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Nieuw leven 
God heeft ons een nieuw jaar gegeven, 
We maken weer een nieuwe start. 
Maar wij zijn nog onszelf gebleven, 
En ook hetzelfde is ons hart. 
 
We hebben een nieuw jaar gekregen, 
Beginnen we met schone lei? 
Wie kan zijn leitje blanco vegen, 
En zeggen: alles is voorbij? 
 
We zullen dit jaar beter leven, 
Beslist, we gaan het beter doen. 
Maar wie zal daartoe krachten geven? 
Ons hart is boos, daar wringt de schoen. 
 
Nieuw leven zal er moeten komen, 
Dat slechts door Hem t’ ontvangen is, 
Die toen Hij was op aard gekomen, 
Voor ons aan ’t kruis gehangen is. 
 
Dat nieuwe leven, dat is Hij. 
Neem Jezus aan, Hij maakt u vrij. 
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Gave en gaven van de Heilige Geest. 2 
 
Vermelding van de Geest in de evangeliën.   
Vóór de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag vinden 
we, naast de belofte van zijn komst, in de evangeliën de Heilige 
Geest reeds vermeld. Van Maria wordt in Mattheüs 1:18 en 20 
gezegd, dat zij zwanger was uit de Heilige Geest.  
In Lukas 1:15 heeft de engel tegen Zacharia gezegd, dat zijn zoon 
Johannes van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld 
zou worden en van Elizabeth, zijn moeder, lezen we in Lukas 1:41 
dat zij vervuld werd met de Heilige Geest. 
Van Simeon wordt in Lukas 2:25 gezegd, dat de Heilige Geest op 
hem was en in vers 27 dat hij door de Geest in de tempel kwam, 
waar hij het Kind Jezus mocht zien.   
Dergelijke gevallen lijken in tegenspraak met hetgeen we in 
Johannes 7 vinden, waar gezegd wordt: want de Geest was nog 
niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar wat we over de 
Heilige Geest vóór de Pinksterdag lezen, is niet de blijvende 
inwoning van de Geest en de verzegeling met de Geest. Die 
gevallen verschillen niet van hetgeen over het werk van de Heilige 
Geest in het Oude Testament gevonden wordt.  
 
De Geest op en in Christus. 
Jesaja had reeds geprofeteerd over de scheut uit het geslacht van 
Isaï met de woorden: 

Op Hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en 
verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze 
des Heren. (Jesaja 11:2). 

Deze Schriftplaats geeft een zevenvoudige vermelding van Gods 
Geest. Het betreft dus de volheid  van de Geest Gods en hoe zou 
het ook anders kunnen als er van Christus gesproken wordt?  
In Markus 1:10 en Johannes 1:32, 33 lezen we, dat de Geest als 
een duif op Christus neerdaalde. En in Lukas 4:1 staat dat “Jezus 
vol van de Heilige Geest terugkeerde van de Jordaan” 
In Mattheus 4:1 wordt het volgende van de Heer Jezus gezegd: 

1 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht 
te worden door de duivel. 

In Lukas 4:14 staat 
14 En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. En de 
roep over Hem ging uit door de gehele streek. 

Vervolgens lezen we in hetzelfde hoofdstuk: 
18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om 
aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden 



 3

19 om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het 
gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen 
het aangename jaar des Heren. (Lukas 4:18 en 19). 

In Mattheus 12:28 heeft de Heer Jezus gezegd: 
Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het 
Koninkrijk Gods over u gekomen. 

In Hebreeën 9:14 lezen we: 
14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige 
Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons 
bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? 

Bij elkaar zeggen deze Schriftplaatsen ons, dat Christus 
ontvangen is door de Heilige Geest, dat op Hem de volheid van de 
Geest rustte, dat de Geest als een duif op Hem neerdaalde, dat 
Hij door de Geest predikte, door de Geest duivelen uitdreef (en 
ook andere wonderen verrichtte), en dat Hij door de Geest zich 
aan God geofferd heeft. Zijn gehele leven werd door leiding en 
kracht van Gods Geest gekenmerkt. 
We kunnen ons afvragen waarom. Was Hij niet Gods Zoon, kon Hij 
niet zelf beslissen en bezat Hij niet de kracht Gods? 
Zeker, in Hem woonde en woont de volheid der Godheid lichame-
lijk. Maar Hij heeft zich in zijn aardse leven desondanks door de 
Geest Gods laten leiden en sterken en heeft ons daarmee de weg 
gewezen waarop ook wij kunnen gaan. Wij hebben in onszelf geen 
kracht en wijsheid. Als we zouden worden opgeroepen Hem te 
volgen zoals Hij door eigen goddelijke krachten door dit leven is 
gegaan, zou de oproep vergeefs zijn. Wij hebben immers niet de 
goddelijke kracht die Hij heeft. Maar als we ons, als Hij, door Gods 
Geest laten sterken en leiden, kunnen we beantwoorden aan zijn 
laatste woorden in Johannes: Volg Mij. 
 
Geboren uit water en Geest. 
In het gesprek met Nicodemus (Johannes 3) heeft de Heer Jezus 
gezegd:  

Tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet 
zien. (Joh. 3:3). 

