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Voorwoord bij de Nederlandse uitgave
‘Maar degene die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze
rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid’.
Romeinen 4:5
Maarten Luther heeft gezegd: ‘Met het leerstuk van de rechtvaardiging van de goddeloze staat of valt de kerk’. Als stichting
Heart Cry geven we dit keer een boek uit dat gaat over dit
belangrijke leerstuk van de rechtvaardiging, in combinatie met
het leerstuk van de wedergeboorte.
Dit boek is om twee redenen waardevol. In de eerste plaats
leven we in een tijd waarin het ontbreekt aan een helder zicht
op het leerstuk van de ‘rechtvaardiging van de goddeloze’. Aan
de ene kant kom je mensen tegen voor wie dit ‘een gepasseerd
station’ is; ofwel mensen die zeggen dat ze geloven en groeien,
maar die ten diepste niet leven vanuit de diepste verwondering
dat ze als een goddeloze gerechtvaardigd (vrijgesproken) zijn!
Aan de andere kant zijn er helaas ook mensen die denken dat
het bijna een onbereikbaar ‘eindstation’ is. Wat is het juist
nu, in deze tijd, nodig om gezond, helder en Bijbels zicht te
krijgen op rechtvaardiging en wedergeboorte. Het gaat hier
immers om de kernzaken van het geloof!
In de tweede plaats heeft dit boek een radicale toonzetting. En
dat sluit helemaal aan bij de radicaliteit van de Bijbel. Wat is
het nodig dat mensen weten, door de Heilige Geest, als een



goddeloze gerechtvaardigd te zijn. Dat ze van staat veranderd
zijn. Het is zo belangrijk dat we er helderheid over krijgen dat
we wederomgeboren zijn, van dood levend gemaakt. Dat we
niet meer voor onszelf leven, maar voor Hem, Wiens eigendom
we geworden zijn. Die helderheid hebben we dringend nodig
om vruchtbaar tot eer van God te mogen leven. Ontbreekt
die helderheid, dan zullen we vervallen tot een levenslange
twijfel, tot wetticisme (werkheiligheid) of tot losbandigheid.
De schrijver van dit boek, Charles Leiter, leeft en werkt in
Amerika, waar het christendom eveneens vaak lauw en halfslachtig is. Als reactie hierop schildert Leiter de Bijbelse boodschap in felle kleuren. Hij roept indringend op tot radicaliteit.
Het is zwart of wit, dood of leven. Mede hierom benadrukt
de schrijver ook sterk het onderscheid tussen vlees en Geest,
dat we bij Paulus tegenkomen.
Het is goed om vooraf op te merken dat niet alles in dit boek
iedere lezer even vertrouwd zal vóórkomen. Ik denk dan in
het bijzonder aan hoofdstuk 11 en Aanhangsel C, waar Leiter
zijn opvatting over Romeinen 7:14-25 verwoordt. Leiter ziet
in dit gedeelte een beschrijving van een onbekeerd mens, iemand die in het rijk van het vlees is, terwijl Luther en Calvijn
dachten aan een wedergeborene, iemand die in het rijk van
de Geest verkeert.
Het is mogelijk om van de exegese van Romeinen 7 een
criterium te maken om te zien of iemand wel of niet gereformeerd is. Dit is echter te kort door de bocht. 		



Er zijn bijvoorbeeld genoeg onder ons geachte theologen te
noemen die er opvatting aangaande Romeinen 7 op nahouden
die dicht tegen die van Leiter aan liggen. Bijvoorbeeld mensen als H.N. Ridderbos en D.M. Lloyd-Jones - niet de eersten
de besten - die, met enige variatie, op dezelfde lijn zitten als
Leiter. Verder moet Leiters interpretatie van Romeinen 7 juist
gezien worden in het licht van zijn radicale onderscheid tussen
vlees en Geest.
De lezer doet er goed aan om alles wat in dit boek staat met
liefdevol onderscheidingsvermogen te lezen en te herlezen, in
voortdurend gebed om het licht van de Heilige Geest en met
een grondige Bijbelse toetsing. Het biedt vele rijke schatten,
die blijvende waarde kunnen hebben.
Moge de lezer door de Bijbelse boodschap in dit boek
veranderd worden en groeien in de genade en kennis van de
Zoon van God.
We geloven dat dit boek een indringend appèl bevat en zeer
zeker ook een boodschap voor alle kerken en gemeenten in
Nederland.
Namens allen die betrokken zijn bij Stichting Heart Cry en bij
de totstandkoming van dit boek,
Met liefdevolle groet,
Evangelist Arjan Baan
Juni 2009
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Aanbeveling
Er lijkt een grote afgrond te bestaan die de Bijbelse theoloog
en de christen in de kerkbank scheidt. Terwijl de theoloog in
staat is de Mount Everest van Gods waarheid te beklimmen en
door het uitzicht veranderd te worden, maakt hij dat uitzicht
vaak bekend in termen die onbegrijpelijk zijn voor ons. Zo
worden we dan overgeleverd aan de genade van populaire
christelijke literatuur die vaak niets meer is dan vreemde
verhalen, pragmatisme en omgedoopte psychologie.
