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O, mijn Heiland, laat mij nooit vergeten
Uw genade en mijne schuld,

Hoe Gij mij, in nacht des doods gezeten,
Heer, verdroeg met kalm geduld.

Hoe gij ‘t schaap, dat van U af ging dwalen,
trouwe Herder, hebt gezocht
en hoe duur wij zijn gekocht.

   H.W.S.
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Niet ik maar Jezus Christus
(naar een serie van 4 lezingen, gehouden door J.Ph. Buddingh)

_________________________________________________________

Fil. 3:3-14: Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en 
in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden 
heb om ook op het vlees te vertrouwen; als iemand anders denkt te kun-
nen vertrouwen op het vlees, ik meer: besneden op de achtste dag, uit het 
geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, 
wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de ge-
meente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar 
wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd. 
Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid 
van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade 
ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag win-
nen, en in Hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de 
wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid 
uit God door middel van het geloof; opdat ik Hem mag kennen, en de kracht 
van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn 
dood gelijkvormig wordt, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van 
de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag 
ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegre-
pen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe 
ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het 
doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

Hand. 4:8-12: Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Lei-
ders van het volk en oudsten van Israël! Wanneer wij vandaag ondervraagd 
worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond 
geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn 
dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt 
maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier 
gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht 
werd, maar Die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, 
want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven 
waardoor wij zalig moeten worden.

Hier in Hand. 4 lezen we de tweede grote rede die Petrus heeft uitge-
sproken na de uitstorting van de Heilige Geest. De eerste grote rede 
van Petrus was op de Pinksterdag. Deze rede is naar aanleiding van de 
genezing van een man die bij de Schone Poort van de tempel zat. Het 
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is merkwaardig dat deze Petrus, die zo teleurgesteld had, (hij had de 
Heer Jezus verloochend toen het er juist op aan kwam) hier zonder angst 
voor de Hoge Raad staat en met vrijmoedigheid een prachtig getuige-
nis aflegt van het geloof in de Heer Jezus. Dat moet een achtergrond 
hebben. Natuurlijk weten we dat de Heilige Geest op de Pinksterdag is 
uitgestort. We lezen in Hand. 1:8 dat de Heer Jezus gezegd heeft: “...maar 
u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal;...”. Er 
is echter meer. 
Voordat de Heer Jezus gestorven en opgestaan was, en ten hemel opge-
varen, had Petrus zijn Meester hier op aarde gekend en genoten van de 
omgang met Hem, Zijn wonderen en tekenen gezien. Hij was ook de-
gene geweest die, toen velen weggingen, bij de Heer gebleven was met 
de woorden: “Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van 
eeuwig leven.” (Joh. 6:68) Toen was echter het kruiswerk nog niet ver-
richt. Hoewel de Heer erover gesproken had dat Hij overgeleverd en ter 
dood gebracht zou worden en ten derde dage zou opstaan, kon Petrus 
dat toen nog niet begrijpen. Maar nadat alles geschied was wat de Heer 
gezegd had, heeft hij de Heer Jezus toch nog weer anders leren kennen. 
Anders in die zin dat, hoewel Petrus al veel eerder overtuigd was dat Hij 
de Christus, de Zoon van God was, hij na al die gebeurtenissen toch veel 
meer van de grootheid, de heerlijkheid, de kracht van Hem heeft gezien 
en het kan niet anders of hij is nog meer onder de indruk gekomen. Hij 
heeft de opgestane Heer gezien! Dat moet op Petrus en de anderen 
een overweldigende indruk hebben gemaakt. Vervolgens lezen we in 
het begin van het boek Handelingen dat de Heer Jezus, terwijl Hij hen 
zegende, ten hemel is opgevaren en zo wist Petrus dat Hij nu aan Gods 
rechterhand is. 
Deze persoon, Jezus Christus, was voor Petrus nu zo gróót geworden en 
betekende zóveel voor hem, dat hij heeft moeten zeggen: “...wij kunnen 
niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben” (Hand. 
4:20). Zij werden bedreigd door de Joodse Raad, ze moesten zwijgen 
over Jezus Christus, maar het was hun onmogelijk! 
De discipelen hebben de Heer leren kennen op aarde onder Zijn volk. 
Ze hebben zijn wonderen gezien en Zijn woorden gehoord, maar ze 
hebben Hem ook leren kennen als het Lam van God, zoals Johannes 
de Doper hem al had aangewezen: “Zie het Lam van God, dat de zonde 
van de wereld wegneemt!” (Joh. 1:29) En ze zijn getuigen geweest van 
Zijn lijden en sterven. Maar ze hebben ook gezien dat Hij was opge-
staan en de heerlijkheid van die Persoon, die van de hemel Zijn Heilige 
Geest gezonden had overeenkomstig Zijn belofte, heeft hun hart, hun 
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gedachten, hun verlangen en hun liefde helemaal vervuld; zij kenden 
voortaan niets en niemand anders meer dan deze Jezus, die gekruisigd 
en opgestaan was. Daar hebben zij over gesproken en we lezen in het 
boek Handelingen één en andermaal dat de apostelen getuigenis gaven 
van de opstanding van Jezus Christus uit de doden.

Ook wij mogen elkaar opwekken om niet te vergeten dat er een opge-
stane, verheerlijkte Heer, een Heiland in de hemel is. Laten we nooit de 
plaats vergeten die de Heer Jezus behoort in te nemen in ons leven en in 
onze samenkomsten.

De gemeente kunnen we op aarde zien, de Heer Jezus niet, Hij is bo-
ven. Het is echter de bedoeling van de Heer dat we ons oog naar boven 
richten, want er is niets of niemand met Hem te vergelijken: zonder Hem 
was er geen verlossing, zonder Hem was er geen ander uitzicht dan een 
eeuwig oordeel voor ons, zonder Hem was er geen gemeente. Wie is 
aan de Heer Jezus gelijk? Hij die gekomen is, weldoende op aarde; Die 
als dank haat, verachting, verwerping en zelfs de kruisdood ondervon-
den heeft, maar Die in zijn liefde niet te stuiten was en is doorgegaan 
en op het kruis voor zijn vijanden gebeden heeft en in zijn sterven en 
opstanding degenen die in Hem geloofden en geloven zouden als het 
ware heeft meegenomen, zodat de apostel Paulus over hen die geloven 
heeft kunnen schrijven dat ze niet alleen met Christus gestorven maar 
ook met Christus opgewekt en tevens met Hem gezet zijn in de hemelse 
gewesten. (zie Ef. 2:4-6, Kol. 2:12) 
In dit verband vinden we in Kol. 3:1-3 een belangrijk woord: “Als u nu met 
Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus 
is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en 
niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus 
verborgen in God.” Hier wordt inderdaad heel nadrukkelijk ons hoofd 
naar boven gericht. We worden opgewekt om naar boven te zien en 
onze aandacht te geven aan Hem die daar is aan de rechterhand van de 
Vader: Jezus Christus, het leven voor allen die in Hem geloven.