Op de vraag van Nicodemus, hoe dat mogelijk zou zijn, heeft de 
Heer geantwoord: 

Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest kan hij in het koninkrijk 
Gods niet ingaan. (Joh. 3:5) 

Opnieuw geboren, dat is geboren uit water en Geest. Dat wordt 
dikwijls opgevat als nieuw leven dat iemand ontvangt door de 
doop (het water) en een daarop volgende werking van Gods 
Geest. Die gedachte gaat evenwel voorbij aan wat de apostel over 
de doop heeft geschreven, dat zij namelijk een begrafenis is.  
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Wij zijn dan met Hem (Christus) begraven door de doop tot de dood. 
(Romeinen 6:4). Met Hem (Christus) begraven in de doop, in Hem zijt 
gij ook mede opgewekt door het geloof.. (Kolosse 2:12). 

Beide teksten, die in Romeinen en die in Kolosse, zeggen dat de 
doop een begrafenis is. Men vergeet, dat water een beeld van het 
Woord Gods is: 

5 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft 
liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, 
26 om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het 
woord, (Efeze 5:25 en 26). 

Het merkwaardige is echter, dat water ook wordt gebruikt als een 
beeld van de Heilige Geest in de woorden van de Heer in 
Johannes 7 

37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, 
zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 
38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water 
zullen uit zijn binnenste vloeien. 
39 Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, 
ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog 
niet verheerlijkt was. (Johannes 7:37-39). 

De verklaring is, dat het gehele Woord Gods het werk van Gods 
Geest is, die de schrijvers heeft geïnspireerd om de woorden van 
God te schrijven. De stromen van levend water die uit een christen 
komen, zijn geen stromen Geest zonder dat het Woord Gods wordt 
gesproken. Het is het Woord dat uit ons. gelovigen, mag voort-
komen, als we tenminste de woorden Gods spreken. Die woorden 
zijn Geest en leven, zoals de Heer Jezus in Johannes 6:63 heeft 
gezegd. 
In zijn gesprek met de vrouw uit Sichar (Johannes 4) heeft de 
Heer gesproken over het levende wate,r dat Hij geven zou aan 
iemand die dat van Hem vraagt. De vrouw heeft gezegd: “Here, 
geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef 
te gaan om te putten”.  
Dat was vragen om het levende water en de Heer had gezegd: 
“Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: 
Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou 
u levend water hebben gegeven”. Op haar vraag om dat water 
begon de Heer het haar dus te geven met de woorden “Ga heen, 
roep uw man en kom hier”. Daarmee bracht Hij de vrouw tot de 
belijdenis: “ik heb geen man”, wat het begin was van de verande-
ring bij haar.  
Vragen, vragen aan de Heer. Hij nodigde de vrouw uit om te 
vragen. Zij vroeg, en Hij gaf, wat Hij had gezegd. 
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Hebt u ook al gevraagd? We mogen vragen, worden uitgenodigd 
om zijn gave te vragen, te vragen om het heil, om het leven, om 
vergeving, om genade. Misschien zijn we als vrager dan nog op 
het punt waar de vrouw bij de put was, namelijk bij verzwegen 
zonde. Dan komt de Heer op ons gebed met het levende water 
van zijn woord en zegt tegen ons “roep uw man”, als u verkeerd 
leeft, of “welgelukzalig de mens die niet wandelt in de raad van de 
goddelozen”. 
Met welk doel? Opdat u zult beginnen met hetgeen de vrouw 
deed: belijden dat u wel wandelde in goddeloze dingen. Want dat 
is bekering. Dan brengt Hij u wel verder, zoals Hij de vrouw uit 
Sichar verder bracht. Want het einde was, dat de vrouw zelf het 
woord sprak: “Zie een mens die mij alles gezegd heeft, wat ik 
gedaan heb. Is deze niet de Christus?”  En met die woorden  
begon uit die vrouw levend water te komen (Johannes 4:29). 
 
Geest en leven. 
De hierboven genoemde woorden uit Johannes 6:63 luiden: 

63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de 
woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. 
64 Maar er zijn sommigen onder u, die niet geloven.  

In die woorden zegt de Heer, dat het leven (het nieuwe leven) 
komt door de werking van de Geest.  
Elders lezen we, dat wie de Zoon heeft, het leven heeft (1 
Johannes 5:12). Maar vers 13 van hetzelfde hoofdstuk zegt, dat 
we het eeuwige leven hebben, indien we in de naam van de Zoon 
van God, dat is in Jezus, geloven. We “hebben” dus de Zoon als 
we “in zijn naam geloven”. Maar geloven heeft met een boodschap 
te maken die men moet geloven. Wie geeft dan de boodschap die 
men moet geloven? Dat is de Geest van God:  

De Geest is het, die  getuigt, omdat de Geest de waarheid is. (1 
Johannes 5:6). En  
10 Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God 
niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet 
geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. 
11 En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit 
leven is in zijn Zoon. (Verzen 10 en 11). 