De Kerk in het hedendaagse Amerika heeft niet nog meer
strategieën, stappen of sleutels voor het christelijke leven
nodig. De Kerk heeft waarheid nodig, en nog specifieker: de
Kerk heeft de grote fundamentele waarheden van het historische christendom nodig. In dit boek heeft dominee Charles
Leiter ons een geweldige dienst bewezen doordat hij twee
van de grootste dogma’s van de Bijbel en twee van de grootste wonderen in het christelijk leven genomen heeft en die
heeft uitgelegd in eenvoudige taal, zonder de inhoud ervan
te verliezen.
Toen ik het manuscript van dit boek doorlas, stond ik verbaasd over de eenvoud en de strekking ervan. De grote
leerstellingen van rechtvaardiging en wedergeboorte kunnen alleen op de juiste manier worden overwogen in samenhang met de andere grote dogma’s van het geloof –het
heilig en rechtvaardig karakter van God, de menselijke ver-
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dorvenheid, verzoening, bekering, geloof en heiliging, om
er maar een aantal te noemen. Dominee Leiter heeft ons
niet alleen een evenwichtig beeld van elk van deze dogma’s
gegeven, maar hij heeft ook aangetoond hoe zij aan elkaar
vast gevlochten zijn en samen het fundament van het christelijke leven vormen.
Van bijzonder belang voor mij was het formuleren van een
correcte weergave van de wedergeboorte. In hedendaagse
evangelisatie is dit kostbare geloofspunt gereduceerd tot
niets meer dan een menselijk besluit om je hand op te steken, om naar voren te lopen of om een ‘zondaarsgebed’ te
bidden. Het gevolg is dat de meerderheid van Amerikanen
gelooft dat zij zijn “wedergeboren” ook al zijn hun gedachten, woorden en daden voortdurend in strijd met de aard
en de wil van God. Dominee Leiter toont aan dat de wedergeboorte een bovennatuurlijk werk van God is, waarbij
het dode en verdorven, stenen hart van de zondaar vervangen wordt door een nieuw hart, dat zowel bereid als in
staat is op God te reageren in liefde en gehoorzaamheid.
Ten tweede houdt Charles Leiter zich bezig met Romeinen
6 en 7 op een logische en consequente wijze, wat hij vervolgens met grote eenvoud op de lezer overbrengt. De
inzichten van onze broeder met betrekking tot deze twee
gewichtige hoofdstukken zijn voor mij een bron van grote
kracht, troost en vreugde geweest door de jaren heen van
mijn eigen levensreis.
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Ik heb dit boek vele malen gelezen voordat het ter perse gegaan is. Ik heb sterk geprofiteerd van het onderwijs en beveel
de inhoud ervan van harte aan. Moge de Geest van God uw
hart en geest verlichten, opdat u niet alleen inzicht krijgt in de
Schriften die hier uitgelegd zijn, maar dat ze ook werkelijkheid
worden in uw leven.
Paul David Washer
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Inleiding
‘Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam,
dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend
in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de
goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de
mensen verschenen is, heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de
werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar
Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de
vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in overvloedige
mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker,
opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden
worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven’.
Titus 3:3-7
Twee grote wonderen staan samen precies in het hart van
het Evangelie. Het eerste is de rechtvaardiging, waarbij veroordeelde misdadigers rechtvaardig gemaakt worden in de ogen
van een heilige en rechtvaardige Rechter. Het tweede is de
wedergeboorte (Engels: regeneration), waardoor kwaadaardige,
verslaafde en haatzaaiende zondaars worden veranderd in liefhebbers van God en mens. Deze twee wonderen komen, direct of indirect, overal in het Nieuwe Testament voor. Zij zijn
absoluut fundamenteel voor een goed begrip van zowel het
Evangelie als het christelijke leven. En toch, zelfs onder oprechte
gelovigen, is er veel verwarring en onwetendheid ten aanzien
van deze kostbare en zielsbevrijdende waarheden.
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De pagina’s die volgen, zijn een poging om de aard en
de kenmerken van de rechtvaardiging en wedergeboorte
in Bijbels licht duidelijk uiteen te zetten. Om dit te kunnen
doen, moeten we eerst in hoofdstuk 1 overwegen waarom
alle mensen zo’n wanhopige behoefte hebben aan deze twee
Goddelijke handelingen. Dit brengt met zich mee dat we zowel
de objectieve schuld als het innerlijke verderf, veroorzaakt
door de zonde, zullen bespreken.
Omdat alle mensen schuldig zijn en verdorven zijn door
zonde, staat een groot moreel dilemma de verlossing van de
mens in de weg: ‘Hoe kan een rechtvaardige God onrechtvaardige zondaars rechtvaardigen zonder Zelf onrechtvaardig
te worden?’ Hoofdstuk 2 behandelt dit dilemma en de methode waardoor de Goddelijke wijsheid dit opgelost heeft
door middel van de Persoon en het werk van de Heere Jezus
Christus. In hoofdstuk 3 worden daarna de aard en kenmerken van de rechtvaardiging onderzocht in het licht van zeven
waarheden over de rechtvaardiging die in de Schrift uitééngezet worden.
De Bijbel heeft veel te zeggen over de wedergeboorte. In
een poging om een duidelijk beeld te krijgen van wat de wedergeboorte is, zullen we negen Bijbelse beschrijvingen van
dit grote wonder onderzoeken in de hoofdstukken 4-13. Elke
beschrijving beziet dezelfde heerlijke werkelijkheid vanuit een
andere hoek en werpt tegelijkertijd licht op de verschillende
facetten.