Toen Petrus zijn rede hield, was Paulus nog niet op het toneel versche-
nen. Ik weet helemaal niet van welke leeftijd Paulus toen was, een jon-
gen misschien. Wel weten we dat, hoewel hij nog te jong was om er 
deel aan te hebben, hij toch wel van de partij was bij de steniging van 
Stefanus en toen al zo’n grote ijver had dat hij toch ergens iets wilde 
doen om zijn instemming te betuigen: hij heeft de kleren bewaard van 
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hen die deelnamen aan de steniging. Dat is ook de eerste keer dat Paulus 
(toen nog Saulus geheten) in de Schrift genoemd wordt. (Hand. 7) Zoals 
we gelezen hebben schrijft Paulus zelf iets over zijn verleden in de brief 
aan de Filippenzen. Zijn ouders hebben hem een opvoeding willen ge-
ven die helemaal verbonden was aan de dienst aan de God van Israël. 
Hij stamde uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin, een 
Hebreeër uit de Hebreeën en behoorde tot de Farizeeën (ijveraars voor 
de wet). Zo is Paulus opgegroeid en opgevoed en de eerste gelegenheid 
waarbij we hem in de Bijbel vermeld vinden, getuigt inderdaad van zijn 
grote ijver voor de godsdienst der vaderen. Van zijn latere loopbaan we-
ten we dat hij meer dan anderen erop uit is geweest de volgelingen van 
Jezus uit te roeien. Eerst in zijn eigen land, maar dat was hem op een ge-
geven moment niet genoeg en toen heeft hij van de overpriesters brieven 
begeerd zodat hij ook buiten de grenzen van het eigen land de christe-
nen zou kunnen vervolgen. Een ijver voor God waar menig christen een 
voorbeeld aan zou kunnen nemen, hoewel hij eigenlijk God niet kende 
zoals Hij te kennen is; zoals Hij alleen te kennen is door Jezus Christus. 
Dan lezen we in Hand. 9:3, toen hij op weg was om de christenen in 
Damascus gevangen te nemen: “En plotseling omscheen hem een licht 
vanuit de hemel, en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem 
die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En hij zei: Wie bent 
U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt.” Dat heeft zo’n 
overweldigende indruk op Paulus gemaakt dat hij voortaan in zijn leven 
eigenlijk maar één doel voor ogen had en dat was deze Persoon, deze 
hemelse Persoon: Jezus Christus. 

Paulus heeft de Heer Jezus niet op aarde ontmoet of gekend zoals Pe-
trus, nee, hij heeft de verheerlijkte Heer ontmoet en is toen bekeerd. Dat 
was ongetwijfeld Gods bedoeling, zodat God hem kon gebruiken om te 
schrijven over de hemelse positie van de gelovigen. 
Een hemelse positie, daar zij immers verbonden zijn aan een hemelse 
Heer. Als dan hun leven Christus is dan kan het niet anders of hun leven 
is boven, want Christus is boven. Nu, deze persoon die Paulus zo heeft 
leren kennen, Jezus Christus in de heerlijkheid, heeft inderdaad zijn hele 
hart en zijn hele leven in beslag genomen en hij heeft zich aan Hem ge-
wijd tot het einde van zijn dagen. En van deze man hebben we dan in de 
brief aan de Fillippenzen gelezen: “Maar wat voor mij winst was, dat heb 
ik om Christus’ wil als schade beschouwd. Ja, beslist,ik beschouw ook alles 
als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, 
mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb.”
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Het is de moeite waard om daar over na te denken in verband met ons-
zelf. Paulus schrijft hier dat hij een reden had om op het vlees te vertrou-
wen en zoals we gelezen hebben, was dat waar. Ook heden ten dage 
zijn er mensen die de neiging hebben om zoiets te zeggen. Het is mij wel 
eens overkomen dat ik ergens stond met wat evangelisatielectuur en in 
gesprek kwam met mensen. En wanneer ik dan vroeg of ze gelovig wa-
ren, kreeg ik heel vaak als antwoord: “ja meneer, wat wilt u nou, ik ben 
gedoopt” of “ik ben gereformeerd” of ook wel eens “ik ben een predi-
kant”. Als Paulus toen bij mijn standje was gekomen, voor zijn bekering, 
dan had hij waarschijnlijk tegen mij gezegd : “wat denkt u nu meneer, ik 
ben toch besneden, ik hoor bij het verbondsvolk, ik hoor bij het geslacht 
van Israël, ik weet ook nog precies uit welke stam, uit Benjamin.” En met 
dat al was hij toen een vervolger van de gemeente. 

Paulus geloofde wel in God. Jakobus schrijft in zijn brief (2:19): “U gelooft 
dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven 
dit...” Waarom schrijft hij dat? Hij schrijft zijn brief aan de Joden, de 
twaalf stammen die in de verstrooiïng waren. Zij geloofden inderdaad 
dat er één God was, in tegenstelling tot de heidenen, die in vele goden, 
afgoden geloofden. En ze gingen er prat op dat ze geloofden in de ene 
God. Het waren dus monotheïsten, maar monotheïsme heeft nog nooit 
een mens behouden of gered. Nee, monotheïsme helpt niet. Afstamming 
van Abraham helpt ook niet en de besnijdenis hielp ook al niet. Bij Pau-
lus niet en bij een ander ook niet. Paulus heeft dat goed begrepen: “Maar 
wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd.” 
Niet alleen waardeloos, nee, schade, dus iets wat hem remde, wat een 
blok aan zijn been was. “Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade van-
wege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om 
Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, 
opdat ik Christus mag winnen,...” 
Hij sprak hier over de dingen waar hij prat op kon gaan, niet over zijn 
zonden of zijn zwakheden, nee, over zijn pluspunten, over de dingen 
die hij voor had op een ander. Zo groot was de Heer Jezus voor hem 
geworden! 

Er zijn mensen die het gevoelen hebben dat evangelieverkondiging uit-
stekend is voor diegenen die nergens aan doen, maar niet voor hen om-
dat ze immers elke zondag een dienst bezoeken, bijzonder ijverig, mee-
levend zijn, enz. Maar dat zijn nu niet de dingen waar we prat op moeten 
gaan. Petrus heeft niet gezegd: er is onder de hemel geen andere zaak 
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onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden, maar: “er 
is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor 
wij zalig moeten worden.” Dat heeft dus betrekking op een persoon. We 
kunnen niet door bepaalde dingen behouden worden, niet door een ri-
tueel, maar we moeten door iemand behouden worden en die iemand 
is Jezus Christus. Om Hem gaat het. En de vraag of iemand behouden 
wordt, wordt beslist door de vraag hoe iemand tegenover deze persoon, 
Jezus Christus, staat. Dat alleen is beslissend. 

Paulus, op weg naar Damascus, was ervan overtuigd dat hij op een goe-
de manier bezig was. En dan wordt hij midden op de dag met één slag 
ter aarde geworpen en ligt zijn hele levenshuis in brokken, er blijft niets 
van over. Alles wat hij opgebouwd, bereikt had, bleek waardeloos voor 
God. Niet alleen waardeloos, maar zelfs vijandschap tegen God, want 
hij vervolgde de Messias aan Gods rechterhand. Wat moet dat een slag 
voor die man geweest zijn. Van die ontzagwekkende hoogte, waar hij 
naar de mens gesproken stond, neergetuimeld in de dieptste diepte. Dat 
is nu net geschikt om een depressie van te krijgen of overspannen te 
geraken. Nu, Paulus heeft inderdaad drie dagen gevast, maar hij heeft 
ook gebeden. En wanneer de Heer Ananias naar hem toestuurt om hem 
de ogen te openen zegt Hij ook: “...want zie, hij bidt,...” (Hand. 9:11) Een 
aanbeveling dus. En als Paulus dan weer ziende is geworden en gedoopt, 
lezen we: “En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon 
van God is.” Hij kende voortaan nog maar één Persoon: de Heer Jezus. 
Ik heb sterk de indruk dat Paulus zichzelf voordien ook erg belangrijk 
vond, maar nu was er nog maar Eén belangrijk en dat was de Heer Jezus. 
Die vulde zijn horizon en zijn gehele hart. En zover wil de Heer zo graag 
ieder mens brengen. Dat het niet meer ‘ik’, maar Jezus Christus is. 