We zien hieruit dat de Geest levend maakt, maar dat Hij dat doet 
door het getuigenis dat Hij geeft aangaande de Zoon. En dat 
getuigenis moet geloofd worden. Als we dat getuigenis niet 
geloven, maken we God tot een leugenaar. Daarom zei de Heer in 
Johannes 6:63 dat zijn woorden Geest en leven zijn. Het 
aannemen van zijn woorden is het ontvangen van Hem, door het 
geloven van het getuigenis dat de Geest geeft. 
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Dat verklaart, waarom de Heer in vers 64 liet volgen “er zijn 
sommigen onder u die niet geloven”. Hij heeft niet gezegd “er zijn 
sommigen onder u in wie de Geest niet werkt”. Neen, de Geest 
werkte door het Woord, maar dat getuigenis van de Geest moet 
geloofd worden. Stefanus heeft over het verwerpen van het 
getuigenis dat de Geest geeft, gezegd: “Gij wederstaat altijd de 
Heilige Geest” (Handelingen 7:51).  
Johannes de doper heeft ongeveer hetzelfde verwijt gemaakt, toen 
hij zei: 

32 Die uit de hemel komt, is boven allen; wat Hij gezien en gehoord 
heeft, dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt niemand aan. 
33 Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. 
34 Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, 
want Hij geeft de Geest niet met mate. 
35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. 
36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon 
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op 
hem (Johannes 3:32-36). 

Hier wordt dus ook gezegd, dat het getuigenis dat de Geest door 
het Woord van Christus geeft, geloofd moet worden, maar dat 
weinigen dat doen. Wie het wel geloven, hebben het eeuwige 
leven, want Hem aannemen is het bezitten van het leven. En de 
Geest geeft het leven niet op een andere manier dan door het 
getuigenis aangaande Christus. Waar dat niet geloofd wordt, is er 
dus verzet tegen het werk van de Geest die tot gehoorzaamheid, 
dat is gehoor geven, aan Christus beweegt. 
 
Er wordt nooit gezegd, dat iemand niet gelooft doordat hij niet is 
uitverkoren. 
Anderzijds is het duidelijk, dat God hen die in ongeloof volharden, 
niet kiest of gekozen heeft. De Schrift legt de verantwoordelijkheid 
om te geloven nooit bij God, maar altijd bij de mens. Wie niet 
gelooft, is niet een pechvogel omdat God met hem niet te doen wil 
hebben, maar een ongehoorzame die met God niet te doen wil 
hebben. God wijst niemand af, maar velen wijzen God af. 

35 Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, 
zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer 
dorsten. (Johannes 6:35). 

De Heer noemde geen voorwaarde of uitzondering: “wie komt” en 
”wie gelooft”. Het geldt dus ieder die komt en ieder die gelooft. 
Het doet denken aan de woorden van Petrus in het huis van 
Cornelius:  

43 Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, 
vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. (Hand. 10:43). 
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Cornelius en de zijnen geloofden die woorden onvoorwaardelijk. 
En daarop aanvaardde God hen als zijn kinderen en gaf Hij hun 
zijn Geest: 

44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op 
allen, die het woord hoorden. 

De woorden “EEN IEDER” die in Hem gelooft, waren voor de hoor-
ders voldoende. Zij begrepen, dat op “een ieder” geen uitzonde-
ring te noemen is. Zo is het ook met de woorden van de Heer in 
Johannes 6:35. 
 
God geeft de Geest aan ieder die in Jezus Christus gelooft. 
We behoeven dat niet te vragen. 
In Handelingen 2:38 heeft Petrus gezegd, dat zij die zich 
bekeerden en gedoopt werden in de naam van Jezus Christus, de 
Heilige Geest zouden ontvangen. 
In Handelingen 5:32 zeiden de apostelen voor de Joodse Raad: 

En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest, die God 
hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn.  

In Romeinen 5:5 schreef Paulus: 
en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten 
uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is, 

In Romeinen 7:9 
Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien 
de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus 
niet heeft, die behoort Hem niet toe. 

Deze woorden bevestigen, dat er geen gelovige Christenen zijn, 
die de Geest niet ontvangen hebben. 
Hij vervolgt dat in vers11 met de woorden 

En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in 
u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, 
ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u 
woont. 

In 1 Korinthe 2:12 schreef Paulus:  
Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit 
God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken 
is. 

In 1 Korinthe 6:19 
Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die 
in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 

In 1 Korinthe 12:13 
want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, 
hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest 
gedrenkt. 

In 2 Korinthe 5:5 schreef hij 
God is het, die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de Geest tot 
onderpand gegeven heeft. 

In Galaten 3:2 en 3 schreef hij: 
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Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten 
gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof? 
Zijt gij zo onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu 
met het vlees?  

In Efeze 1:13 en 14 lezen we 
In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer 
behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook 
verzegeld met de Heilige Geest der belofte, 
die een onderpand is van onze erfenis. 

In Efeze 2:17 
want door Hem hebben wij beiden (Joden en heidenen) in een Geest de 
toegang tot de Vader. 

In Efeze 4:30 
En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen 
de dag der verlossing. 

