
1

Jaargang 32     AD 2013 nr. 1

Tijdschrift tot bemoediging, lering en bevestiging van de waarheid,
die in Christus Jezus is.

Australiëring 61, 3823 XL Amersfoort. bdlamersfoort@kpnmail.nl
zie: www.JezusVerlosser.nl                      Email: info@JezusVerlosser.nl

Komt, laat ons samen nederknielen
voor Hem, die ons geschapen heeft!
Hem zij d’aanbidding onzer zielen,
die ‘t leven is en ‘t leven geeft!
Hij strooit de jaren voor zich henen,
gelijk de landman ‘t koren strooit.
De tijden kwamen en verdwenen,
der tijden God verandert nooit.

Ja, ook uw liefd’ o God van zegen,
is eeuwig, wijl Gij liefde zijt!
Gij leidt ons op de rechte wegen,
Gij sterkt ons in de goede strijd!
Als w’in de geest al ‘t heil verzaam’len,
dat G’in één enkel jaar ons schenkt,
dan buigen w’ons in ‘t stof en staam’len:
“Wie zijn wij, Heer, dat G’ons gedenkt?”

Zo wij de sterren tellen konden,
uw gunstbewijzen telt niet één.
Wij, wij vermeerd’ren onze zonden,
maar Gij uw goedertierenheên.
Ik ben geringer, Here, Here,
dan al het heil, dat mij weêrvaart,
uw goedheid, die ik heden ere,
zij is een eeuwig danklied waard!
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In ‘s Heiland naam laat ons U smeken
vernieuw uw liefd’ in ‘t nieuwe jaar,
laat uw vertroosting niet ontbreken,
omring ons met uw eng’lenschaar!
Breng ons terug van elke dwaling,
maak van de dienst der zond’ ons vrij
en geef dat ied’re ademhaling
een lofzang aan uw liefde zij!

Wil door uw zegen ons verblijden,
zo ons de blijdschap heilzaam is,
of wel, beschikt G’ons kruis en lijden,
zo heilig ons door droefenis.
Laat ons geen werelds goed bejagen,
dat met de wereld henendrijft,
maar naar de ware rijkdom vragen,
die onverderf’lijk overblijft!

Versterk ons hart bij alle noden,
verkwik de ziel, die angstig vreest,
bescherm uw Evangelieboden,
en zalf de vorsten met uw Geest,
Wees Gij der armen troost en rader,
der zwakken steun en hulp in nood,
der weêuwen man, der wezen vader,
ons allen ‘t leven uit de dood!

En mocht dit jaar mijn laatste wezen,
bereid mij dan naar uwe wil!
Die alle smarten kan genezen,
maak ook in mij het klaar en stil.
Wees, Heiland, mij van God gegeven, 
het laatste licht dat ik aanschouw,
opdat nog ‘t einde van het leven
in volle glans sta van uw trouw!
   (Gez. 295, Ned.Herv. bundel)

Wij wensen u allen Gods nabijheid ook in 2013.
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Het Woord Gods
_____________________________________________________

“...en het Woord was bij God, en het Woord was God.”
(Joh. 1:1)

De Bijbel is een uniek boek. Ze deelt ons de gedachten van God 
mee: de redding en het geluk van de ware gelovige. Het is een boek 
dat voor alle eeuwen geldt, ja doorgaat tot in alle eeuwigheden. De 
Here Jezus Christus is het grote onderwerp in dit meest fascinerende 
boek aller tijden.
Het is echter ook een boek dat de mens, die van nature vijandig is, 
leert wat het is om ‘los van God’ de eeuwigheid in te gaan, opdat 
hij/zij zich bekere.
Ik zou graag een tiental kenmerken willen benoemen (ongetwijfeld 
zijn er nog veel meer), van de Bijbel die voor de gelovige een houvast 
zijn in een wereld die steeds meer ‘los van God’ is.
Hieronder willen we dat kostbare Woord in de eerste plaats zelf 
laten spreken. Lezen we het altijd met eerbied en ontzag.

1)  Gods Woord laat zien dat geen enkel mens uit zichzelf goed is.

•	 “Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die goed 
doet, zelfs niet één.” (Ps. 14:3)

•	  “Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig 
is, niemand die God ernstig zoekt; allen zijn zij afgeweken; tezamen 
zijn zij onnut geworden;...” (Rom. 3:10,11,12a)

•	 “..er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.” (Rom. 3:12b)

Als de mens zonder God dit mag gaan inzien, komt er een kostbaar 
vervolg, namelijk:

2)  Het Woord brengt een nieuwe geboorte tot stand.

•	 “Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom 
geboren worden.” (Joh. 3:7)
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•	 “Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der 
waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.” 
(Jak. 1:18)

•	 “Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd 
hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander lief, als 
wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, 
door het levende en blijvende woord van God.” (1 Petr. 1:22,23a)

3)  Het Woord van God is voedsel voor de ziel.

•	 “..Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat 
uit de mond Gods uitgaat.” (Matth. 4:4, zie ook Lucas 4:4 en Deut. 
8:3b)

•	 “en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste 
melk (van het Woord), opdat gij daardoor moogt opwassen tot 
zaligheid, indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is.” (1 
Petr. 2:2,3)

4)  Het Woord is de gids ten leven, hèt kompas om veilig op te 
varen.

•	 “Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag 
en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin 
geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult 
gij voorspoedig zijn.” (Joz. 1:8)

•	 “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” (Ps. 
119:105)

5)  Gods Woord als aanvalswapen.

•	 “en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het 
woord van God.” (Ef. 6:17)

•	 In Lucas 4:1-13 lezen we dat de Heer Jezus zelf, toen Hij verzocht 
werd door de duivel, twee keer zegt: “er staat geschreven” (de 
verzen 4 en 8) en een keer: “er is gezegd” (vers 12). Vervolgens 
lezen we dan in vers 13: “En toen de duivel alle verzoeking ten einde 
had gebracht, week hij van Hem tot een bestemde tijd.” 
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Satan is een volhouder. Hij probeerde het bij de Heer, maar 
had bij Hem geen enkele kans van slagen. Zou de boze ons 
overslaan? Laten we het voorbeeld van onze Heer navolgen en 
vast op de basis van Gods Woord blijven staan.