U vindt daar ook een hele mooie opmerking over in 1 Kor.2:2 waar Pau-
lus schrijft: “want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten 
dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.” Dat wilde hij prediken en niets 
anders. Alleen Jezus Christus. Als u Jezus niet hebt, dan staat u met lege 
handen in de eeuwigheid en dan gaat u naar het oordeel. Niets baat ons 
als we Jezus niet hebben. Hij alleen is het heil en het behoud voor een 
zondaar. Dat had Paulus goed ontdekt. En voortaan had hij dus maar 
één doel voor ogen. Dat hebben we vanaf vers 12 gelezen: ”Niet dat ik 
het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te 
grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.” Hier moeten we 
heel voorzichtig zijn want ik heb gemerkt dat veel mensen hier een fout 
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maken. Die denken dat Paulus hier bedoelt te zeggen dat hij nog niet be-
houden was maar ernaar streefde, ernaar jaagde, in de hoop misschien 
behouden te worden. Dat bedoelt hij echter helemaal niet te zeggen, 
want voorts zegt hij: “Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.” 
Dat was een feit. Hij was door Christus gegrepen. Als dat voor ons geen 
feit is, mogen we geen moment rusten voordat dat wel waar is. We kun-
nen ons niet permitteren om te jagen naar dat behoud zonder de zeker-
heid. We kunnen morgen dood zijn, dan hebben we geen tijd meer om 
ons te bekeren. Bekeren is een zaak van het heden en niet van morgen. 
Nee, Paulus wijst hier op het feit dat hij de loopbaan nog niet beëindigd 
had en de prijs nog niet in ontvangst had kunnen nemen aan de finish. 
Vervolgens schrijft hij: “Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, 
maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat 
voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven 
is, in Christus Jezus.” 

Dat is een prachtig beeld. Bijzonder geschikt ook voor ons onderwerp. 
Waarom? Stelt u zich een wedloop voor. Je moet officieel ingeschreven 
zijn om aan de startlijn te mogen verschijnen. Dan komt de wedloop en 
in de wedloop is het natuurlijk van belang dat je ook de laatste meter 
loopt. De eerste toch ook? Ja natuurlijk, maar die eerste loop je vanzelf 
wel, het komt juist op die laatste meter aan. Je moet hem uitlopen, want 
dan kom je aan de finish en krijg je een beloning. Stelt u zich nu eens 
voor dat iemand aan de startlijn komt, een bewijs van inschrijving heeft 
en mag meelopen. Die persoon wacht op het signaal dat hij kan starten, 
hij sprint weg bij dat signaal, om na twee meter te stoppen en zichzelf te 
bekijken: zijn mijn schoenen wel goed, zijn mijn kuitspieren wel stevig 
genoeg en hoe is het met mijn armen gesteld? U voelt wel dat dat niet 
kan. Als je een wedloop loopt, moet je helemaal niet naar jezelf kijken, 
want daar heb je helemaal geen tijd voor, dat is een onmogelijkheid. Je 
moet naar het doel kijken! Dat zegt Paulus ook: “mij uitstrekkend naar wat 
voor is, jaag ik naar het doel..” Als je het doel niet voor ogen hebt maar 
jezelf, kun je beter ophouden. Jijzelf bent niet het doel, het doel is daar-
ginds. Daar moet je je oog op richten want dat moet je bereiken. 

Onze titel was: ‘Niet ik, maar Jezus Christus’. Stelt u zich nu voor dat 
wij in de christelijke wedloop, de christelijke loopbaan, niet op Christus 
zien, maar op onszelf, dan zijn we gelijk aan een man die in een wed-
loop stilstaat om zichzelf eens te controleren. Fout! En toch is dat wat 
heel veel mensen doen, omdat ze denken dat ze die wedloop moeten 
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lopen om behouden te worden. Maar dat is niet waar. De behoudenis is 
de startlijn! Dacht u dat u als christen ingeschreven wordt om de chris-
telijke wedloop te lopen zonder behouden te zijn? Dat kan niet. Nee, de 
behoudenis, de bekering is de startlijn, niet de finish! De finish, dat is het 
einde van onze aardse periode, wanneer de Heer ons als het ware bij 
de hand grijpt en zegt: “kom binnen”. En dan wordt het loon uitgedeeld.
Maar de startlijn is het schuilen achter het bloed van Christus, dat is de 
bekering, de behoudenis. Daar begint het mee. Wie meent een wedloop 
te kunnen lopen voordat hij/zij aan de startlijn gekomen is, komt bedro-
gen uit. 

Toen Johannes de Doper de Heer Jezus zag wandelen zei hij tegen zijn 
discipelen: “Zie, het Lam Gods.” En dat mag ik u ook graag zeggen. Zie 
het Lam Gods, zie niet uzelf, u komt geen meter vooruit. Niet ‘ik’. God 
wil niet dat we met onszelf bezig zijn maar met de Heer Jezus. 
Hoe belangrijk, hoe waardevol, hoe kostbaar Hij voor God is, lezen we 
bij de verheerlijking op de berg. Daar heeft God zelf getuigd: “Dit is Mijn 
geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!” En dan 
staat er: “Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen.” 
Precies, Jezus alleen. Niet ik, ook niet wat ik heb, ook niet wat ik gewor-
den ben, ook niet wat ik voor God kan uitstallen, maar Jezus alleen. Hij 
is de grote vreugde voor Gods hart, God verblijdt zich in de Zoon. De 
Vader heeft de Zoon lief, van eeuwigheid af en dat zal ook zo blijven. En 
Hij die de grote vreugde van Gods hart is, wil ook de vreugde van ons 
hart worden. Hij wil ons hart vullen. Maar meestal zitten we daar zelf 
op de stoel en zolang wij daar zelf zitten, kan Hij daar niet zitten. Dat 
betekent dus dat wij overeind en op de knieën moeten. 

Lezers, al wat de mens op aarde verwerven kan, al wat Paulus verwor-
ven had, lijkt zo mooi maar het is allemaal bedriegelijk, teleurstellend. 
Jezus in je hart maakt echt rijk. Dat geeft vreugde en vrede. Niet alleen 
in dit leven maar tot in eeuwigheid. Jezus te kennen als de schat in je 
hart, neemt niemand je af. Paulus is ons een prachtig voorbeeld: hij de 
vervolger van de gemeente, die meende te kunnen bogen op zijn grote 
godsdienstijver, had Jezus nodig en u en ik, hoe ons leven en ons denken 
ook is, we hebben Jezus nodig, want zoals Petrus gezegd heeft: 