En in Titus 3:5 en 6 staat 
gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de 
Heilige Geest, 
die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze 
Heiland, 

 
Al deze Bijbelwoorden bevestigen, dat God de Geest aan iedere 
gelovige geeft. 
Er zijn inderdaad de gevallen van de Samaritanen en van de 
twaalf discipelen in Efeze, maar die zullen we apart behandelen, 
omdat het ook aparte gevallen zijn. 
 
De Geest is dus na hemelvaart de grote gave van God aan allen 
die in Jezus Christus geloven. 
Maar die Geest geeft op zijn beurt gaven aan de gelovigen. 
Daarover heeft Paulus vooral  in 1 Korinthe 12-14 geschreven. Dat 
zal zo de Heer wil in een volgende aflevering behandeld worden. 
      Wordt DV vervolgd. 
 

De letter doodt, maar de Geest maakt levend. 
De brief aan de Galaten begint met de verzekering, dat het 
evangelie dat Paulus verkondigde, niet naar de mens was: 

Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie 
van Christus willen verdraaien. 
8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie 
verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij 
vervloekt! 
9 Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien 
iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen 
hebt, die zij vervloekt! 
10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te 
behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen 
dienstknecht van Christus zijn. 
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11 Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door 
mij verkondigd is, niet is naar de mens. 
12 Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar 
door openbaring van Jezus Christus. (Galaten 1:7-12). 

Petrus schreef over de geschriften van Paulus het volgende: 
houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze 
geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven 
heeft, 
evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is 
een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige 
lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige 
schriften. (2 Petrus 3:15 en 16). 

Petrus stelt hier hetgeen Paulus geschreven heeft, op een lijn met 
de andere bijbelse geschriften. 
Johannes schreef: 

1 Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen 
wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd 
hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens 
2 (het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en 
verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons 
geopenbaard is) 
3 hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat 
ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. (1Johannes 1:1-3). 

Tenslotte, in 1 Thessalonika 2:13 getuigt Paulus het volgende van 
hetgeen hij verkondigde: 

En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het 
gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen 
niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een 
woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft. 

 
Ik meen hiermee voldoende te hebben aangetoond, dat de aposte-
len zich er van bewust waren, dat zij het woord Gods spraken (en 
schreven), het onwankelbare en betrouwbare Woord, waaraan niet 
is toe te voegen en waarvan niets mag worden afgedaan. 
 
Maar dan lezen we in 2 Korinthe 3:6 de woorden:  

de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 
 
Die woorden worden dikwijls aangehaald door hen, die van 
mening zijn, dat men dikwijls de voorschriften in de Bijbel niet 
helemaal letterlijk moet nemen, daar immers Paulus zelf zegt, dat 
de letter doodt, maar de Geest levend maakt. Men zou zich dus 
moeten afvragen, niet wat er letterlijk staat, maar wat de geest of 
bedoeling van een tekst kan zijn. Men heeft dan uiteraard enige 
speling, terwijl bovendien niet ieder tot dezelfde conclusie zal 
komen. 
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Is dat inderdaad de bedoeling van deze woorden? 
 
Neen, dat is zeer beslist niet de bedoeling.  
Om te weten wat precies wordt bedoeld, moet men de moeite 
nemen het gehele gedeelte te lezen, waarin de bedoelde woorden 
voorkomen. En daar neemt men helaas meestal de tijd niet voor. 
De passage is als volgt: 

2 Onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar 
voor alle mensen, 
3 daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst 
opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de Geest van de levende 
God, niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten. 
4 Zulk een vertrouwen hebben wij door Christus op God. 
5 Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te 
brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk, 
6 die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een 
nieuw verbond niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, 
maar de Geest maakt levend. 
7 Indien nu de bediening des doods, met letters op stenen gegrift, 
gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen Israels de blik 
niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid 
van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest, 
8 hoe zal niet nog meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn? 
9 Want indien de bediening, die veroordeling brengt, heerlijkheid was, 
veel meer is de bediening, die rechtvaardigheid brengt, overvloedig in 
heerlijkheid. (2 Korinthe 2:2-9). 

De apostel maakte een vergelijking tussen de benadering eertijds 
door middel van de wet – die op stenen was gegraveerd – en de 
benadering door het evangelie van genade. De wet bestond in de 
gegraveerde letters van de geboden. Het evangelie bestaat in de 
door Gods Geest verkondigde boodschap, niet van geboden, maar 
van vergeving. 
De gegraveerde letters van de wet beloofden leven indien men 
aan de geboden voldeed .Maar het omgekeerde was ook waar: de 
wet eiste de dood van wie overtrad. En aangezien niemand aan de 
wet kan voldoen, veroordeelt de wet iedere mens, waardoor de 
letter van de wet dus doodt. 
De boodschap die Gods Geest als evangelie laat verkondigen, 
veroordeelt of doodt niet, maar biedt het leven aan. 
De letter (van de wet) doodt dus, maar de Geest maakt levend 
door het evangelie van Jezus Christus. 
De wet eiste dat de mens zou werken. 
Het evangelie laat horen dat Christus gewerkt en alles volbracht 
heeft. 
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De woorden “de letter doodt, maar de Geest maakt levend” 
hebben dus helemaal niet betrekking op het nauw nemen van de 
Bijbel of de overtuiging dat we geen teksten mogen uitleggen naar 
eigen wil of omstandigheden. Ze hebben op de tien geboden 
betrekking, de wet, die niet voor een rechtvaardige is. De letters 
van de wet doden inderdaad, maar het vasthouden aan de waar-
achtigheid en geldigheid van de Heilige Schrift, doodt beslist niet. 
Op grond van de aangehaalde woorden kan dus niet worden 
verdedigd, dat men de woorden van de Heilige Schrift niet te 
letterlijk moet opvatten. We kunnen er van overtuigd zijn, dat 
Paulus van een dergelijke verklaring van zijn woorden zou 
gruwen. 
        J.Ph.B. 
 