6)  Gods Woord als het enige gezag en regel.

•	 “Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u 
door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn.” (2 Thess. 
2:15)

•	 “Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, 
wijze van doen, bedoeling, geloof, lankmoedigheid, liefde, volharding, 
vervolgingen en lijden, zoals mij getroffen hebben te Antiochië, 
te Ikonium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de 
Here heeft mij uit alle gered. Trouwens, allen, die in Christus Jezus 
godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar slechte 
mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden 
en worden verleid. Blijf echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, 
wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af 
de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door 
het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is 
ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te 
voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle 
goed werk volkomen toegerust.” (2 Tim. 3:10-17)

•	 “Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek 
hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de 
plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van 
de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen 
van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek 
beschreven zijn.” (Openb. 22:18,19)

7)  Gods Woord is het middel tot een heilige wandel door de 
Heilige Geest.

•	 “Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.” (Joh. 17:17)
•	 “maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf 

heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want 
Ik ben heilig.” (1 Petr. 1:15, zie ook Lev. 11:45b)
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8)  Gods Woord vraagt gehoorzaamheid.

•	 “Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het 
vette der rammen.” (1 Sam. 15:22b)

•	 “Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God 
en niet in brandoffers.” (Hos. 6:6)

•	 “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal 
hij mijn woord bewaren,....” (Joh. 14:23a)

•	 “Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd 
hebt.....” (1 Petr. 1:22a)

9)  Gods Woord geeft rust en vrede.

•	 “Want des Heren woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw;..” 
(Ps.33:4)

•	 “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;.” 
(Matth. 11:2) Deze woorden van de Heer Jezus gelden voor elk 
mens: gelovig of ongelovig.

•	 “En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en 
vrede aan hen, die dichtbij waren;...” (Ef. 2:17)

10) Gods Woord blijft tot in eeuwigheid.

•	 “Voor eeuwig, o Here, houdt uw woord stand in de hemelen.” (Ps. 
119:89)

•	 “Want: alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in 
het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des 
Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie 
verkondigd is.” (1 Petr. 1:24,25. Zie ook Jes. 40:6-8)

En dat Woord mogen wij uitdragen in deze wereld.

Er zullen zeker nog veel meer aspekten zijn met betrekking tot dit 
onderwerp, maar we hebben even willen stilstaan bij de grootsheid 
van dit kostbare Boek.

De Bijbel is een richtsnoer voor ons leven van elke dag. Een veilig 
kompas dat nooit behoeft te worden bijgesteld. Een veilig kompas 
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richting oost, west, noord en zuid, maar met een kompasnaald die 
altijd naar boven wijst, naar de kostbare Persoon van de Here Jezus, 
die tot Zijn Vader kon zeggen: “Want de woorden die Gij mij gegeven 
hebt, heb Ik hun gegeven en zij hebben ze aangenomen.” (Joh. 17:8) 
Dat hebben we toch allemaal?