Er is onder de hemel geen andere Naam gegeven onder de mensen 
waardoor wij zalig moeten worden.

~~~~~~~~~~
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Ik, die van den beginne de afloop verkondig…
(Jes.46:10)

6e bedeling: de genade (deel 2)

Het was Gods bedoeling dat de mens naar zijn volmaakte gedachte zou 
zijn: “Laat ons mensen maken naar Ons beeld, als onze gelijkenis”. Zo had 
God gesproken tijdens de schepping (Gen. 1:26,27). Maar dan volgt er 
iets merkwaardigs: “En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods 
beeld schiep Hij hem…”; de uitdrukking ‘als onze gelijkenis’ ontbreekt 
daar. Waarom? Het vervolg van de geschiedenis van Adam en Eva toont 
ons dat zij, die naar het beeld van God waren geschapen, in de zonde 
vielen. Daarin handelden zij niet als Gods gelijkenis, want van de Here 
staat geschreven: “Gij, die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien, en 
die het onrecht niet kunt aanschouwen” (Hab. 1:13).
De uitdrukking dat de Here Adam naar ‘de gelijkenis Gods’ maakte, 
vinden we slechts éénmaal terug en dat is bij de vermelding van het 
geslachtsregister van Adam en zijn nazaten; dat wil zeggen na het over-
lijden van Adam. Niet eerder dan na zijn dood vermeldt de Bijbel dat 
Adam naar de gelijkenis van God geschapen werd (Gen. 5:1,2). Wat is 
daarvan de betekenis? Daarover hoeven we niet te fantaseren, omdat 
Gods woord zelf ons daarover iets wil leren. 
Paulus schrijft ons daarover het één en ander. Hij schrijft o.a. dat Adam 
een beeld is van de Komende (Rom. 5:14b), wat betekent dat in de per-
soon van de eerste mens, Adam, ons al een beeld getoond wordt van 
de volkomen Mens, Jezus Christus. De apostel schrijft: “de eerste mens, 
Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest”. 
(1 Kor. 15:45) Wat de eerste mens niet kon, namelijk het leven geven 
aan andere mensen, deed de laatste Adam, de Here Jezus, wel. Door de 
eerste mens, Adam, kwam de dood in de wereld, door de tweede Mens, 
de Here Jezus, werd het leven geopenbaard in de wereld. 
De Here Jezus heeft zijn volk verweten dat zij niet tot Hem wilden ko-
men om het eeuwige leven aan te nemen (Joh. 5:40). “Ik geef hun eeuwig 
leven” zei de Here Jezus niet alleen tot hen, maar ook tot ons. Hebt u dat 
eeuwige leven al in ontvangst genomen? (Joh.10:28). De Here verwacht 
van u geen andere prestatie dan dat u Hem in het geloof aanneemt, want 
“allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kin-
deren van God te worden, hun, die zijn naam geloven” (Joh. 1:12)
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Voor ons is het onderwijs uit bovenvermelde teksten onder andere dat 
God slechts kan vermelden dat de mens naar zijn gelijkenis kan zijn, 
nadat de oude mens eerst gestorven is (zoals ook Adam). Paulus leert 
ons iets belangwekkends in de brief aan de inwoners van Filippi. Wan-
neer hij schrijft over het belang van de dood van de Here Jezus voor de 
gelovigen, spreekt hij tweemaal over de ‘gelijkvormigheid’ aan de Here 
Jezus, die God is, geopenbaard in het vlees:
• de gelijkvormigheid van de gelovige aan Zijn dood (Filip. 3:10),
• de gelijkvormigheid van de gelovige aan Zijn verheerlijkt lichaam 

(Filip. 3:21).

De eerste gelijkvormigheid is de absolute voorwaarde om deel te krijgen 
aan de tweede gelijkvormigheid. En als dat in ons leven gebeurd is, mo-
gen we tot ons eigendom rekenen wat de andere apostel schrijft: “Wij 
weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen” (1 
Joh.3:2). Dan zal zichtbaar worden wat God bedoeld heeft toen Hij zei: 
‘mensen, naar Ons beeld, als onze gelijkenis’.

Over dat onderwerp heeft de Here Jezus ook met de Vader gesproken in 
de nacht voordat Hij, de laatste Adam, naar het kruis ging om te sterven. 
Hij sprak: “...en de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gege-
ven, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. Ik in hen, en Gij in Mij, opdat zij 
volmaakt zijn tot één…” (Joh.17:22,23a). Dat was het geheim wat in God, 
de Schepper, verborgen was gebleven, en dat pas na de dood en opstan-
ding van de Here Jezus geopenbaard kon worden. “...het geheimenis, 
dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van 
alle dingen, opdat… de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, 
naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft 
uitgevoerd” (Ef. 3:9-11). “Het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang 
verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun 
heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit gehei-
menis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. 
Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder 
mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt 
te doen zijn” (Kol.1:26-28).
Dat is het grote, niet te doorgronden wonder van God, dat wij, die het 
oordeel hadden verdiend, nu, doordat wij met Christus gestorven én op-
gewekt zijn, nieuwe mensen geworden zijn overeenkomstig Zijn beeld 
én Zijn gelijkenis. Dat is in één woord gezegd: GENADE!
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Wie kan uw genâ doorgronden,
uwe liefde en uwe trouw.

Die uw Zoon voor onze zonden,
in de kruisdood geven wou!

Gij spraakt van de schuld ons vrij,
Vader, wie heeft lief als Gij!

De Here Jezus kon bij zijn gang naar het kruis zeggen: “Ik heb U verheer-
lijkt op de aarde, door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven 
hebt” (Joh. 17:4). De nieuwe mens, naar Gods beeld én gelijkenis, kon 
pas gestalte krijgen na de dood en opstanding van onze Heiland. Pas 
toen dat werk door de Here Jezus volbracht en voleindigd was op het 
kruis, is God tot rust gekomen van zijn werken (Hebr. 4:10). Voor die tijd 
moest God zeggen: “Ik werk, en wie zal het keren?” (Jes. 43:13) De Heilige 
Geest hoeft ook niet langer over de wateren te zweven, zoals in de eerste 
verzen van de Bijbel staat, maar mag nu rusten op de mens, die gelooft 
in de Here Jezus, want “gij zijt zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de 
Geest Gods op u rust” (1 Petr. 4:14). Ook de Here Jezus kan nu rusten, 
nadat Hij het werk op het kruis volbracht heeft, want Hij zit nu aan de 
rechterhand van de Majesteit in den hoge (Hebr. 1:3 en 8:1). Het gehele 
scheppingswerk van God om de mens, niet alleen te maken naar zijn 
beeld, maar óók naar zijn gelijkenis is daarmee afgerond. Voor hem/haar 
die gelooft in de Here Jezus geldt nu: “Zo is dan wie in Christus is, een 
nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 
En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft…”(2 
Kor. 5:17,18a).
Omdat de eerste mens, Adam, zichzelf wilde verhogen en gelijk wenste 
te zijn aan God, moest God Zichzelf vernederen en is gelijk geworden 
aan de mens, om hun zonden weg te dragen op het kruis (Filip. 2:5-9 
en Hebr. 2:14,15). De Here Jezus, die God is, geopenbaard in het vlees, 
heeft het beeld gedragen van de mensen die het oordeel verdienden, 
maar Hij heeft het oordeel voor hen gedragen, opdat wij het beeld van 
Hem, de hemelse, zouden mogen dragen. God had ons tevoren bestemd 
tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon (Rom. 8:29), maar de 
uitwerking van Gods plan kon pas werkelijkheid worden, nadat zijn Zoon 
voor ons het oordeel over onze hoogmoed had gedragen.

Ter bevestiging dat de gelovige nu een nieuwe schepping is, heeft God 