In hoofdstuk 14 worden de rechtvaardiging en de wedergeboorte overwogen in verband met de grotere thema’s van
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‘wet en genade’ zoals die in het Nieuwe Testament uiteengezet zijn. En ten slotte, in het afsluitende hoofdstuk, worden beide thema’s bezien als onderdeel van de nog grotere
overweldigende realiteit van wie wij ‘in Christus’ zijn. Het
christendom is Christus. Elke geestelijke zegen wordt ‘in Hem’
gevonden – met inbegrip van alle zegeningen van rechtvaardiging en wedergeboorte – en er bestaat geen enkele geestelijke
zegen buiten Hem.
In dit boek zijn vele belangrijke Schriftplaatsen opgenomen
in voetnoten, en deze zijn op elke pagina onderaan geplaatst
voor gemakkelijke verwijzing.
Charles Leiter
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Hoofdstuk 1
De zonde
Het fundamentele probleem van de mens
Voor een juist begrip van zowel rechtvaardiging als wedergeboorte moeten we beginnen waar de Bijbel begint en dat is
met de zonde. Alle zonde vloeit voort uit de verdorven begeerte van de mens om zichzelf in de plaats van God te stellen – om het centrum en de maat van alle dingen te zijn en
zelf te ‘weten’ wat goed en wat kwaad is. Volgens Titus 3:3-7
zijn mensen in hun natuurstaat ‘onverstandig, ongehoorzaam,
dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten’.
Hun levens worden gekenmerkt door ‘slechtheid en afgunst,
hatelijk en elkaar hatend’. In plaats van deze stand van zaken
te herkennen, beelden verloren mensen zichzelf in dat ze ‘wezenlijk goed’ zijn, tenzij God de ware toestand van hun verduisterd hart in Zijn genade aan hen openbaart. Zonde is het eigenlijke en enige probleem van de mensheid. Het is mijn eigenlijke
en enige probleem en jouw eigenlijke en enige probleem.
Een Bijbelse visie op de zonde
De Bijbel heeft veel te zeggen over de zonde. Als je de ware
natuur van de zonde goed wil verstaan, moet je het licht van
deze Bijbelse openbaring onze verduisterde gedachten laten
verlichten en onze verharde harten zachter doen worden.
Denk er eens over na! Volgens de Bijbel is zonde:
 Genesis 3:4-5
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a. Absoluut universeel
De zonde is absoluut universeel in het menselijke geslacht.
‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk
naar zijn weg’. ‘Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is
niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen
zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij nutteloos geworden. Er is
niemand die goed doet, er is er zelfs niet één’. Jij en ik hebben
elkaar misschien niet ontmoet, maar van één ding kunnen
we zeker zijn al voor onze kennismaking – we zijn allebei
zondaren. Iedere man, vrouw en kind op de aardbodem, het
doet er niet toe hoe oud of hoe jong, is een zondaar. Zelfs
kleine kinderen zijn, als ze hun eigen gang kunnen gaan, tot
de meest subtiele wreedheden aan dieren en aan elkaar in
staat.
Ras en nationaliteit vrijwaren ons ook niet van de zonde;
de meest beschaafde volken zijn even goed in staat tot genocide (=volkerenmoord) als de meest barbaarse volken.
De gaskamers van de ‘beschaafden’ zijn slechts de subtiele
vormen van de kapmessen die gehanteerd worden door de
‘onbeschaafden’.
Evenmin is er zo iets als een ‘nobele barbaar’ of ‘gelukkige
heiden’. Met de woorden van een vroegere zendeling: ‘ik ging
naar het zendingsveld om een slechte God te verhinderen dat
Hij goede mensen naar de hel zou sturen. Toen ik aankwam,
 Jesaja 53:6 (S.V.)
 Romeinen 3:10-12
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ontdekte ik dat ze monsters van ongerechtigheid waren’. De
vraag is niet of mensen een gelegenheid hebben gehad om
‘Jezus aan te nemen’. De vraag is of ze een gelegenheid gehad
hebben om de zendeling te mishandelen en zijn boodschap te
verwerpen – want, buiten het bijzondere werk van de Heilige
Geest om zullen ze dat zeker doen.
De zonde is algemeen in het menselijk geslacht.
b. Allesdoordringend
Niet alleen is de zonde universeel; het is ook allesdoordringend.
Ieder aspect van de menselijke persoonlijkheid en het
menselijke bestaan wordt er door aangetast:
• Het verstand is verblind. ‘Van hen geldt dat de god van
deze wereld de overleggingen van de ongelovigen heeft
verblind, opdat hen niet bestrale de verlichting met het
Evangelie van de heerlijkheid van Christus.’
• De wil is verdorven en onbekwaam gemaakt. ‘En de
HEERE zag dat de mens op de aarde door en door slecht
was; en heel de gedachtevorming van zijn hart was te allen
tijde alleen maar slecht. ‘En toch wilt u niet tot Mij komen
opdat u het leven hebt’. ‘Niemand kan tot Mij komen,
tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt’. 
• De gevoelens zijn verward en verkeerd gericht.