Heer, uw woord, het woord der waarheid,
is een zwaard in ‘s levens strijd,
is een licht, dat glans en klaarheid
over onze wegen spreidt.
Laat het heersen in ons leven,
en ons leiden in ons lot;
laat het steun en troost ons geven,
‘t heerlijk woord van U, o God.
    (G.L. 171:1)

~~~~~~~~~~

      De Heer wil een verbroken 
      hart graag genezen, maar 
      Hij moet wel alle stukjes hebben.



8

De Heilige Geest (slot)
_____________________________________________________

Wanneer de Heilige Geest in ons werkt, zal Hij ook vrucht voort-
brengen in ons leven. De Here Jezus leert ons dat, wanneer wij in 
Hem blijven, zoals Hij in ons, wij veel vrucht zullen dragen, en dat 
daardoor de Vader verheerlijkt wordt (Joh. 15:6,8). Deze vrucht kun-
nen we niet vanuit onszelf voortbrengen en mede daarom heeft Hij 
ons zijn Geest geschonken; de wortels van onze levensboom zijn 
gegrond in zijn liefde (Ef. 3:16,17). Er staat niet dat wij vruchten 
(meervoud) zullen voortbrengen, maar vrucht (enkelvoud). Paulus 
spreekt later ook over een enkelvoudige vrucht, die uit negen gelijke 
delen bestaat; als het ware vergelijkbaar met een sinaasappel die uit 
meerdere parten bestaat, maar desondanks één vrucht vormt.

De geschiedenis van Gods handelen met het mensdom tot nu toe, is 
in grote lijnen in drie perioden in te delen:
•	 De periode van het Oude Testament, waarin Gods bemoeienis 

met zowel de mensheid als geheel, alsook met het Joodse volk 
beschreven staat; God was toen niet zichtbaar voor het oog van 
de mens (Joh. 6:46).

•	 De periode van de evangeliën, waarin God wel zichtbaar was 
voor de mensen in de persoon van zijn Zoon (Joh. 1:14).

•	 De huidige periode, waarin God in de persoon van de Heilige 
Geest op aarde is en God opnieuw niet zichtbaar is voor het 
menselijk oog (Joh. 14:17).

Door de inwoning van de Heilige Geest in de gelovige is er een 
bijzondere situatie ontstaan. De gelovige heeft zolang hij/zij op 
aarde verblijft door geboorte een vleselijke natuur. Maar daarenbo-
ven heeft hij/zij ook door de wedergeboorte uit de Heilige Geest de 
Goddelijke natuur ontvangen (2 Petr. 1:4). Kunnen deze twee natu-
ren naast elkaar bestaan? 
De gelovige is iemand die het leven begonnen is in het vlees, maar 
na zijn/haar bekering het leven voortzet, geleid door de Heilige 
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Geest. Als het goed is, behoren we ons te laten leiden door de Geest 
van God, maar de praktijk onder de gelovigen laat zien dat het, he-
laas, vaak anders is.

In de laatste decennia zijn er veel problemen in de gemeente van 
God ontstaan doordat men eigen inzichten stelde naast, of boven de 
Schrift. Daardoor is er partijschap ontstaan, die in veel gevallen ge-
kwalificeerd	kan	worden	als	werk	van	het	vlees,	doordat	er	in	plaats	
van eenheid, juist verdeeldheid zichtbaar werd tussen de broeders 
en de zusters. De opdracht om ons te ‘beijveren de eenheid van de 
Geest te bewaren, door de band van de vrede’ (Ef. 4:3-6), is daarbij 
uit het oog (en het hart) verloren. Ruzies, verdeeldheid en scheurin-
gen zijn aan de orde van de dag. In Richt. 17:6 en 21:25 lezen we: 
“...Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen.” en zo is het nu nog vaak!

In 1 Kor. 12:13 lezen we: “want door één Geest zijn wij allen tot één 
lichaam gedoopt.....”, beseffen we eigenlijk nog wel voldoende dat die 
eenheid, waarover de Here Jezus sprak met de Vader vlak voordat 
Hij naar het kruis ging om die eenheid door zijn lijden op het kruis 
tot stand te brengen “opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader in Mij en 
Ik in u, dat zij ook in Ons zijn” (Joh. 17:21), heden ten dage door veel 
van zijn kinderen met voeten wordt getreden? 

De Here Jezus heeft uit liefde tot de Vader en tot ons, het oordeel 
op het kruis ondergaan, opdat er tussen de gelovigen onderling de-
zelfde eenheid zou zijn, als tussen de Here Jezus en de Vader: “gelijk 
Gij, Vader in Mij, en Ik in U dat zij ook in Ons zijn!” Zijn het werkelijk 
altijd geestelijke overwegingen geweest (dat wil zeggen dat ze geleid 
werden door de Heilige Geest), die tot bepaalde vergaande beslui-
ten hebben geleid? Waren het vaak ook niet persoonlijke inzichten, 
persoonlijke belangen, familie- of zakelijke relaties, of onverdraag-
zaamheid, die een rol speelden? Zijn we er wel zo zeker van dat 
in alle gevallen de eer van de Here gezocht werd en niet onze per-
soonlijke eer of aanzien? En als, achteraf gezien, persoonlijke over-
wegingen een rol hebben gespeeld, wordt het dan geen tijd om eens 
schoon schip te maken en te belijden naar elkaar en naar God dat 
we verkeerd hebben gehandeld? Het zijn zomaar wat vragen!
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Moeten we niet de vermaning van Paulus ter harte nemen, toen hij 
schreef: “Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees?” 
(Gal.3:3)
Hebben we de vermaning van de Here Jezus wel ter harte genomen, 
toen Hij zei: “Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.” 
(Openb. 2:25, zie ook Openb. 3:11)? Waren alle veranderingen die 
de laatste decennia zijn doorgevoerd het resultaat van groeiend 
geestelijk inzicht, waardoor de Here meer lof ontving, of speelden 
onze gevoelens daarin een prominente rol? 
Als deze veranderingen werkelijk een werking van de Heilige Geest 
waren, hoe is het dan mogelijk dat ten gevolge van deze verande-
ringen zoveel verdeeldheid is ontstaan? Vele broeders en zusters zijn 
door al deze dingen in verwarring geraakt; heeft ons dat nog iets te 
zeggen? Werd de eer van de Heer gezocht, of waren de veranderin-
gen nodig, opdat wij ons wat lekkerder zouden voelen? 
Is onze houding werkelijk anders dan het gedrag van het Joodse volk 
dat tijdens de reis door de woestijn ook wel eens wat anders wilde, 
toen zij zeiden:  “....Wie geeft ons vlees te eten?......er is in het geheel 
niets, wij krijgen alleen dit man te zien. ....” (Num. 11:4-8, zie ook 21:5)  
Moeten wij niet opnieuw de woorden van de apostel ter harte ne-
men, toen hij zei: “Want allen zoeken zij hun eigen belang, niet de zaak 
van Christus Jezus” (Filip. 2:21).

De Heilige Geest is ons gegeven opdat wij niet ons eigen belang 
zouden zoeken maar de eer van Hem die ons heeft gekocht met 
zijn eigen bloed. Daarom heeft de Here Jezus van de Heilige Geest 
gezegd: “Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en 
het u verkondigen” (Joh. 16:14).

Hoe kunnen wij de weg nog vinden in deze hedendaagse verwar-
ring?

Als eerste moeten wij ons vlees voor dood houden, omdat zij die in 
het vlees zijn God niet kunnen behagen. We lezen dat in Rom. 8:7 
en 8: “Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; 
want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook 
niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.” 
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En in vers 13: “Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar 
indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.” 
“Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest 
tegen het vlees, want deze twee staan tegenover elkander.....” (Gal. 5:17).

Als tweede moeten wij door de Geest het spoor houden. Het spoor 
houden betekent dus dat Iemand voor ons het spoor heeft getrok-
ken, waarin wij ook onze voeten moeten zetten. Wij behoeven dus 
niet zelf nieuwe wegen te zoeken, maar wij mogen Hem volgen, die 
gezegd heeft: ‘Ik ben de weg’ (Joh. 14:6).
Als we die weg volgen, verdwalen we niet en zullen wij geen wissels 
tegenkomen die ons op een zijspoor willen brengen, waardoor wij 
het juiste spoor zouden kwijtraken: “en wanneer gij rechts of wanneer 
gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is 
de weg, wandelt daarop.”(Jes. 30:21)

De apostel Paulus heeft reeds in zijn tijd moeten vaststellen dat er 