De kostbare en levende steen. 
Op de belijdenis van Petrus in Mattheus 16:16 “Gij zijt de Christus, 
de Zoon van de levende God, heeft de Heer Petrus een steen 
genoemd: “En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik 
mijn gemeente bouwen”. 
Het lijkt, dat die woorden bij Petrus in het hart zijn gebrand.  
In zijn eerste brief, reserveert hij de betiteling “een steen” niet 
voor zichzelf, maar noemt hij eerst Christus de levende steen, 
terwijl hij vervolgens de gelovigen eveneens als levende stenen 
voorstelt: 

4 En komend tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, 
maar bij God uitverkoren en kostbaar, 
5 wordt gij ook zelf als levende stenen opgebouwd tot een geestelijk huis, 
om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke 
offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. 
6 Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren 
en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet 
beschaamd uitkomen. 
7 U dan, die gelooft, geldt dit kostbare. (1 Petrus 2:4-7). 

We weten niet of Petrus zich gevleid heeft gevoeld, toen de Heer 
hem een steen noemde. In ieder geval noemt hij zichzelf hier niet 
een steen in onderscheiding van anderen, maar stelt Hij de Heer 
als de kostbare Steen voor, terwijl hij de gelovigen gelijkelijk als 
levende stenen voorstelt. 
Een hoeksteen was een steen die beslissend was voor de solide 
constructie van een gebouw. Zo een steen is Christus in het 
geestelijke huis, de gemeente. Is het niet doordat alle gelovigen 
aan Hem zijn verbonden, dat wij ook aan elkander verbonden zijn 
en samenhangen? En de Geest van God spreekt ons van Hem, 
die ook van ons behoud de grondslag is.  
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Maar in vers 5 worden ook wijzelf levende stenen genoemd, dat 
wil zeggen, zij die komen tot de levende Steen, Christus. Ons 
leven is geheel uit hem en zonder Hem zou er bij ons geen nieuw 
leven zijn. Maar als we door geloof aan Hem zijn verbonden, 
worden wij ingepast in het bouwwerk Gods, levende stenen, die op 
Christus gebouwd, een tempel voor God vormen, waarin – een 
verandering van de beeldspraak – wij als heilige priesters 
geestelijke offers mogen brengen, die voor God aangenaam zijn 
door Jezus Christus.  
En dan wordt er in vers 6 gezegd, dat Christus een kostbare 
hoeksteen is. Elke hoeksteen was van groot belang, maar van 
deze steen wordt iets meer gezegd: Hij is kostbaar. 
En dan voegt vers 7 er iets bijzonders aan toe: Voor u, die gelooft, 
is dat kostbare, beter weergegeven: de kostbaarheid. 
Dat is wel heel bijzonder. 
Wat kunnen we God aanbieden en wat is voor Hem kostbaar? 
Jezus Christus en zijn offer. We mogen inderdaad tegen God 
zeggen, wat Jezus Christus voor ons betekent, want dat is 
blijdschap voor Hem. 
Maar wat we Hem dan brengen en voorstellen, de kostbaarheid 
van Christus en zijn offer, is ook voor ons om te genieten. Het is 
dus geen moeilijke opgave om aan God die offers te brengen. Als 
het goed is, stijgt een dergelijk offer vanzelf uit ons hart tot God 
op, omdat Hij ook voor ons kostbaar is. 
 

Bèta bundels  bij de Bijbel. 
Een cursus over de Bijbel in meerdere bundels. 

 
U mag de antwoorden op de vragen aan de redactie opzenden 
(Vermeld uw naam en adres!) 
 
Bundel 1, 
 
Deze bundel is geschreven aan de hand van Genesis, het eerste 
boek van Mozes, de profeet van God. Een profeet is een 
spreekbuis van God.  
Waarom dat boek?  
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Omdat God met dat boek begint. Het is in zekere zin een 
onmisbare inleiding op de Bijbel. Deze eerste bundel is ook een 
soort inleiding, die we niet kunnen overslaan. 
Wees echter gerust, het is niet de bedoeling de Bijbel hoofdstuk 
na hoofdstuk door te gaan en te bespreken. Dat zou een cursus 
geven, die heel veel tijd zou vergen om het eind te bereiken. 
God begint echter met Genesis en heeft in dat eerste boek als het 
ware een blauwdruk gegeven van zijn plannen, waarover volgende 
boeken uitvoeriger spreken. Genesis zet ons op het juiste spoor 
en daarom is het verstandig met Genesis te beginnen, dat is bij 
het begin. 
Maar eerst de vraag waarom er eigenlijk een Bijbel is. 
 