zijn zegel op hem/haar gedrukt. Dit zegel is niet een stempel, zoals in 
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de wereld gebruikelijk is, maar dit zegel is een Persoon, namelijk God 
de Heilige Geest. Paulus zegt daarover: “In Hem (dat is in de Here Jezus), 
zijt ook gij…toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der 
belofte, die een onderpand is van onze erfenis…” (Ef.1:13,14a), en verder: 
“bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de 
dag der verlossing” (Ef.4:30). De gelovige is dus met en door de Heilige 
Geest verzegeld.

Tijdens de omwandeling van de Here Jezus op aarde heeft Hij van Zich-
zelf tot het Joodse volk gezegd: “want op Hem heeft God, de Vader, zijn 
zegel gedrukt” (Joh. 6:27). Aan de gelovigen in Korinthe en daarmee ook 
tot ons die in de Here Jezus geloven, schrijft de apostel: “Hij nu, die ons 
met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die óók zijn ze-
gel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft” 
(2 Kor. 1:21,22). Wat aanvankelijk alleen van de Here Jezus geschreven 
kon worden, namelijk dat God, de Vader, alleen op de Zoon zijn zegel 
had gedrukt, geldt nu voor een ieder die gelooft in de Here Jezus. De 
reden hiervoor is dat de gelovige nu door God in de Gezalfde bevestigd 
is en daardoor deel uitmaakt van het lichaam van Christus. Zij zijn één 
met Hem!
De Heilige Geest is niet uiterlijk zichtbaar, want Hij is in ons hart gege-
ven. De Heilige Geest kan ook niet door de ene mens aan de andere 
mens geschonken worden, zoals in sommige kringen wordt beweerd, 
maar “Hij, die ons heeft gezalfd, is God!”

Waarom heeft God ons de Heilige Geest gegeven? Omdat de oude mens 
met Christus gestorven is, moest de nieuwe mens, die immers een nieu-
we schepping is, ook een nieuwe natuur ontvangen. Die nieuwe natuur 
is niet iets abstracts, maar die nieuwe natuur is een Persoon, namelijk de 
Geest van God en die Geest heeft God in onze harten gegeven. Daarom 
worden we opgeroepen om ons hart (waarin God, de Heilige Geest nu 
woont) te behoeden boven al wat is, want daaruit zijn de oorsprongen 
des levens (Spr. 4:23).
Toen wij tot geloof kwamen, zijn wij verzegeld met de Heilige Geest 
der belofte. Deze belofte, waarover de Heiland reeds vooraf gesproken 
had met zijn discipelen (Luc. 24:49 en Hand. 1:4) is zeer kostbaar. Petrus 
zegt daarover dat wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd zijn, 
“opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur” (2 Petr. 
1:4). Deze dingen zouden wij uit onszelf niet durven zeggen, maar het 
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staat in Gods woord, dat geïnspireerd is door diezelfde Heilige Geest die 
nu op ons rust en in ons woont en daarom mogen wij onze hand daarop 
leggen. Wij hebben door het geloof in de Here Jezus, nu deel gekregen 
aan de goddelijke natuur; onbegrijpelijk, maar wel waar!

De Here Jezus had, vlak voor zijn lijden op het kruis, tot de discipelen 
gesproken over de komst van de Heilige Geest, die Hij ook de Trooster 
noemt (Joh. 14:15-17 en 16:7-15). Hij had over de Heilige Geest gezegd: 
“Wanneer Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden”. Op de laatste dag van het 
Loofhuttenfeest, wat gedevalueerd was tot een feest der Joden (Joh. 7:2) 
en niet langer een feest voor de Here genoemd kon worden (Lev. 23:34), 
had de Heiland tot het volk gezegd: “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift 
zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei 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” (Joh. 
7:38,39). 
Tijdens de periode vóór de komst van de Here Jezus op aarde, had God, 
vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken (Hebr. 1:1), maar 
gedurende die periode was er geen mens die de Heilige Geest op grond 
van het geloof in de Heiland, blijvend had ontvangen. Toen de Here 
Jezus Zichzelf had geofferd, in de drie uren van dikke duisternis, waar 
geen mens ooggetuige van is geweest, heeft Hij zijn eigen bloed in het 
binnenste, hemelse heiligdom gebracht (Hebr. 9:12). Maar er staat daarbij 
een opmerkelijke uitdrukking: “Christus, die door de eeuwige Geest Zich-
zelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft” (Hebr. 9:14).
In het Oude Testament had God tegen Mozes gezegd: “in de wolk ver-
schijn Ik boven het verzoendeksel” (Lev.16:2b). De wolk, die tijdens de reis 
door de woestijn het Joodse volk leidde, was voor het volk de zichtbare 
aanwezigheid van de Heilige Geest (Neh. 9:12,19,20 en Hag. 2:6). Die 
wolk was de enige, aanwezige Getuige tijdens de bloedstorting op het 
verzoendeksel, door de Hogepriester Aäron slechts eenmaal per jaar ver-
richt. Daar was verder geen mens bij aanwezig; alleen de wolk boven 
het verzoendeksel. 
Zo was bij de bloedstorting van de Here Jezus, op het hemelse verzoen-
deksel, geen mens aanwezig, maar wel was de Heilige Geest daarbij 
betrokken, want de Here Jezus heeft door de eeuwige Geest Zichzelf als 
offer gebracht. Door dat werk in het hemelse heiligdom heeft de Heiland 
zijn God en Vader verheerlijkt en omgekeerd heeft God ook de Here 
Jezus verheerlijkt (Joh. 12:28 en 17:4,5). 
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Toen dat werk in het hemelse heiligdom was volbracht, kon de Hei-
lige Geest tot de gelovigen worden gezonden, omdat alleen de Heilige 
Geest, als Getuige van het hemelse offer, ons kan vertellen wat in de 
hemel is geschied. Die Geest hebben wij nu ontvangen door het geloof 
in de Here Jezus en die Geest verheerlijkt in ons en door ons de Persoon 
van de Vader en zijn Zoon!

Maar de gevolgen van de komst van de Heilige Geest strekken zich nog 
verder uit. Het was niet alleen in het hart van de Heiland om de Vader te 
verheerlijken, maar Hij wenste ook dat zij, die in Hem zouden geloven, 
deel zouden krijgen aan zijn heerlijkheid. Ook daarover sprak de Here 
Jezus in de laatste nacht voor zijn lijden met de Vader, toen Hij tot de Va-
der zei: “En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, 
opdat zij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één…” 
(Joh. 17:22).
Paulus schrijft daar vervolgens over: “Die Geest getuigt met onze geest, dat 
wij kinderen van God zijn” (Rom. 8:16). Dat bedenken we dus niet zelf, 
maar dat leert ons Gods Heilige Geest! We lezen over het getuigenis van 
de Heilige Geest onder andere nog het volgende:
• die Geest getuigt…dat wij kinderen Gods zijn (Rom. 8:16),
• de Geest is het, die getuigt (1 Joh. 5:6-8),
• ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis (Hebr. 10:14,15).

Kon uw liefde meer ons schenken?
Kon GENADE verder gaan?

Zal uw gave niet ons denken,
altijd ver te boven gaan?

Het falen.

De mens, die door het geloof in de Here Jezus de wedergeboorte heeft 
ondergaan, is de volmaakte mens, zoals God die heeft bedoeld toen 
Hij sprak: “Laat Ons mensen maken, naar ons beeld, als onze gelijkenis” 
(Gen. 1:26). Maar daartoe is nodig dat de mens zelf, voor wat betreft zijn 
vroegere wandel, de oude mens aflegt. Afleggen van de oude mens in 
de betekenis, zoals men oude kleren uittrekt (aflegt) en vervangt door 
nieuwe kleren. Maar ook afleggen, zoals men een overledene aflegt na 
zijn/haar overlijden. De oude mens moeten we achter ons laten, want 
die oude mens gaat niet alleen ten verderve, maar stimuleert in ons ook 