Sommige harten smeulen van voortdurende boosheid






Mattheüs 22:1-6
2 Korinthe 4:4
Genesis 6:5
Johannes 5:40
Johannes 6:44
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en haat; anderen worden dag en nacht gekweld door
dwaze angsten. Massa’s mensen lachen om dingen die
hen moesten doen huilen, terwijl anderen in tranen
uitbarsten om onduidelijke redenen. Zo zijn de diepe
en allesdoordringende beroeringen voor de menselijke
persoonlijkheid, direct of indirect veroorzaakt door de
zonde.
c. Irrationeel
De zonde is irrationeel. Menig onschatbaar geboorterecht
is verkwanseld voor één kom soep; menig huwelijk en gezin
weggegooid voor één nacht ongeoorloofd plezier. Voor de
tijdelijke opwinding van onwettig drugsgebruik, worden de
hoogste krachten van de menselijke hersenen dagelijks en
blijvend verwoest. Een moment van bezinning over de zonden
van ons eigen verleden is genoeg om te bevestigen dat geen
van die zonden enige zin heeft. Zodanig was de dwaasheid van
de daden van de verloren zoon dat zijn berouw niets minder
inhield dan ‘tot zichzelf komen’.
Er bestaat geen verstandige zonde.
d. Bedrieglijk
De zonde is bedrieglijk. De Bijbel spreekt van ‘verhard door
de verleiding der zonde’. Zoals met alle verleiding, is het
slachtoffer zich onbewust van zijn bedrieglijke toestand. Juist
 Hebreeën 12:16
 Lukas 15:17
 Hebreeën 3:13
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op het moment dat hij denkt dat hij ‘rijk en steeds rijker
geworden is en aan niets gebrek heeft’, is hij in werkelijkheid
‘ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt’. ‘Hij geeft
zich uit voor wijs, maar hij is eigenlijk dwaas geworden’.
e. Verhardend
Een van de vreselijkste dingen van de zonde is zijn macht om
degene die ze bedrijft te verharden. Hoe dieper iemand in de
zonde gaat des te minder stoort de zonde hem. Volgens de
Bijbel wordt het geweten van de mens ‘als met een brandijzer
toegeschroeid’. Iedere zondaar ervaart dat hij nu zelf zonden
bedrijft die hij eens verafschuwde en de zonden die hij nu
verafschuwt, zal hij eens zelf begaan. Het moet ons doen
schrikken als we bedenken dat Adolf Hitler eens een jongetje
was die net als andere jongetjes speelde met speelgoed. De
mens kent het begin van de zonde, maar niemand heeft ooit
het einde van de zonde gekend.
f. Verslavend
De zonde verslaaft degenen die haar bedrijven. ‘Ieder die de
zonde doet, is een slaaf van de zonde’.  Niemand kan zichzelf
bevrijden of ontsnappen uit de slavernij van de zonde. De
zonde ‘heerst’ over de zondaar en rijdt op zijn rug als een
tiran totdat hij hem uiteindelijk brengt naar de poel van het






Openbaring 3:17
Romeinen 1:22
Hebreeën 3:13
1 Timotheüs 4:2
Johannes 8:34
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verderf en de dood. Als je geen christen bent, heb je een
ketting rond je nek die veel erger is dan een letterlijke ketting.
Je kunt misschien één zonde verlaten, maar een andere zonde
zal zijn plaats onmiddellijk innemen – vaak de zonde van trots
of eigengerechtigheid over wat je denkt bereikt te hebben in
het reformeren van jezelf. De zonde is verslavend.
g. Vernederend
De zonde doet de hoogste en edelste van mannen en
vrouwen zinken tot de diepten van schande en ontaarding.
De jonge man die eens een mooi pak droeg en in een leren
bureaustoel zat, ligt nu ongeschoren in zijn eigen uitbraaksel
als gevolg van de zonde. Het jonge meisje dat eens schoon
en mooi en onschuldig was, is nu verachtelijk en wellustig en
vies – opnieuw vanwege de zonde.
Mannen en vrouwen gemaakt naar Gods beeld, geschapen
om onsterfelijke dromen te dromen en lange gedachten der
eeuwigheid te denken, worden door de zonde net als de
varkens tot in de modder vernederd voor een stukje brood.
De zonde veranderde engelen in demonen; het verandert
mensen in ‘onredelijke dieren’. De zonde is vernederend.
h. Verontreinigend
Tenslotte is de zonde verontreinigend. Zonde is niet een





Romeinen 5:21
Mattheüs 25:41
2 Petrus 2:12; Judas 1:10
Markus 7:20-23
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kleinigheid; zonde is niet ‘leuk’, zonde is niet grappig. Zonde is
buitengewoon slecht en verdorven; ze is ‘uitermate zondig’. Alle
zonde is verwrongen en lelijk en afschuwelijk. We moesten er van
schrikken hoe goddeloos mensen zijn en hoe ongevoelig we
geworden zijn voor die goddeloosheid. We zijn er aan gewend
geraakt! De eerste baby die ooit geboren werd, groeide op
om zijn eigen broer te vermoorden. En de geschiedenis der
mensheid is sindsdien een lange stroom van voortdurende
oorlog, wellust, haat, marteling, verkrachting, perversiteit,
misbruik en beestachtigheid geweest. Het is een zegen dat
we niet in detail weten welke zonden gisteravond in onze
eigen stad bedreven zijn. Die kennis zou te bezoedelend zijn
om te dragen.