Waarom een bijbel? 
We schrijven gewoonlijk een brief aan iemand die we wat te 
zeggen hebben maar te ver van ons verwijderd is om hem even te 
bezoeken.  
De afstand tussen God en de mensen is heel groot. Hij woont in 
de hemel en wij op de aarde. Maar nog belangrijker: hoe groot is 
de afstand tussen zondig en onheilig!  
Wil God met ons en willen wij met God omgang kunnen hebben, 
dan moet er een en ander bij ons veranderen. Omdat God ons 
desondanks wil bereiken, heeft Hij laten schrijven.  
De Bijbel bevat alles wat God de mensen te zeggen heeft. Je zou 
kunnen zeggen, dat de Bijbel een heel dikke brief van God aan de 
mensen is. De conclusie moet wel zijn, dat God zich met ons 
bemoeit, met ons te doen wil hebben. Anders gezegd: God zoekt 
ons. 
Wie zoekt Hij? De mensen. Want Hij heeft laten schrijven in 
menselijke taal. En omdat de Bijbel niet aan bepaalde mensen is 
gericht, maar kennelijk voor alle mensen is bedoeld, is ook de 
conclusie onvermijdelijk: God zoekt U. 
Zo leert de Bijbel ons nog voordat we gelezen hebben, een eerste 
en heel belangrijke les: God zoekt ons, God zoekt U.  
 
Hoe kan je weten of de Bijbel inderdaad bevat wat God ons wilde 
zeggen?  
Hoe kan je weten of een brief, waarop als afzender je broer in 
Canada is vermeld, inderdaad van die broer in Canada is? Door te 
lezen. 
Zo ontdek je door de bijbel te lezen, aandachtig te lezen, dat het 
boek de waarheid bevat en inderdaad het boek van God is.  
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Bij dat lezen zijn de Bèta bundels mogelijk nuttig als een soort 
routekaart en toelichting  
 
Genesis 1 
1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, 
en de Geest Gods zweefde over de wateren. 
3 En God zei: Er zij licht; en er was licht. 
4 En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding 
tussen het licht en de duisternis. 
5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij 
nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: 
de eerste dag. 
6 En God zei: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, 
en dit make scheiding tussen wateren en wateren. 
7 En God maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren die 
onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het 
uitspansel waren; en het was alzo. 
8 En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond 
geweest en het was morgen geweest: de tweede dag. 
9 En God zei: Dat de wateren onder de hemel op een plaats 
samenvloeien en het droge te voorschijn kome; en het was alzo. 
10 En God noemde het droge aarde, en de samengevloeide 
wateren noemde Hij zeeën. En God zag, dat het goed was. 
11 En God zei: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend 
gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke 
zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo. 
12 En de aarde bracht jong groen voort, gewas, dat naar zijn aard 
zaad geeft, en geboomte, dat naar zijn aard vruchten draagt, 
welke zaad bevatten. En God zag, dat het goed was. 
13 Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de 
derde dag. 
14  En God zei: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels 
om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij 
dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en 
jaren; 
15 en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht 
te geven op de aarde; en het was alzo. 
16 En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot 
heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij 
over de nacht, benevens de sterren. 
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17 En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te 
geven op de aarde, 
18 en om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht 
en de duisternis te scheiden. En God zag, dat het goed was. 
19 Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de 
vierde dag. 
20  En God zei: Dat de wateren wemelen van levende wezens, en 
dat het gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel des 
hemels. 
21 Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende 
wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei 
gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed 
was. 
22 En God zegende ze en zei: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en 
vervult de wateren in de zeeën, en het gevogelte worde talrijk op 
de aarde. 
23 Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de 
vijfde dag. 
24  En God zei: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar 
hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun 
aard; en het was alzo. 
25 En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar 
zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En 
God zag, dat het goed was. 
26 En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze 
gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het 
gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en 
over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 
27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld 
schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 
28 En God zegende hen en God zei tot hen: Weest vruchtbaar en 
wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de 
vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het 
gedierte, dat op de aarde kruipt. 
29 En God zei: Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de 
gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende 
vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen. 
30 Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des 
hemels en al wat op de aarde kruipt, waarin leven is, geef Ik al het 
groene kruid tot spijze; en het was alzo. 
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31 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer 
goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: 
de zesde dag. 
 

Toelichting: 
God schiep. 
Daarmee begint Gods boek. God is er dus. En Hij heeft alles 
geschapen. De vragen naar het bestaan van God en naar de 
oorsprong van alle dingen zijn daarmee beantwoord. 
Is dat niet overtuigend? Dat is heel begrijpelijk. We spreken 
immers over niet meer dan de eerste paar woorden uit Gods boek. 
We zullen echt wel wat meer moeten lezen. 
 