in de gemeente mensen waren die de broeders en zusters in verwar-
ring brachten. Hij schrijft aan Timotheüs, die toen in de gemeente 
te Efeze verbleef, dat hij sommigen moest bevelen geen andere leer 
te brengen. “Door dit spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel 
gepraat; zij willen leraars van de wet zijn, zonder ook maar te beseffen wat 
zij zeggen, of waarover zij zo stellig spreken.” (1 Tim. 1:6,7) 
Even verder schrijft de apostel in dezelfde brief dat er daardoor ge-
harrewar bij mensen is, die niet meer helder zijn van denken en het 
spoor der waarheid bijster zijn geraakt (1 Tim. 6:5), gevolgd door de 
aan Timotheüs persoonlijk gerichte waarschuwing, en die mogen wij 
ook op onszelf toepassen: “O Timotheüs, bewaar wat u is toevertrouwd, 
houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken en de tegenstellin-
gen der ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen die woordvoerders 
daarvan zijn, zijn het spoor des geloofs bijster geraakt.” (1 Tim. 6:20, 21). 
Door deze woordvoerders zijn er scheuringen ontstaan in de ge-
meente van de Here Jezus (Hand. 20:29, 30 en Tit. 3:10, 11).

Hoe kunnen we voorkomen dat wij het spoor kwijtraken? Daartoe 
heeft de Here ons de Heilige Geest gegeven. De Heilige Geest heeft 
in voorgaande eeuwen mensen aangedreven (profeten) die de woor-
den van Godswege hebben opgeschreven, opdat wij daardoor zou-
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den weten wat Gods gedachten zijn (2 Petr. 1:20, 21). Daarbij heeft 
de gelovige de Heilige Geest inwonend in zijn/haar lichaam, opdat 
hij/zij door de Heilige Geest het juiste spoor zal houden. Daarom 
worden wij opgeroepen om niet meer naar ons vlees te leven, maar 
te leven door de Geest: “Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben 
het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de 
Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.” (Gal. 5:24, 
25) “Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn…maar het-
geen wij bereikt hebben in dat spoor dan ook verder!” (Filip. 3:15, 16). 
Het spoor (enkelvoud!) dat de Heilige Geest ons wijst, is de weg ach-
ter de Here Jezus aan; dat is geen dubbelspoor maar een enkelspoor, 
zonder wissels en dat spoor leidt tot in het Vaderhuis.

Naast het feit dat de Heilige Geest in iedere gelovige woont en ie-
dere gelovige leidt door deze wereldse woestijn, geeft het bezit van 
de Heilige Geest ook de garantie dat elke gelovige aangenomen is 
tot het zoonschap. De ‘aanneming’ tot het zoonschap betekent dat 
wij van nature, door de zonden die wij bedreven, van het zoonschap 
waren uitgesloten. Maar door het geloof in de Here Jezus, “die zelf 
onze zonden in zijn lichaam op het hout gedragen heeft” (1 Petr. 2:24) 
en voor ons tot zonde is gemaakt (2 Kor. 5:21), heeft God ons zijn 
Geest gegeven. Daardoor mogen wij nu tot God roepen: ‘Abba, Va-
der’ (Rom. 8:15,16 en Gal. 4:6,7). 
De Here Jezus sprak deze woorden tot zijn Vader toen Hij het lijden 
voor Zich zag, in de Hof van Getsémané. Hij bad toen: “Abba, Vader, 
alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, 
maar wat Gij wilt”. (Marc. 14:36) Alléén de Here Jezus kon als Enigge-
boren Zoon, de Vader met ‘Abba, Vader’ aanspreken. Maar Hij ging 
de weg naar het kruis opdat ook wij, door het geloof in de gekruisig-
de en opgestane Heer, tot God zouden kunnen zeggen: Abba, Vader.
De ‘aanneming ‘ tot zonen is tweeledig:

- ten eerste leert de Bijbel ons dat wij de Here Jezus moeten 
aannemen en dat Hij ons dan vervolgens de macht/het recht 
geeft om een kind van God te worden, wij die in zijn naam 
geloven (Joh. 1:12); dat is de kant van de mens,

- ten tweede leert de Bijbel dat God ons tot zonen heeft aange-
nomen, door Jezus Christus (Ef. 1:5); dat is de kant van God.
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Wij hebben van onze God en Vader de Heilige Geest ontvangen om 
ons zowel te leiden in deze wereld, alsook ter bevestiging van ons 
zoonschap: “Want allen, die door de Geest geleid worden, zijn zonen 
Gods.” (Rom. 8:14)
Omdat wij nu tot het zoonschap zijn bestemd, heeft de Here Jezus 
het zoonschap met ons gedeeld en is Hij nu de ‘eerstgeborene onder 
vele broederen’ en zullen we bovendien gelijkvormig zijn aan het 
beeld van Gods Zoon (Rom. 8:29). Toen de Here Jezus was opge-
staan uit het graf heeft Hij gezegd tot Maria: “...ga naar mijn broe-
ders…” (Joh. 20:17). Wij waren slaven van de zonde, maar zijn nu, 
door het geloof in de eniggeboren Zoon van God, geworden tot zo-
nen van de Vader en mogen daarom ook eeuwig wonen in het huis 
waar ook de Vader en de Zoon wonen, want “de slaaf blijft niet eeuwig 
in het huis, de zoon blijft er eeuwig.” (Joh. 8:35)

Welke garantie heeft de gelovige dat hij/zij de belofte van de eeuwi-
ge erfenis (Hebr. 9:15b) ook werkelijk zal ontvangen? Ter bevestiging 
van deze belofte heeft God ons een onderpand gegeven. Het woor-
denboek zegt: een onderpand is een voorwerp dat strekt tot waar-
borg van een verbintenis. Ons onderpand is echter geen voorwerp, 
maar een Persoon, namelijk de Heilige Geest! Paulus zegt daarover: 
“In Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest 
der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het 
volk…” (Ef. 1:13b,14). En verder: “Hij nu, die ons met u bevestigt in de 
Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en 
de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.” (2 Kor. 1:21) 

Dit Onderpand, de Heilige Geest, kan niemand ons meer afnemen, 
want Hij is ons door God geschonken (Gal. 4:6). God zelf heeft ons 
verzegeld met zijn Geest, ‘tot de dag der verlossing’. Wanneer de 
huidige bedeling eindigt, zal het Lam de zegels van de boekrol, 
waarin de oordelen beschreven staan, verbreken en zullen de oor-
delen over deze wereld openbaar worden (Op. 5,6). De gemeente 
van de Here Jezus zal van deze oordelen gevrijwaard blijven, omdat 
de gelovigen niet met de Heilige Geest der belofte verzegeld zijn tot 
de dag van het oordeel, maar tot de dag der verlossing en daarin zien 
we de barmhartigheid van onze Vader ten aanzien van zijn kinderen: 
“barmhartigheid (echter) roemt tegen het oordeel.” (Jak. 2:13)
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In sommige kringen kent en praktiseert men de zogenaamde ‘second 
blessing’ (tweede zegening). Dit is een handeling waarbij o.a. door 
handoplegging van andere gemeenteleden, aan de betreffende gelo-
vige extra gaven van de Heilige Geest zouden worden toebedeeld, 
zoals spreken in tongen, gave van genezing etc. De Bijbel leert ons 
deze extra handeling niet en daarom dienen wij ons daar ver van 
te houden. De God en Vader van onze Here Jezus Christus heeft 
ons, toen wij tot geloof kwamen, gezegend met alle geestelijke ze-
geningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus en daar kan geen 
mens nog iets aan toevoegen! (Ef. 1:3) De Vader heeft niets voor ons 
achtergehouden!

Het probleem is niet of wij meer van de Geest kunnen krijgen, want 
wij hebben van de Vader reeds de volheid verkregen in de Here Je-
zus (Kol. 2:9,10), maar de Geest wil juist meer bezit van óns krijgen, 
opdat wij zouden zijn “tot lof van de heerlijkheid zijner genade” (Ef. 
1:6). Daarom geldt voor ons:

Wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, 
lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van 
harte, dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus 
God, de Vader voor alles!! (Ef. 5:18b-20).

U gaf mij Heer, uw Geest,
die leidt mij trouw door deez’ woestijn,
waar Hij mijn Trooster steeds wil zijn,

dus ben ik onbevreesd.
Géén wees ben ik nu meer!

U gaf Hem mij als onderpand,
dat ik mijn erf’nis uit uw hand,

ontvangen zal, o Heer.
                    (G.L. 56:2)