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de misleidende begeerte. De Schrift vraagt van ons om de oude mens 
voor dood te houden (Rom. 6:11 en 8:10), en de nieuwe mens aan te 
doen, die naar de wil van God geschapen is, in waarachtige gerechtig-
heid en heiligheid (Ef. 4:20-24).
Maar wat is de praktijk? Laten wij onze oude mens los, of bedroeven wij 
de Here met oude, vleselijke gezindheid met opmerkingen als:
• ik kan niet anders, want ik ben nu eenmaal zo,
• ik kan mijzelf toch ook niet veranderen?
• ik weet dat ik eigenlijk anders zou moeten, maar…
• ik vind dat…(en dan volgt er vaak een persoonlijke mening, die de 

toets van Gods woord vaak niet kan doorstaan)
• enz.
Het is vaak het oude ‘ik’, waardoor men zich laat leiden, waarbij er te 
weinig geluisterd wordt naar datgene wat Gods Geest ons vanuit Gods 
woord, de Bijbel, wil leren. De apostel zegt ons dat wij de Heilige Geest, 
die in ons woont, kunnen bedroeven (Ef. 4:30). Is het niet beschamend, 
als wij zien en terugzien op al het verdriet, dat ook in ons midden ge-
schied is: bitterheid, gramschap, toorn, kwaadaardigheid, tweedracht, 
partijschap, belangenverstrengeling, enz. Durven we nog te erkennen, 
dat het voornamelijk werken van het vlees geweest zijn, die tot grote 
verdeeldheid hebben geleid? Beseffen we eigenlijk wel wie wij, naast de 
betreffende broeders en zusters, het meest bedroefd hebben, namelijk 
God, de Heilige Geest! Hebben wij altijd werkelijk moeite gedaan om de 
eenheid van de Geest te bewaren, in de band van de vrede? Werd ons 
handelen gekenmerkt door nederigheid, dat wil zeggen dat wij de ander 
in ootmoedigheid uitnemender geacht hebben dan onszelf (Filip. 2:3)? 
Hebben wij elkaar in liefde verdragen, of waren we uitsluitend overtuigd 
van ons eigen gelijk (Ef. 4:1-4)? Daarmee is niet gezegd dat er zonden of 
overtredingen toegestaan mogen worden, maar (te) vaak ging het over 
zaken, die door onze oude natuur geleid werden.
Naast het bedroeven van de Heilige Geest door de gelovigen, bestaat 
er ook nog het gevaar dat we de Heilige Geest, die in ons woont, be-
driegen, door ons beter voor te doen dan we in werkelijkheid zijn. Na 
het ontstaan van de eerste gemeente waren er al spoedig twee mensen, 
die door financiële malversaties, de Heilige Geest zowel bedrogen als 
verzochten (Hand. 5:3-9); de gevolgen daarvan bleven niet uit. “Dwaalt 
niet, God laat niet met Zich spotten, want wat een mens zaait, zal hij ook 
oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf 
oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig 
leven oogsten” (Gal.6:7,8).
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De gelovigen in Thessalonica, die toch bijzonder onderwijs hadden ont-
vangen omtrent de wederkomst van de Here Jezus, kregen desondanks 
de vermaning: “Dooft de Geest niet uit” (1 Thess. 5:19). Als wij Gods 
Geest in ons uitgedoofd hebben, kan de Geest ook niet meer in ons 
werken. Dan hebben we Gods gave geminacht en leven we weer naar 
onze oude mens.
Er bestaat nog een gevaar waardoor we de Heilige Geest belemmeren 
zijn werk in ons te verrichten en ook daar wijst de apostel  ons op. Dat 
gevaar bestaat uit de terugkeer naar de wet, om daarmee te proberen 
Gode welgevallig te zijn. Paulus bestempelt dat als ‘onverstand’ en dat 
is bepaald geen compliment. Hij schrijft: “O, onverstandige Galaten, wie 
heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen ge-
schilderd is? Dit alleen zou ik van u willen weten: hebt gij de Geest ont-
vangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het ge-
loof? Zijt gij zó onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu 
met het vlees?”...”Ik vrees dat ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen 
heb.”(Gal.3:1-3 en 4:11) De hier vermelde waarschuwing ten aanzien van 
de werking en de leiding van de Heilige Geest in de gelovige, is helaas in 
veel gevallen niet ‘ter harte’ genomen. De kerkgeschiedenis leert ons dat 
in veel gevallen de wet een vaste plaats in de eredienst heeft gekregen.

Het oordeel.

De bedelingen, voorafgaande aan de huidige bedeling van de genade, 
hebben ons laten zien dat de natuurlijke mens telkens faalt ten aanzien 
van Gods bedoelingen. Zowel Adam, Noach en nog vele anderen, als 
het volk Israël zijn telkens tekortgeschoten en God heeft telkens de fou-
ten van de mens geoordeeld, waarna Hij weer een nieuw begin maak-
te en de mens een nieuwe kans gaf. Als laatste heeft God zowel zijn 
geliefde Zoon alsook zijn Heilige Geest gegeven, maar ondanks deze 
hoogste genadegaven van de Here (“de God en Vader van onze Here 
Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewes-
ten gezegend heeft in Christus” [Ef. 1:3]), ziet Zijn gemeente toch kans, 
door haar natuurlijke neiging tot afdwaling, teleur te stellen. De huldi-
ging van de wet, de zonden van Sodom en daarnaast nog vele andere 
menselijke instellingen en geschriften, hebben een vaste plaats gekregen 
in de gemeente. Het gevolg van één en ander is dat er een groot verval 
is ingetreden in de gemeente en ook de afval gekomen is, waarvoor 
Paulus al gewaarschuwd heeft (2 Thess. 2:3). De apostel Johannes heeft 
gewaarschuwd voor de misleiders, die in de gemeente zullen opstaan (1 
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Joh. 2:18-20,26,27), evenals ook Paulus de oudsten van Efeze hiervoor 
gewaarschuwd heeft (Hand. 20:29-31). Als laatste waarschuwt de Here 
Jezus Zelf ook nog de gemeenten als Hij zegt: “Ik zal uw kandelaar van 
zijn plaats wegnemen, als gij u niet bekeert” (Openb. 2:5). En uiteindelijk 
zal Hij het restant van de lauwe gemeente uit zijn mond spuwen (Openb. 
3:16). Maar in al die waarschuwingen van de Here Jezus aan de zeven 
gemeenten, klinken telkens de troostwoorden tot de individuele gelo-
vige: “Wie overwint, hem zal Ik geven…” (Openb. 2 en 3). De gemeenten 
worden geoordeeld, maar de individuele gelovige wordt beloond!

Laten wij onszelf beoordelen wat onze verhouding is ten aanzien van de 
Heilige God. Hebben wij zijn genade vervangen door de wet of hebben 
wij de zonden van de wereld een plaats gegeven in ons leven? “Stelt uzelf 
op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo 
zeker van uzelf dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk” 
(2 Kor. 13:5). “Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van 
God” (1 Petr. 4:17).
In de gemeente van Korinthe werden veel dingen gevonden, die niet 
naar Gods gedachten waren. Paulus zegt daarover: “Indien wij echter 
onszelf beoordelen, zouden wij niet onder het oordeel komen. Maar onder 
het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld 
zouden veroordeeld worden” (1 Kor. 11:31,32).

Gods plan der eeuwen.

Ondanks dat de gemeente van de Here Jezus uiteindelijk ook tekort zal 
schieten, zal dat niets afdoen aan Gods oorspronkelijke plan om zicht-
baar te maken wat reeds voor de schepping in Zijn hart was. Nadat de 
ware gelovigen van de aarde zijn weggenomen, zullen de oordelen van 
de Here over hen, die achterblijven op de aarde, voltrokken worden. De 
afloop van de bedeling van de genade eindigt met verschillende afloop 
voor:
 A. de wereld,
 B. Israël,
 C. de gemeente. 
Daarna zal de zevende bedeling aanbreken: het duizendjarige vrederijk.

Wordt D.V. vervolgd.
~~~~~~~~~~