Toch moeten we het feit onder ogen zien dat de wereld
zo niet is, omdat ze enkele slechte mensen als Hitler heeft;
de wereld is zo omdat hij bestaat uit massa’s mensen die net
zo zijn als wij! Er zit in ieder van ons een diepe goddeloosheid.
Soms gebruikt God iets dat ogenschijnlijk ‘klein’ is om ons
deze goddeloosheid te laten zien. Voor Augustinus was het
niet zo zeer zijn onzedelijke levensstijl, maar het in zijn jeugd
moedwillig stelen van peren uit de boom van een buurman
– hij deed dat niet om de honger, maar om het spel – dat
hem de volkomen verdorvenheid van zijn eigen hart toonde.
Zonde, puur voor het genot van het kwaad te doen, zonder
noodzaak en zonder beloning, komt van binnen uit het
menselijke hart en verontreinigt ons allemaal.
 Romeinen 7:13
 Genesis 4:8

27

De twee kanten van het zondeprobleem
De zonde is het eigenlijke en enige probleem van de mensheid.
Maar dit ‘zondeprobleem’ heeft twee verschillende aspecten
– het ene inwendig en het andere uitwendig.
Het inwendige probleem – een boos hart
Volgens de Heere Jezus Christus is de mens zelf verdorven
en slecht. ‘Hetgeen uitgaat uit den mens, dat ontreinigt den
mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen
voort kwade overwegingen, alle overspel, hoererij, moord,
diefstal, hebzucht, slechte dingen, bedrog, losbandigheid,
afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte
dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens’.
Dit is de toestand van ieder mensenhart buiten Christus.
Als een film van zelfs onze voorbijgegane gedachten, laat
staan van onze daden, vertoond zou worden op een groot
scherm voor onze familie en kennissen, zou ieder van ons van
schaamte uit de kamer rennen. Iedere niet-christen is – in
zijn persoon – walgelijker voor een heilig God dan hij zich
ooit kan voorstellen.
Maar het probleem van de mens met de zonde is nog dieper.
Stel je eens voor dat de zondaar door een wonder een
nieuw persoon zou worden en de rest van zijn leven nooit
meer zou zondigen. Hij zou nog steeds zeer zeker naar de hel
gaan. De moordenaar die oprecht besluit om nooit meer te
 Markus 7:20-23
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doden, moet nog steeds betalen voor zijn misdaden die hij
in het verleden bedreven heeft. Met andere woorden, het
probleem van de mens met de zonde heeft nog een andere
dimensie naast het inwendige. De mens heeft niet alleen een
boos hart; hij heeft ook een slecht getuigenis in de ogen van
Gods wet.
Het uitwendige probleem – een slecht getuigenis
Iedere zondaar is op de vlucht voor het recht. Ongeacht
de huidige toestand van zijn hart, heeft hij objectieve,
uitwendige schuld, in de ogen van Gods wet. Misschien heeft
hij geen ‘schuldgevoel’, maar hij staat niettemin ‘schuldig’ of
‘veroordeeld’. Al de zonden uit zijn verleden roepen om straf die
betaald moet worden en om recht dat voldaan moet worden.
Deze roep is verankerd in het eigenlijke karakter en wezen
van God, in Zijn eigenschap van recht of rechtvaardigheid.
Het is vanwege het besef van recht(vaardigheid) dat God
diep in het mensenhart geschreven heeft dat we onmiddellijk
morele verontwaardiging voelen, als de dader van een
misdaad ongestraft mag gaan. Waarom is het fout dat de
verkrachter-moordenaar maar een boete van $10 krijgt? We
kunnen niet bewijzen dat hij meer verdient, maar we weten
dat dat inderdaad zo is. Deze onontkoombare wetenschap
binnenin ons is iets dat fundamenteler en zekerder is dan
welk theoretisch ‘bewijs’ dan ook. Het is iets dat absoluut
basaal is voor de menselijke natuur – een afspiegeling van
Gods eigen natuur.
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Veel zou gezegd kunnen worden over Gods eigenschap
van rechtvaardigheid, vooral tegenwoordig wanneer alleen
het idee van het recht al bijna verdwenen schijnt te zijn in
de brede samenleving. Er zijn drie fundamentele redenen
waarom een misdaad gestraft hoort te worden:
Ten eerste, voor de voldoening van het recht (d.w.z. omdat
misdaden verdienen gestraft te worden en behoren gestraft
te worden);
Ten tweede, voor het welzijn van de samenleving (d.w.z.
ter voorkoming van verdere misdaad);
Ten derde, voor het welzijn van de overtreder (d.w.z. om
hem te brengen tot verbetering van zijn leven).
Van deze drie, is de voldoening van het recht primair en
fundamenteel ten opzichte van de andere twee. Als de
straf voor een misdaad niet zelf rechtvaardig en verdiend is,
zal die noch toekomstige misdaad voorkomen, noch de
overtreder veranderen. In onze tijd is de voornaamste en
fundamentele reden voor straf – de voldoening van het recht
– bijna helemaal weggedrukt en ontkend. Alleen de tweede
en derde reden blijven over en die zijn in volgorde van
belangrijkheid omgekeerd. De ‘bekering’ van de overtreder
komt nu op de eerste plaats en gevangenissen zijn nu niet
langer gevangenissen, maar ‘verbeterings-instellingen’. Zelfs
degenen die nog steeds geloven dat misdaad gestraft moet
worden voor het welzijn van de samenleving, beweren dat
moordenaars gevonnist moeten worden, niet omdat ze
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gemoord hebben, maar slechts met de bedoeling toekomstige
moorden te voorkomen. Zo’n filosofie is uit den boze en fout
en is gebaseerd op de leugen dat mannen en vrouwen niet
echt verantwoordelijk zijn voor hun handelingen.