~~~~~~~~~~~
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‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven
De eerste brief van Petrus (5)

________________________________________________________________

1:17-19: “En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des 
persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer 
vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of 
goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overge-
leverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispe-
lijk en vlekkeloos lam.”

In het vijftiende vers van dit hoofdstuk, dat we reeds overdacht heb-
ben, zagen we dat de apostel ons opriep: “wordt ook gijzelf heilig in 
al uw wandel;” Onze wandel hier op aarde moet gekenmerkt worden 
door afzondering. Veel van wat we om ons heen zien gebeuren, is 
niet naar Gods gedachten en daaraan moeten we niet meedoen. Het 
karakter van onze wandel ten opzicht van de wereld om ons heen 
moet zijn zoals de apostel Johannes schreef in zijn eerste brief in 
hfdst. 2:15-17: “Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. In-
dien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want 
al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der 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.” 
In de verzen die we nu voor de aandacht hebben benadrukt de apos-
tel het karakter van onze wandel ten opzichte van onze hemelse Va-
der: “wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap,” Het woordje 
‘dan’ slaat terug op het begin van de zin, waar de almachtige God 
ons wordt voorgesteld als degene die zonder aanzien des persoons 
naar ieders werk oordeelt. De apostel wijst ons erop dat we die God, 
die naar ieders werk oordeelt, aanroepen als Vader. Wanneer we 
geloven dat de Here Jezus voor onze zonden aan het kruis van Gol-
gotha gestorven is, dan is God onze Vader geworden, dan zijn we 
door het werk van de Here Jezus vrijgekocht van onze ijdele wandel 
en zijn we nieuwe mensen geworden. Dat is de waarheid die in 
Jezus is zoals de apostel Paulus in de brief aan de Efeziërs schrijft 
in hfdst. 4:21-24: “…gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw 
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vroegere	wandel	betreft,	de	oude	mens	aflegt,	die	ten	verderve	gaat,	naar	
zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw 
denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen 
is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.”
Het is Gods bedoeling dat we wandelen in het besef dat “ons werk” 
voor God niet kan bestaan, hoewel we al te vaak toch weer die oude 
mens zijn gang laten gaan. Maar ook in het besef dat “Zijn werk”, 
het werk van de Here Jezus aan het kruis van Golgotha een volko-
men zoenoffer is voor onze zonden. Dan moet het zo zijn dat onze 
wandel in vreze is, dat betekent in de kennis van God onze Vader, 
die naar ieders werk moet oordelen, maar dat oordeel over de wer-
ken van hen die in de Here Jezus geloven heeft gelegd op Zijn Zoon 
die de naam Jezus draagt – Jehova redt – en die kwam om zijn volk 
te redden van hun zonden (Matth. 1:21).