19

‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven
De eerste brief van Petrus (12)

_______________________________________________________________________

2:20 en 21 “Want mag dat roem heten, als gij slagen moet verduren, om-
dat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, 
dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus 
voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn 
voetstappen zoudt treden.”

Aan de hand van vers 20 hebben we de vorige keer nagedacht over 
het prachtige voorbeeld dat God in zijn woord ons in dit verband heeft 
gegeven in Jozef. Hij was de trouwe knecht die goed deed ten opzichte 
van zijn heer en niet toegaf aan de verleiding omdat hij zijn heer boven 
alles liefhad. Toch werd hij in de gevangenis geworpen. Door die weg 
mocht hij uiteindelijk tot grote zegen zijn voor zijn volk.
Goed doen en lijden is dat ook niet waardoor onze Heer en Heiland 
werd gekenmerkt in Zijn leven hier op aarde? Hoe kon hij dat volhou-
den? Was het niet door Zijn liefde voor Zijn God en Vader en door Zijn 
liefde voor zondaren?
In het Oude Testament vinden we van die liefde nog een voorbeeld in 
het voorschrift voor de Hebreeuwse slaaf. Wanneer iemand door om-
standigheden zichzelf als slaaf moest verkopen dan had God in zijn ge-
nade een uitweg gegeven: niet voor altijd zou de slaaf zijn heer hoeven 
dienen, nee, in het zevende jaar zou hij vrijuit mogen gaan (Ex. 21:1-6). 
Wanneer hij ongetrouwd was toen hij werd gekocht ging hij alleen vrij-
uit, was hij getrouwd toen hij gekocht werd dan ging hij met zijn vrouw 
vrijuit. Maar dan volgen twee verzen die van grote betekenis zijn: “In-
dien zijn heer hem een vrouw gegeven heeft en zij hem zonen of dochters 
gebaard heeft, zal de vrouw met haar kinderen het eigendom blijven van 
haar heer, en hij zal alleen weggaan. Maar indien de slaaf nadrukkelijk 
zegt: Ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij 
man weggaan, dan zal zijn heer hem bij de goden brengen, hij zal hem bij 
de deur of de deurpost brengen, en zijn heer zal zijn oor met een priem 
doorboren en hij zal hem voor altijd dienen.” (Ex. 21:5,6)

In het gebed dat de Here Jezus aan Zijn Vader heeft opgezonden en dat 
we opgetekend vinden in Joh. 17:6 lezen we de volgende woorden: “Ik 
heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die gij mij uit de wereld gege-
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ven hebt. Zij behoorden u toe en Gij hebt hen mij gegeven en zij hebben 
uw woord bewaard.” Zo heeft de Vader ons, die in Zijn Woord geloven, 
aan zijn Zoon gegeven. En net als de slaaf in dit voorschrift in Exodus 
heeft de Heer zijn liefde betoond aan hen die Hem door de Vader gege-
ven waren, zoals we dat bijvoorbeeld lezen in Ef. 5: 25: “evenals Chris-
tus zijn gemeente heeft liefgehad en zich voor haar overgegeven heeft.” En 
in vers 29-32: “want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het 
en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn 
lichaam. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn 
vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is 
groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente.” 
De slaaf die de vrouw en kinderen die hij gekregen had liefhad, wilde 
voor altijd bij hen zijn, ze voor altijd aan hem verbinden. Daarvoor 
was hij bereid te lijden: hem werd het oor doorboord. De Heer heeft 
onnoemelijk meer geleden dan deze slaaf om ons te redden. Hoe diep 
dat lijden was dat Hij moest doormaken, kan alleen de Vader ten volle 
beseffen en waarderen. In de Psalmen vinden we van dat lijden een 
profetische beschrijving die ons enigszins doet beseffen hoe groot de 
liefde van de Heer was om te doen wat nodig was om ons voor eeuwig 
te bezitten. 
Zo lezen we in Ps. 22:2,3: “Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij 
verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jam-
merklacht? Mijn God, ik roep des daags, en Gij antwoordt niet, en des 
nachts, en ik kom niet tot stilte.” Vers 15-19: “Als water ben ik uitgestort 
en al mijn beenderen zijn ontwricht; mijn hart is geworden als was, het is 
gesmolten in mijn binnenste; verdroogd als een scherf is mijn kracht, mijn 
tong kleeft aan mijn gehemelte; in het stof des doods legt gij mij neer. Want 
honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, 
die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen; zij 
kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij. Zij verdelen mijn klederen 
onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad.” 
Dat alles is aan onze Heiland vervuld, zoals we weten uit de evan-
geliën. Zoals de slaaf het oor werd doorboord, zo zijn bij onze Heer 
de handen en voeten doorboord met de spijkers waarmee wij mensen 
Hem aan het kruis hebben gehangen. 
Maar er is meer. Hoe vreselijk ook het lichamelijk lijden en de marte-
ling is geweest die wij mensen de Heer hebben aangedaan, nog groter 
was het lijden dat Hij moest ondergaan om ons te verlossen van onze 
zonden en onze zondige natuur. We lezen in Jes. 59: 1-3: “Zie, de hand 
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des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om 
te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen 
u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, 
zodat Hij niet hoort.” Om het mogelijk te maken dat een zondaar tot 
God zou komen, moest een oplossing komen voor onze ongerechtighe-
den. Die kon God niet door de vingers zien, daarover moest het oordeel 
worden uitgesproken. 
Ook hierin geven ons de Psalmen al profetisch weer wat de Here Jezus 
zou volbrengen aan het kruis van Golgotha. In Ps. 40: 7-10 lezen we: 
“In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen, - Gij hebt mij geopende 
oren gegeven - [de Staten vertaling geeft hier: Gij hebt mij de oren door-
boord!], brandoffer en zondoffer hebt Gij niet gevraagd. Toen zeide ik: Zie 
ik kom; in de boekrol is over mij geschreven; ik heb lust om uw wil te doen, 
mijn God, uw wet is in mijn binnenste. Ik verkondig de blijde mare van uw 
gerechtigheid in een grote gemeente.” 
Geopende (of: doorboorde) oren, zoals bij de Hebreeuwse slaaf die 
zijn heer, zijn vrouw en zijn kinderen liefhad. De Heer wilde Gods wil 
vervullen. Daarvan zegt Hij zelf in Joh. 6:40: “Want dit is de wil mijns 
Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig 
leven hebbe,…” Eeuwig leven voor een zondaar? Hoe kon dat? Waren 
het niet onze ongerechtigheden die een scheiding maakten en is het 
loon van de zonde niet de dood (Rom. 6:23)? 
Het vervolg van Psalm 40 wijst ons de weg in deze verborgenheid, die 
God door zijn grote genade aan ons heeft willen openbaren. In vers 13 
lezen we: “Want rampen omgeven mij, zonder getal; mijn ongerechtighe-
den hebben mij achterhaald, ik kan ze niet overzien; zij zijn talrijker dan 
de haren van mijn hoofd,…” Mijn ongerechtigheden? Dat kan toch niet 
van onze Heer en Heiland worden gezegd? En toch heeft onze God en 
Vader zo de oplossing gevonden voor die scheiding die onoverbrugbaar 
leek: “Maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerko-
men.” Hoeveel dat was hebben we gelezen: “...talrijker dan de haren van 
mijn hoofd.” 
In het Nieuwe Testament wordt ons iets van de omvang van onze on-
gerechtigheden die op de Here Jezus werden gelegd, getoond wanneer 
we de Heiland zien in Gethsemané de avond voor zijn kruisiging. “En 
Hij begon zeer ontsteld en beangst te worden, en Hij zeide tot hen: Mijn 
ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt. En hij ging een 
weinig verder, en Hij wierp zich ter aarde en bad, dat, indien het mogelijk 
ware, die ure aan Hem zou voorbijgaan, en Hij zeide: Abba, Vader, alles is 
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u mogelijk, neem deze beker van mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat 
Gij wilt.” (Marc. 14:33-36) 
Alles is u mogelijk, zei de Heer en dat is ook zo. God had die beker 
kunnen wegnemen. Dan had de Heer net als de Hebreeuwse slaaf vrij-
uit kunnen gaan, maar zonder hen die Hij zo lief had. Dan was er voor 
altijd een scheiding geweest tussen God en ons, dan waren wij voor 
altijd verloren geweest, geen eeuwig leven maar een eeuwige dood. 
Maar dat – o wonder van genade – was niet Gods wil en ook niet de wil 
van Hem die gekomen was om Gods wil te doen. Hij wilde door dat on-
noemelijke diepe lijden zich een bruid verwerven, de gemeente die zijn 
lichaam is, zoals we lezen in Kol. 1:17-20: “en Hij is vóór alles en alle 
dingen hebben hun bestaan in Hem, en Hij is het hoofd van het lichaam, de 
gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder 
alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in 
Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het 
bloed zijns kruises, alle dingen weder met zichzelf te verzoenen,…”. Wat 
een omkeer heeft God tot stand gebracht en wat een machtig werk heeft 
de Heiland verricht: van verloren zondaars tot leden van Zijn lichaam, 
de gemeente. Van zo veraf tot zo nabij!