Het is niet moeilijk om te begrijpen hoe deze stand van
zaken tot stand is gekomen. Omdat mensen zelf God willen
zijn, haten ze de gedachte aan een soevereine Wetgever
aan Wie ze rekenschap moeten afleggen. Ze zoeken de
onontkoombare kennis van God, die om hen heen en in hen
is, te onderdrukken, en zeggen dan dat er geen God is. Deze
ontkenning van Gods bestaan maakt het hen makkelijker te
doen alsof er niet zoiets is als goed en kwaad. In plaats van
schuldige zondaars te zijn, worden mannen en vrouwen gezien
als hulpeloze slachtoffers van hun omstandigheden. Tegen
zo’n achtergrond wordt straf om aan het recht te voldoen
ondenkbaar. De mens is vrij om te doen wat hij wil en is aan
niemand verantwoording schuldig.
Maar hoezeer men die ook kan proberen te onderdrukken,
er is nog steeds een onuitwisbare kennis in het menselijk
hart dat goed en kwaad werkelijk bestaan, dat mensen
verantwoordelijk zijn voor hun slechte daden en dat zonde
verdient gestraft te worden.  Diep in hun binnenste weten
alle mensen dat de weegschaal van het recht uiteindelijk in






Genesis 3:4-5
Romeinen 1:18v
Psalm 10:4; 14:1; 53:1
Romeinen 2:14-16
Romeinen 1:32
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evenwicht moet zijn. Als je geen christen bent en deze regels
leest, is de weegschaal van het recht in je leven nu al helemaal
uit zijn balans; en je kunt er zeker van zijn – alleen al op grond
van Gods wezen en rechtvaardige natuur – dat Hij nooit
zal rusten of medelijden zal hebben totdat je in de hel bent.
Het hele bouwwerk van goed en kwaad van het heelal zou
instorten als Hij je niet in de hel zou werpen.
Het is in deze context dat de Bijbel spreekt van de
‘toorn van God’. Gods toorn is niet een tijdelijk verlies van
zelfbeheersing of een zelfzuchtige vlaag van emotie. Het is
Zijn heilige, gloeiende haat tegen de zonde, de reactie en
weerzin van Zijn heilige natuur tegen alles dat kwaad is. Gods
toorn sluit direct aan bij Zijn rechtvaardigheid. Het heeft te
maken met Zijn rechtvaardige besluit om iedere zonde te
straffen, om de weegschaal van het recht in evenwicht te
brengen en ieder kwaad goed te maken. Dat is de reden
dat de toorn van God ‘blijft op’ iedere ongelovige. Hoe
meer mensen volharden in de zonde, ‘des te meer hopen
ze voor zichzelf toorn op, op de dag van de toorn en van
de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God’.
Gods toorn zal uiteindelijk ‘uitgegoten worden’. Hij is een
rechtvaardig Rechter en zal niet toestaan dat de zonde altijd
ongestraft zal blijven.

 Handelingen 28:4
 Johannes 3:36
 Romeinen 2:5`
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Hoofdstuk 2
Kan een mens rechtvaardig zijn voor God?
Voor God rechtvaardig?
Het is op dit punt dat we staan voor de grootst denkbare
belemmering voor de zaligheid van de mens: Hoe kan een volkomen
rechtvaardige Rechter een volkomen schuldige en veroordeelde
misdadiger ooit rechtvaardigen (rechtvaardig verklaren)? Hoe
kan enig menselijk wezen aan de vervloeking van de hel
ontsnappen? We worden door God Zelf onderwezen dat
‘Wie de goddeloze rechtvaardigt, en de rechtvaardige verdoemt,
zijn de HEERE een gruwel, ja, die beiden’. Stel je voor dat een
vader thuis komt en ontdekt dat zijn gezin vermoord is. Na
een wanhopige achtervolging slaagt hij er in de moordenaar
aan te houden. Als de misdadiger tenslotte voor de rechter
verschijnt, wordt hij ontegenzeggelijk schuldig bevonden aan
de misdaad. Maar als de tijd van het vonnis komt, doet de
rechter de volgende verklaring:
‘Deze man heeft een vreselijke misdaad begaan, maar ik
ben een hele liefdevolle rechter en kies er voor hem niet
schuldig te verklaren. In feite verklaar ik hem rechtvaardig in
het gezicht van de wet!’ Zo’n rechter zou terecht beschouwd
worden als een even groot misdadiger als de overtreder! Hij
heeft de ‘goddeloze gerechtvaardigd’ en is ‘een gruwel voor
de Heere’.

 Spreuken 17:15 (S.V.)