In dit verband is het belangrijk te beseffen dat hier gezegd wordt 
dat God oordeelt “naar ieders werk”. God oordeelt niet omdat ie-
mand in zonde geboren is. Iedereen is in zonde geboren zoals we 
lezen in Rom. 5:12: “Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld 
is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle 
mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben.” Nee, God oordeelt 
naar ieders werk, naar dat wat we gedaan hebben en niet naar onze 
zondige natuur, zoals we dat ook lezen in Openb. 20:11-15: “..en de 
doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven 
stond, naar hun werken.” Daarom mogen we ook de zekerheid hebben 
dat de kinderen die gestorven zijn voor ze tot de kennis van goed en 
kwaad kwamen, behouden zijn. Maar wij dan? Over onze werken 
moet God toch oordelen, onze zonden getuigen toch tegen ons? 
Nee, door Gods genade mogen we het weten dat door geloof in de 
Here Jezus onze zonden vergeven zijn. “Want God heeft zijn Zoon niet 
in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft wordt niet geoor-
deeld.” (Joh. 3:17-18a)

Met de woorden: “de tijd uwer vreemdelingschap” bepaalt de apostel 
ons bij het feit dat we leven in een plaats waar we eigenlijk niet 
thuishoren, maar waar we slechts tijdelijk ons verblijf hebben.
In Filip. 3:20 en 21 lezen we wat onze werkelijke positie is: “want 
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wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus 
Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen 
zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de 
kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.” Wat een 
positie hebben wij door genade verkregen! Het besef daarvan zal 
ons leven heiligen en ons meer doen uitzien naar dat moment dat 
we de Here Jezus zullen ontmoeten in de lucht en altijd met Hem 
zullen zijn. 

Daarom ook: “wandelt in vreze”. Wij zijn kinderen van de hemelse 
Vader en hebben de verantwoordelijkheid te wandelen naar Zijn 
wil. In de Spreuken lezen we meermalen over de vreze des Heren 
en het eenvoudigweg lezen en in ons opnemen van enkele van die 
Schriftplaatsen leert ons meer dan onze eigen woorden wat het zeg-
gen wil te wandelen in vreze:
Spr. 1:7: “De vreze des Heren is het begin der kennis,..”
Spr. 3:7: “..vrees de Here en wijk van het kwaad”
Spr. 8:13: “De vreze des Heren is het kwade te haten;..”
Spr. 9:10 “De vreze des Heren is het begin der wijsheid,..”
Spr. 10:27 “De vreze des Heren vermeerdert de dagen,..”
Spr. 14:26 “In de vreze des Heren ligt sterke gerustheid,..”
Spr. 14:27 “De vreze des Heren is een bron des levens,..”
Spr. 15:16 “Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote  
    schat en onrust daarbij.”
Spr. 15:33 “De vreze des Heren voedt op tot wijsheid,..”
Spr. 16:6 “..door de vreze des Heren wijkt men van het kwaad”
Spr. 19:23 “De vreze des Heren is ten leven;..”
Spr. 22:4 “Het loon van ootmoed –vreze des Heren- is rijkdom, eer  
    en leven.”
Spr. 23:17 “Uw hart zij niet naijverig op de zondaren, maar beijvere  
    zich voortdurend de Here te vrezen;”

Onze wandel hier beneden wordt ook gekenmerkt door een zeker-
heid, door een weten. Een weten dat onze verlossing niet gegrond is 
op een door de vingers zien van God van de dingen die we verkeerd 
gedaan hebben, ook niet omdat we tegenover onze verkeerde daden 
zoveel goede daden hebben gezet van geloof en goede werken en al 
helemaal niet omdat we onze verlossing gekocht hebben met geld, 
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zilver of goud. Gods Woord is daarover duidelijk: “Niemand kan ooit 
een broeder loskopen, noch Gode zijn losprijs betalen, - te hoog immers is 
de prijs voor hun leven, en voor altoos ontoereikend - dat hij voor immer 
zou voortleven, de groeve niet zou zien.” (Ps. 49:8) Onze zekerheid is 
niet gegrond op vergankelijke dingen en we zijn niet vrijgekocht 
met geld maar met iets veel kostbaarders: we zijn vrijgekocht door 
het kostbare bloed van Christus. Hoe kostbaar dat bloed van onze 
Heiland is weet alleen de Vader ten volle te waarderen. 
In Hebr. 9:11 en12 lezen we “Maar Christus is….met zijn eigen bloed 
eens voor altijd ingegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige ver-
lossing verwierf.” En in vers 14: “…hoeveel temeer 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 le-
vende God te dienen.” En Hem, die zulk een smetteloos offer heeft 
gebracht heeft God aan ons voorgesteld door Zijn Woord en Geest 
zoals we lezen in Rom. 3:25,26: “Hem heeft God voorgesteld als zoen-
middel door het geloof, in zijn bloed,..” Daardoor mogen we zeker we-
ten: “..het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” (1 Joh. 
1:7b) Wat een grondslag heeft God gelegd voor onze eeuwige be-
houdenis en hoe kostbaar is daardoor dat bloed van de Here Jezus 
ook voor ons. Eens zullen we met alle verlosten een nieuw gezang 
zingen ter ere van het Lam dat geslacht is: “…Gij hebt voor God ge-
kocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie,..”

Vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus, als van een onbe-
rispelijk en vlekkeloos lam. Daarmee is uiteindelijk ten volle vervuld 
wat Abraham sprak tot zijn zoon Izaak: “God zal Zichzelf voorzien van 
een lam ten brandoffer, mijn zoon.” (Gen. 22:8). In het oude verbond 
had de Here God duidelijke instructies gegeven ten aanzien van de 
offerdieren, ook al bij het Pascha voorafgaand aan de uittocht uit 
Egypte: “Een gaaf, mannelijk, éénjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij 
kunt het nemen van de schapen of van de geiten.” (Ex. 12:5). En later bij 
de voorschriften voor de offers in Leviticus vinden we telkens weer 
het voorschrift een gaaf dier te brengen. De Statenvertaling spreekt 
van een ‘volkomen’ dier. Zo moest het zijn om een heenwijzing te 
kunnen zijn naar dat offer dat in de volheid der tijd zou worden 
gebracht door Gods eigen Zoon. God liet niet toe dat dit beeld ver-
troebeld zou worden doordat een onvolkomen dier werd geofferd: 
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“Wat echter door kneuzen, stoten, uitrukken of snijden verminkt is, zult gij 
de Here niet offeren, dat zult gij in uw land niet doen.” (Lev. 22:24) Wan-
neer we de evangeliën lezen dan zien we hoe de Here Jezus hier 
op aarde is geweest: vol mededogen en barmhartigheid. In Marcus 
6:34 lezen we: “En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare en 
werd met ontferming over hen bewogen, omdat zij waren als schapen die 
geen herder hebben, en Hij begon hun vele dingen te leren.” En is Matth. 
8:16: “Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en 
Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren 
genas Hij allen,…” Hij was een volmaakt Lam, geheel aan Zijn God 
en Vader toegewijd en vol liefde voor zijn volk. Maar Zijn heilige 
wandel alleen was niet genoeg voor onze verlossing. Daarom lezen 
we in 2 Kor. 5:21: “Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons 
tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.”