U loof ik, Heer, U bent op aard gekomen.
U zocht mij op, hebt me aan de dood ontnomen.
Slechts leven zie ik, als ik U aanschouw, 
’t Is, Heer, uw lof, die ik ontvouw.

U loof ik, Heer, U hebt uw kostbaar leven
Voor mij, een zondaar, in de dood gegeven.
Slechts liefde zie ik, als ik U aanschouw.
’t Is, Heer, uw lof, die ik ontvouw.

U loof ik, Heer, U hebt uw bloed vergoten,
’t heeft voor mijn schuld op Golgotha gevloten;
Verzoening zie ik, als ik U aanschouw.
’t Is, Heer, uw lof, die ik ontvouw.

De verzen die we lazen in Ps.40:7-9 vinden we in het N.T. aangehaald 
in Hebr. 10:5-7: “Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer 
en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt mij een lichaam bereid; 
in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. Toen zeide 
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Ik: zie, hier ben ik – in de boekrol staat van mij geschreven – om uw wil, o 
God, te doen.”
De voorzegging uit Ps. 40 is werkelijkheid geworden, de beloofde Mes-
sias is gekomen, maar zijn volk heeft Hem niet aangenomen. De offers 
door het volk gebracht in de tempeldienst hadden niets meer van doen 
met het geloof in een heilig God, Die te heilig was om met de zonde 
gemeenschap te hebben, maar Die in Zijn genade een weg gaf, door 
het offer, om tot Hem te naderen. Het was een gewoonte geworden 
zonder nadere inhoud en de Here Jezus zei dan ook, toen Hij de tem-
pel reinigde: “Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten, maar 
gij maakt het tot een rovershol.” (Matth. 21:13, Jes. 56:7, Jer. 7:11). De 
overpriesters en de Schriftgeleerden die de toenmalige Bijbel (de wet 
en de profeten) heel goed kenden, wisten ook heel goed wat de Heer 
hier bedoelde en toch wilden ze niet geloven. Hun godsdienst had niets 
meer met God van doen, maar was een religie geworden, een loutere 
vormendienst. 
Er was geen andere oplossing dan dat God zelf in een volmaakt offer 
zou voorzien, zoals Abraham al profetisch sprak tegen Izaak met de 
woorden: “God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn 
zoon.” (Gen. 22:8). Als een vervulling van die belofte heeft God, zoals 
de aanhaling uit Psalm 40 in de Hebreeënbrief luidt, Zijn Zoon een 
lichaam bereid, heeft Hij vlees en bloed aangenomen om een volmaakt 
offer voor de zonden van ieder die gelooft te kunnen zijn. In Zijn over-
gave aan het kruis heeft onze Heiland ons, die geloven voor eeuwig met 
God verzoend.

Hoe machtig is toch het Woord van God, de Bijbel en hoe nauwkeurig 
ook. Want niet alleen heeft God Zijn Zoon een lichaam bereid, Hij 
heeft hem ook nog een ander lichaam bereid, dat lichaam dat de ge-
meente is, waarvan de Here Jezus zelf het hoofd is. Daar waar in Ps. 40 
verwezen wordt naar de Hebreeuwse slaaf die zijn heer, zijn vrouw en 
zijn kinderen liefhad (Gij hebt mij de oren doorboord), wordt hier in de 
Hebreeënbrief (nadat het werk volbracht is) gezegd: Gij hebt mij een 
lichaam bereid. De Heer heeft de gemeente, Zijn bruid, zo liefgehad 
dat hij Zichzelf voor haar overgegeven heeft, opdat ze eeuwig bij hem 
zou mogen zijn.

In het vers uit de brief van Petrus dat we overdenken staat: “Want hiertoe 
zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld 
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heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.” Wat bedoelt 
Petrus hier? Zouden wij kunnen doen wat de Heer heeft gedaan? Nee 
toch? De Here Jezus heeft zelf tegen Petrus gezegd: “Waar ik heenga 
kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult later volgen.” (Joh. 13:36) 
Nee, in dat lijden van de Heer voor onze zonden kunnen wij Hem niet 
volgen, daarvoor kunnen wij Hem alleen maar oneindig dankbaar zijn. 
Maar nu de Here Jezus het kruiswerk heeft volbracht, kunnen we Hem 
wel volgen, zoals Hij dat ook tegen Petrus heeft gezegd aan het meer 
van Tiberias: “Volg mij” (Joh. 21:19) Paulus zegt ons dan ook: “Wordt 
mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg” (1 Kor. 11:1) De Here Jezus 
zegt: “Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en 
nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is 
zacht en mijn last is licht.” (Matth. 11:29,30). In zijn voetstappen treden 
betekent dat Hij voor gaat, dat we zelf de weg niet hoeven te zoeken. 
Zijn juk op ons nemen, betekent dat Hij met ons meedraagt, dat we er 
nooit alleen voor staan. Maar Hij wil ook dat we steeds meer op Hem 
gaan lijken en van Hem leren. Geve de Heer dat we getrouwe en ijve-
rige leerlingen zijn die Zijn voorbeeld steeds voor ogen hebben.

God zelf wil mij het voetspoor tonen,
Zijn licht omstraalt mijn wank’le schreên;
Hij wil zijn trouw met goedheid kronen;
Hij gaat mij voor – ik volg alleen.
Zijn rijke zegen stroomt verborgen;
Hij schraagt mij onder ’t zwaarste kruis;
Hij leidt mij naar de eeuw’ge morgen;
Hij voert mij naar het Vaderhuis.

Wordt D.V. vervolgd.
~~~~~~~~~~