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Maar als dit al geldt voor het menselijk recht, hoe veel te
meer geldt dit voor Gods recht? Hoe kunnen de bezoedelde
en schuldige kinderen van Adam ooit hopen te kunnen staan
voor God, de rechtvaardige Rechter van het heelal? Hoe kan
God ooit ‘de goddeloze rechtvaardigen’ zonder een gruwel
te worden voor Zichzelf? ‘Wie tot de schuldige zegt: ‘U
bent onschuldig’, hij wordt door de volken vervloekt, door
de naties verwenst’. Hoe kan God tot zondaars zoals wij
zeggen: ‘Je bent rechtvaardig’ zonder Zijn eigen karakter te
schenden? Hoe kan God ons ooit redden van Zichzelf en Zijn
eigen recht en gerechtigheid?
Dit dilemma heeft zeer veel ellende teweeggebracht
voor iedere schuldverslagen ziel. Het was een geweldig probleem voor de aartsvader Job. ‘Waarlijk, ik weet, dat het zo
is; want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Zo Hij
lust heeft, om met hem te twisten, niet één uit duizend zal
hij Hem beantwoorden’.  ‘Wat is de mens, dat hij zuiver zou
zijn, en die geboren is van een vrouw, dat hij rechtvaardig
zou zijn? Zie, op Zijn heiligen zou Hij niet vertrouwen, en
de hemelen zijn niet zuiver in Zijn ogen. Hoeveel te meer is
een man gruwelijk en stinkende, die het onrecht indrinkt als
water?! ‘Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God, en
hoe zou hij zuiver zijn, die van een vrouw geboren is? Zie,
tot de maan toe, en zij zal geen schijnsel geven; en de sterren zijn niet zuiver in Zijn ogen. Hoeveel te min de mens,
 Spreuken 24:24
 Job 9:2-3 (S.V.)
 Job 15:14-16 (S.V.)

die een made is, en des mensen kind, die een worm is!’
Er is niemand die de kracht van dit dilemma meer voelt
dan de boetvaardige zondaar. Hij weet dat hij het verdient om
naar de hel te gaan. Op het gebied van de burgerlijke overheid
hebben misdadigers zich vaak liever overgegeven aan de
autoriteiten dat er recht gedaan zal worden, dan nog langer
te leven met hun ondraaglijke gevoel van schuld. Berouwvolle
zondaren weten dat ze verdienen gestraft te worden en dat
het niet goed voor hen zou zijn als dat niet gebeurde. Ze
weten dat God hun zonden niet ‘onder het vloerkleed kan
vegen’ en ze vergeten. Vandaar dat de uitroep van hun hart is:
‘Hoe kan een rechtvaardig God ooit blij met mij zijn? Hoe kan
deze schuldenlast weggenomen worden? Hoe kan God een
zegen over mij uitspreken? Hoe kan iemand als ik rechtvaardig
staan voor God?
Toerekening
Er is slechts één antwoord op dit dilemma. Iemand moet
voor de zonden van de zondaar betalen. Aan het recht
moet voldaan worden. Of het zal voldaan worden door het
altijddurende lijden in de hel door de zondaar zelf, óf het
moet voldaan worden door iemand anders ten behoeve van
de zondaar.
Wonder van alle wonderen! Die ‘Iemand’ is gekomen!
De Heere Jezus Christus ‘heeft Zelf onze zonden in Zijn
lichaam gedragen op het kruishout’. ‘Waarlijk, Hij heeft onze
 Job 25:4-6 (S.V.)
 1 Petrus 2:24
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krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij
gedragen; Hij is om onze overtredingen verwond, om onze
ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den
vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons
genezing geworden’.
Hoe vindt deze grote afhandeling plaats? Om het te
begrijpen moeten we het woordje ‘toerekenen’ (Engels:
impute) goed bekijken. Het wordt op verschillende manier
vertaald; ‘rekenen’, ‘houden voor’ en ‘toerekenen’. We kunnen
aanvoelen wat het betekent door te kijken naar een passage
in de brief van Paulus aan Filemon. Het betreft de terugkeer
van zijn slaaf, Onesimus: ‘Als u mij dus houdt voor een
medegelovige, neem hem dan aan, zoals u mij aanneemt. En als
hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng
dat mij in rekening’. Hier geeft Paulus Filemon de opdracht
om de schuld die Onesimus bij Filemon zou kunnen hebben
hem (dus Paulus) toe te rekenen (to impute). Dit was niet
werkelijk de schuld van Paulus, maar Paulus nam die gewillig
als zijn schuld op zich en het werd hem in rekening gebracht!
Welnu, dit zelfde woord en verwante woorden worden
gebruikt met betrekking tot de zonde. De Bijbel zegt
bijvoorbeeld dat ‘Zonde wordt echter niet toegerekend (op
onze rekening gezet), als er geen wet is’. Verder in Romeinen
4 zegt Paulus: ‘Aan hem echter die niet werkt, maar gelooft
in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof
 Jesaja 53:4-5 (S.V.)
 Filemon 17-18
 Romeinen 5:13; 1 Johannes 4:9-10
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gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig
spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken:
Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en
van wie de zonden bedekt zijn, welzalig is de man aan wie de
Heere de zonde niet toerekent’.  Geweldige transactie! Onze
zonden worden ons niet toegerekend, omdat ze Christus zijn
toegerekend en deze aanvaardend alsof ze Zijn eigen schuld
waren, heeft Hij ze volledig betaald!