U, Heer Jezus, droeg de zonden
Die mij, oorzaak van uw wonden,
Scheidden van een heilig God.
Met doorboorde handen, voeten,
Hebt U voor mij willen boeten,
Werd u wreed gehoond, bespot.

U zij eeuwig eer gegeven
Voor het offer van uw leven,
Voor het werk van uw gena.
Laat uw beeld in onze harten
Als gegrift staan, Man van smarten.
Dank voor ’t kruis van Golgotha!
    (G.L. 178:1,4)

Door het werk van de Here Jezus aan het kruis van Golgotha is er 
een vaste grond gekomen voor allen die in Hem geloven en Zijn 
kostbaar bloed is een verzoening voor ieder die met belijdenis van 
schuld tot Hem gaat. Hebreeën 9 leert ons: “maar thans is Hij éénmaal, 
bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door Zijn offer de zonde weg 
te doen.” (vers 26b) en “…Christus, die Zich éénmaal geofferd heeft om 
veler zonden op zich te nemen.” (vers 28a)
1:20-21: “Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld, 
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doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem 
gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid 
gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God.”

We lezen in de Bijbel maar op enkele plaatsen over de eeuwigheid 
die er was voor de grondlegging der wereld. In Ps. 90:2 lezen we: 
“eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht, 
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.” Dat gaat ons bevat-
tingsvermogen te boven. Wij kunnen teruggaan tot in onze vroege 
kindertijd en ons daarvan dingen herinneren. Maar verder terug kun-
nen we niet. God was er voor alles en zal er altijd zijn, van eeuwig-
heid tot eeuwigheid. Van eeuwigheid was ook de Zoon, zoals we 
lezen in Spr. 8:23: “Van eeuwigheid aan ben ik geformeerd als het begin 
van zijn wegen, voor zijn werken van ouds af.” In Micha 5:1 lezen we: 
“…uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens 
oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.” Zo lezen we ook 
In Joh. 1:1: “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, 
en het Woord was God.” Van die allervroegste tijd weten we ook dat 
God Zijn Zoon liefhad: “…want Gij hebt mij liefgehad voor de grondleg-
ging der wereld.” (Joh. 17:24b) Heel bijzonder is ook dat we lezen van 
Gods goedertierenheid dat ook die van eeuwigheid bestaat: “Maar 
de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie 
Hem vrezen.” (Ps. 103:17). Hij die het Lam van God was en voor onze 
zonden geslacht werd op het kruis van Golgotha, was van tevoren 
gekend. Gods genade voor zondaren en de weg tot verlossing was 
van eeuwigheid in Gods hart. We lezen dat in Ef. 1:4-7: “Hij heeft 
ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat 
wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft 
Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen, 
naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, 
waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem hebben wij 
de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de 
rijkdom zijner genade,….”

Dat wat van eeuwigheid in Gods hart was is bij het einde der tijden 
geopenbaard. Wanneer was dat dan: het einde der tijden? Dat heb-
ben we toch nog niet bereikt? De Here Jezus is gekomen (geopen-
baard) ter wille van ons bij het einde der tijden. Een tijdperk was 
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voorbij (dat van de wet) en een nieuw tijdperk stond voor de deur 
(dat van de genade). Het volk Israël werd, door hun verwerping van 
de Christus die komen zou, tijdelijk terzijde gesteld. Tijdelijk, want 
Gods heerlijke beloften voor Zijn volk zullen zeker vervuld worden. 
Maar met het werk van de Heer aan het kruis, zijn opstanding en 
hemelvaart en de daarop volgende uitstorting van de Heilige Geest 
in hen die in de Here Jezus geloven begint God Zijn gemeente te 
bouwen uit Jood en heiden. 
In plaats van dat door Israël de grote daden Gods worden verkon-
digd is het nu aan de gemeente om de veelvoudige wijsheid Gods 
te verkondigen. We moeten daarbij ook denken aan wat we lezen in 
Hand. 17:30: “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der on-
wetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten 
komen;…” Met Zijn komen in de wereld en Zijn prediking was er een 
einde gekomen aan de tijden der onwetendheid. Niemand kon meer 
zeggen dat hij er niet van gehoord had. De Here Jezus heeft gezegd: 
“Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader 
dan door mij.” (Joh. 14:6) en: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” (Joh. 3:16).

Zo is de Here Jezus geopenbaard in wat Gods Woord ook de volheid 
van de tijd noemt: “Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft 
God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 
om hen, die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zo-
nen zouden verkrijgen.” (Gal. 4:4) Vrijgekocht door het kostbare bloed 
van de Here Jezus en geen slaven meer, maar zonen en dochteren, 
zoals ook 2 Kor. 6:18 ons zegt. Hoe groot is toch het werk van Gods 
genade. Hij nodigt vandaag nog iedereen om te komen aan de voet 
van het kruis in het besef schuldig voor God te staan, zonder uitzicht 
en zonder hoop in deze wereld. Maar dat wat reeds van voor de 
grondlegging der wereld in Gods hart is geweest, is geopenbaard 
geworden op Golgotha: “Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, 
hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, 
naar de Schriften; en Hij is begraven en ten derde dage opgewekt, naar de 
Schriften,…” (1 Kor. 15:3-4) Er is een eeuwige verlossing voor wie in 
de Here Jezus gelooft en het aanvaardt dat Hij voor onze zonden 
is gestorven. Dat persoonlijk aanvaarden houdt een eeuwige heer-
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lijkheid in, maar ook een weg in dit leven in het besef dat God om 
ons geeft en het liefste wat Hij bezat, zijn eniggeboren Zoon, wilde 
overgeven in de dood aan het kruis om ons voor eeuwig te redden.