Wanneer schiep God? 
In het begin. Daarmee is geen jaartal of aantal jaren gegeven. 
Dat kon ook niet. Vanaf wanneer zou er gerekend kunnen worden 
als de eeuwigheid de startlijn is, of, beter gezegd, er geen 
beginpunt is? God is eeuwig. Niet slechts zonder einde, maar ook 
zonder begin. Voor Hem is er geen tijd. De uitdrukking “in het 
begin” bedoelt niet een moment aan te duiden, maar zegt, dat, wat 
de wereld en het heelal betreft, alles met Gods scheppend 
handelen begonnen is. 
 
Bij de verschillende scheppingsdagen wordt telkens vermeld, dat 
het goed was. Dat ontbreekt na het eerste vers. 
Veelal denkt men, dat het eerste vers een soort opschrift is. Maar 
vers 2 zegt vervolgens dat de aarde woest en ledig was. Er kan 
dan gevraagd worden waar de woeste aarde vandaan is gekomen.  
Vers 1 zegt dus dat God uit niets hemel en aarde heeft gescha-
pen. Over de toestand van de aarde na dat scheppen door God 
wordt evenmin iets gezegd, tenzij we moeten aannemen, dat die 
toestand dus woest, leeg en duister was, wat vers 2 zegt.  
 
Zou God echter een aarde geschapen hebben, die woest, leeg en 
duister was? Dat is moeilijk aan te nemen. In Jesaja 45:18 staat  
Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft (Hij is 
God) die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft 
haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, 
maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de HERE en 
er is geen ander. 
God heeft dus niet geschapen om de aarde woest te laten zijn 
(baaierd). Sommigen veronderstellen, dat God een goede aarde 
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geschapen heeft, maar dat die verdorven werd, mogelijk door de 
val van de duivel. Het heeft echter geen zin over deze dingen 
verdere uitspraken te doen. De Schrift zwijgt er in Genesis 1 over. 
We doen er goed aan te aanvaarden, wat er staat, en hetgeen 
verborgen is, zo te laten staan, tot de Here het ons in de hemel 
zal verklaren. 
 
Alles door Gods Woord. 
God heeft alles geschapen door zijn woord. Dat lezen we in dit 
hoofdstuk en Hebreeën 11 bevestigt dat. 
Van een zogenaamde big bang of oerknal is geen sprake geweest. 
Wat zou er trouwens geknald hebben? Waar niets is kan ook niet 
iets knallen. En als er iets was dat kon knallen, is dat iets er 
geweest voor die big bang plaats vond. Waar kwam dat iets dan 
vandaan en vanwaar de kracht voor een explosie?  
De big bang idee toont aan, dat men niet weet waar de schepping 
vandaan komt, wat de oorsprong was, hoe zij ontstaan is. De 
knaltheorie is een verlegenheidsoptie. 
En wat het leven betreft, is evolutie geen steekhoudende verkla-
ring. De inmiddels vrij grote kennis van de kleinste cellen en 
genen en hun geheimzinnige werking toont aan, dat bovenaardse 
wijsheid nodig is om levende wezens, planten, dieren en mensen, 
te doen ontstaan. Het is niet redelijk om te veronderstellen, dat het 
alles met een soort oersoep is begonnen. Dode materie ordent 
zich niet vanzelf of door toeval tot een uurwerk of een fototoestel. 
De ordening in onze leden, zoals een oog, is oneindig veel 
complexer dan van een horloge of een automotor. Een uurwerk of 
een motor komen niet door toeval tot stand. Het leven op aarde 
kan zelfs door duizenden toevalligheden nog niet ontstaan zijn. 
 
Niet afgeschreven. 
De aarde was woest en ledig en in duisternis. Maar God had de 
aarde niet afgeschreven, want de Geest van God zweefde boven 
de wateren. God sprak en door zijn woord kwam er licht. Toen 
werd de toestand van de aarde gezien. Daarop is God gaan 
spreken om de aarde bewoonbaar en bewoond te maken. 
In dit begin van de Bijbel heeft de Heere daarmee reeds een 
schets gegeven van de weg van verlorenheid en verderf tot het 
licht en tot vruchten voor God. In het hart van de mens is het 
immers woest en leeg en wij leven in de duisternis, hoewel de 
Heere de mens oorspronkelijk goed geschapen had. Ons hart is 
donker en leeg en wordt gekenmerkt door het woeste van de 
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zonde. Maar door het Woord van God kan er licht komen. Als God 
door Jezus Christus tot ons spreekt en wij Hem aannemen, 
worden we uit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van 
Gods liefde overgezet, waar de zonde niet meer heerst.  
 

Mijn hart was een afgrond,  De dood is verwonnen 
en duister mijn ziel,  want Jezus verscheen. 
die nergens de rust vond  De dag is begonnen, 
en steeds dieper viel.  het duister ging heen. 

 
God heeft met zijn woorden Hij kwam in mijn duister 
tot mij zich gericht,   mijn oordeel, mijn graf, 
en toen ik die hoorde  maar wendde in luister 
kwam ik in het licht.  Gods toorn van mij af. 

 
’t Is donker begonnen 
maar nu is er zicht. 
Hij heeft overwonnen, 
prijst Hem in het licht. 