God heeft Hem opgewekt uit de doden en Hem heerlijkheid gege-
ven. Dat is het heerlijke bewijs dat er volkomen voldoening is aan-
gebracht voor al onze zonden. De dood kon de Heer niet houden 
want Hij had volkomen voldaan aan Gods heilige eis dat Hij niet al-
leen zou boeten voor de zonden van die in Hem geloven, maar ook 
het loon van de zonde zou ontvangen, dat is de dood. Nu alles was 
volbracht heeft God Hem opgewekt, ja, Hij die mens was geworden 
is God zelf en zo stond Hij op uit het graf:

Geen graf hield Davids zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke held.
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,
Want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
Want alles, alles is voldaan.
Die in ’t geloof op Jezus ziet,
Die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
Nu vangt het nieuwe leven aan,
Een leven door zijn dood bereid,
Een leven in zijn heerlijkheid.
    (G.L. 229:2,3,4)

God heeft Hem heerlijkheid gegeven, hoe kan het ook anders. Hij 
die de Schepper van hemel en aarde is, wilde zich zo diep verne-
deren voor u en mij om ons zondaren de weg te openen tot de Va-
der. We lezen daarvan in Filip. 2:8,9: “En in zijn uiterlijk als een mens 
bevonden, heeft Hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de 
dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate  
verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,…” 
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Maar nog wonderlijker is wel dat Hij die zijn Zoon zoveel heerlijk-
heid heeft gegeven ook ons, die door genade in Hem mogen gelo-
ven, die heerlijkheid geven wil. Het gaat onze gedachten ver te bo-
ven maar Gods Woord zegt: “…die u roept tot zijn eigen Koninkrijk en 
heerlijkheid.” (1 Thess. 2:11 en 12) En zo is ons geloof tevens hoop op 
God. Ook ons wacht een eeuwige heerlijkheid bij onze God en Va-
der. Daar zullen we ook onze Heiland ontmoeten en ons neerbuigen 
in dankbaarheid en aanbidding voor Hem die ons zo heeft liefgehad. 
Het kan ons in dit leven zwaar vallen door allerlei beproeving en 
verdriet, maar weet dat wanneer we ons in geloof vastklemmen aan 
onze dierbare Heiland, Hij ons nooit zal loslaten. Op onze weg hier 
beneden draagt Hij ons en Hij brengt ons uiteindelijk daar waar Hij 
zelf is. Dat was Zijn wens, die de Vader zeker zal vervullen: “Vader, 
hetgeen Gij mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar ik ben, ook zij bij Mij zijn, 
om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt,…” (Joh. 
17:24)

1:22-25: “Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid gereinigd hebt tot on-
geveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als 
wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door 
het levende en blijvende woord van God. Want: alle vlees is als gras en al 
zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt 
af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, 
dat u als evangelie verkondigd is.”

Evangelie, dat betekent: blijde boodschap. Zo heeft Petrus ons, door 
de Heilige Geest geleid, mogen invoeren in dat blijde evangelie-
woord dat tot ons gekomen is. Er is hoop voor verloren mensenkin-
deren; voor hen die in zonde gevallen zijn, is er uitzicht. Christus 
stierf voor uw en mijn zonden en er is genade voor een ieder die in 
Hem gelooft. Wanneer we schuilen achter het bloed van Christus 
zijn we wedergeboren, opnieuw geboren, niet zoals de natuurlijke 
geboorte is uit vergankelijk zaad, waarover de dood heerst, maar uit 
onvergankelijk zaad, het zaad van het woord van God dat levend is 
en blijvend. Onze Heiland is het Woord van God en in en door Hem 
hebben we het eeuwige leven als wedergeborenen in Hem. Hij is de 
eersteling die uit de doden is opgestaan en door Hem hebben allen
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die in Hem geloven de zekerheid van een eeuwige heerlijkheid bij 
Hem. Het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen. 

Dat nieuwe leven dat ons door de Here Jezus is gegeven behoort 
ook gezien te worden. In het verdere van deze eerste brief van Petrus 
zullen we vele praktische aanwijzingen vinden voor ons leven van 
alle dag. Wij zijn burgers van de hemel, maar verblijven hier nog 
als vreemdelingen. Maar niet alleen als vreemdelingen ook als ge-
tuigen van dat grote heilsplan van God dat hij volvoert in zijn Zoon 
Jezus Christus. In onze bekering zijn we gehoorzaam geweest aan 
dat Woord van God en hebben Hem aangenomen. Dat woord roept 
ons ook op om elkaar lief te hebben. Wij hebben het zo nodig om 
ook als gelovigen samen te zijn in liefde, samen de Heer te dienen 
en samen ook een getuigenis te zijn van Hem en Zijn werk. 
Geve de Heer dat we individueel, maar ook gezamenlijk getuigen 
mogen zijn van dat evangeliewoord dat ons verkondigd is, zodat er 
door Gods genade nog mogen worden toegevoegd aan die grote 
schare die is ontstaan door geloof in dat eeuwigblijvend Woord van 
God, waarvan we lezen in Joh. 1:14: “Het Woord is vlees geworden en 
het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, 
een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en 
waarheid.”

(Wordt D.V. vervolgd.)

~~~~~~~~~~

   De invloed die wij in deze wereld uitoefenen
   wordt bepaald door de relatie die we met de
   Here Jezus hebben en onze relatie met de 
   Here Jezus blijkt uit onze invloed.