 
Er wordt telkens gezegd “God zag dat het goed was”, alleen bij de 
tweede dag niet. Dat vindt mogelijk zijn oorzaak in het feit, dat de 
duivel niet in de hel is, al schijnen sommigen dat te denken, en 
evenmin op de aarde woont, al oefent hij zijn boze invloed wel op 
aarde uit. De duivel en de boze geesten verblijven nog in de 
hemelse gewesten. We lezen daarover in Efeze 6:12. 
 
Reeds in het eerste vers een meervoudige God. 
Het valt op, dat in vers 1 staat “In het begin schiep (enkelvoud) 
Goden” (meervoud). In de vertaling is dat niet weergegeven, maar 
het is in het Hebreeuws een feit. We vinden dat meervoudige in 
meer teksten, onder andere in vers 24: “Laat ons mensen maken”.  
 
“Scheppen” is maken uit niets. 
Er wordt drie maal het woord “scheppen” gebruikt, telkens als er 
iets totaal nieuws geschapen werd: de aarde en de hemel, de 
dieren, en de mensen.  
 
De positie van de mens in de schepping. 
De mens moest de aarde onderwerpen en heersen over alle 
dieren op aarde. God heeft geen opdracht gegeven om over 
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mensen te heersen. Genesis 1 geeft dus geen grond om macht 
over mensen uit te oefenen of om politiek te bedrijven. 
De schepping van de mens was het sluitstuk van de aardse 
schepping. God werkte met het scheppen naar een voornemen 
toe, het voornemen om de mens met zijn vrouw als hoofd van die 
aardse schepping te stellen. Dat voornemen werd door de zonde 
van Adam en Eva bedorven, maar zal in Christus geheel en 
volmaakt worden uitgevoerd, tegelijk echter ook groter, meer 
omvattend en glorieuzer. Dat voornemen wordt in Efeze 1:9 en 10 
genoemd: “door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, 
in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had 
voorgenomen, om in de bedeling van de volheid der tijden, al wat 
in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is Christus, 
samen te vatten”.  
 
 
Het voor de mens bedoelde voedsel. 
God bepaalde, dat de mensen zich met de verschillende vruchten 
zouden voeden. Daaronder vallen uiteraard ook granen, peul-
vruchten en dergelijke. Bladgroente werd aan de dieren gegeven. 
Vlees van dieren werd aan de mensen nog niet als voedsel 
toegewezen. 
 
Toen de mens geschapen was en samen met zijn vrouw als hoofd 
van de schepping gesteld was, kon God rusten. Die rust is door de 
zonde verstoord. 
Er zal opnieuw rust zijn, als de volmaakte Mens, Jezus Christus, 
als Hoofd van alle dingen zal regeren. Van die regering is de 
positie van Adam met zijn vrouw een zwakke afbeelding. Genesis 
1 is dus volop betrouwbare geschiedenis en tegelijk volop profetie. 
 
Twee belangrijke lessen. 
Twee belangrijke lessen leert ons dit hoofdstuk, lessen die bij het 
lezen van de andere boeken van de Bijbel in gedachten gehouden 
moeten worden: 
 
1 De geschiedenissen die in de Bijbel vermeld staan, zijn 
niet alleen geschiedenis maar tegelijk profetie. De 
geschiedenis sturen, zodat wat gebeurt tegelijk een 
profetische voorzegging is, gaat veel verder dan alleen 
voorspellen. God alleen kan dat doen. 
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2 God heeft het voornemen in het einde der tijden alle 
dingen onder Jezus Christus te brengen en Hem als 
Hoofd boven alles te stellen, in de hemel en op de aarde. 
 
Vragen: 
1 Wanneer is de aarde geschapen? 
2 Waardoor zijn alle dingen geschapen? 
3 Wat maakte God op de eerste dag? 
4 Hebben zij gelijk, die de drie-eenheid loochenen? 
5 Is de mens het hoogste zoogdier? Welke verschillen zie je? 
(Gen. 1). 
6 Hadden de eerste mensen een gebod om te rusten op de 
zevende dag? 
7 Welk voornemen had God met de schepping en is dat doel 
bereikt?  
8 Waar wordt gesproken over een voornemen van God met 
betrekking tot het einde der tijden? Wordt daarin ook over een 
vrouw gesproken als in Genesis 1:27? 
       Wordt D.V. vervolgd. 
 
 

U hebt geschapen in den beginne, 
en hebt gesproken “er zij licht”, 
opdat de duisternis niet zou winnen, 
die zoveel onheil heeft gesticht. 
 
U hebt de wateren ook gescheiden, 
water op aarde en omhoog, 
opdat een hemel zich uit zou spreiden, 
boven de aarde, als een boog. 
 
U deed de wateren samenvloeien, 
totdat de bodem werd gezien, 
waarop gewassen zouden gaan groeien, 
die vruchten dragen bovendien. 
 
Heer, spreek uw woorden ook in ons leven, 
en verjaag daar de duisternis, 
wil goede grond in de harten geven, 
en vrucht die tot uw ere is. 

        J.Ph.B. 
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