We zien dezelfde werkelijkheid in het Oudtestamentische
idee van het ‘dragen van de zonde’. Op de Grote Verzoendag
werden twee geiten geofferd – de ene vergoot zijn bloed om
de zonden te verzoenen en de andere (levende) geit droeg
deze zonden weg naar een eenzame plaats : ‘Dan zal Aäron
de bok, op denwelke het lot voor de HEERE zal gekomen zijn,
toebrengen, en zal hem ten zondoffer maken. Maar de bok,
op dewelke het lot zal gekomen zijn, om een weggaande bok
te zijn, zal levend voor het aangezicht des HEEREN gesteld
worden, om door hem verzoening te doen; opdat men hem
als een weggaande bok naar de woestijn uitlate’. Hier gebruikt
God twee geiten om ons een waarheid te leren betreffende
het verzoenend werk van de Heere Jezus Christus. Enerzijds
sterft Hij voor onze zonden en anderzijds – als gevolg van die
dood – draagt Hij daadwerkelijk onze zonden weg van voor het
aangezicht van God.





Romeinen 4:5-8
Leviticus 16:16
Leviticus 16:22
Leviticus 16:9-10 (S.V.)
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Let op de heerlijke werkelijkheid van de toerekening
die hier wordt voorgesteld! ‘En Aäron zal beide zijn handen
op het hoofd van de levende bok leggen’, en zal daarop al
de ongerechtigheden der kinderen Israëls, en al hun
overtredingen, naar al hun zonden, belijden; en hij zal die op
het hoofd van de bok leggen, en zal hem door de hand eens
mans, die voorhanden is, naar de woestijn uitlaten. Alzo zal
die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd
land wegdragen; en hij zal die bok in de woestijn uitlaten’. De
vraag die ieder van ons zichzelf moet stellen is deze: ‘Heb ik
ooit de hand van het geloof op de Heere Jezus Christus gelegd
en mijn zonden aan Hem gegeven om die weg te dragen in
een afgezonderd land?’
Not all the blood of beasts,
On Jewish altars slain,
Could give the guilty conscience peace,
Or wash away the stain.
But Christ, the heavenly Lamb,
Takes all our sins away,
A sacrifice of nobler name
And richer blood than they.
My faith would lay her hand
On that dear head of Thine,
 Leviticus 16:21-22 (S.V.)
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While like a penitent I stand,
And there confess my sin.
Niet al het bloed van beesten,
Op Joodse altaren geslacht,
Kon het schuldige geweten vrede geven,
Of de vlekken wegwassen.
Maar Christus, het hemelse Lam,
Neemt al onze zonden weg,
Een offer met een edeler Naam
En rijker bloed dan zij.
Mijn geloof legde zijn hand
Op dat geliefde hoofd van U,
Terwijl ik als een boeteling sta
En daar mijn zonde belijd.
Isaäc Watts
Een plaatsvervanger is in onze plaats gestorven! ‘Wij dwaalden
allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg;
doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem
doen aanlopen’. Dat is hoe een rechtvaardig God levenslange
misdadigers kan rechtvaardigen in Zijn hemelse rechtzaal. Hij
opent ons register en ziet dat onze schuld toegerekend is aan
 Jesaja 53:6 (S.V.)
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Zijn geliefde Zoon. Bovendien ziet Hij dat de schuld werkelijk
volledig is betaald door Hem. Halleluja! God heeft in Zijn grote
liefde een weg geopend om ons te redden van Zichzelf en
Zijn eigen recht! Hij heeft dat gedaan door Zijn eniggeboren
Zoon te geven om in onze plaats te sterven.
Het hart van het Evangelie
Deze werkelijkheden zijn de kern van het Evangelie. Ze
worden uiteengezet door de apostel Paulus in Romeinen
3:21-26, een wat ingewikkelde passage die duidelijk wordt als
we de betekenis van de hierboven besproken toerekening
maar begrijpen:
‘Maar nu is zonder de wet de gerechtigheid van God
geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd:
namelijk de gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus,
tot allen, en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.
Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van
God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door
de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God openlijk
aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn
bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen met het oog op de
vergeving van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder
de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn gerechtigheid
te bewijzen nu in deze tijd, opdat Hij, rechtvaardig als Hij is, ook
hem rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is’.
 Johannes 3:16; 1 Joh.4:9-10
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Hier verklaart Paulus dat Christus gestorven is om onze
zondeschuld te betalen, zodat God zondaren zou kunnen
‘rechtvaardigen’ en tegelijkertijd Zelf ‘rechtvaardig’ zou blijven.
Door het hele OT werden zonden slechts ‘voorbij gezien’,
terwijl de betaling van hun schuld jaar in jaar uit vooruit werd
geschoven totdat het Lam zou komen Wiens dood die zonden
werkelijk kon wegnemen. Gedurende al deze tijd leek het dat
God onrechtvaardig was, omdat Hij mensen (als Abraham en
David) rechtvaardig verklaarde zonder dat aan het recht was
voldaan. Daarom was het noodzakelijk dat Christus ‘openlijk’
zou sterven. En zo zou Hij openlijk Gods gerechtigheid voor
allen zichtbaar demonstreren door aan het kruis volledige
genoegdoening te doen voor de zonde. In deze zin is Christus
gestorven om niet alleen mensen te rechtvaardigen, maar om
God te rechtvaardigen! Zijn dood aan het kruis bewees en
demonstreerde de absolute rechtvaardigheid van God in het
rechtvaardigen van Zijn volk. Als een ‘verzoening’ (d.w.z. een
toorn-wegnemend offer) voor onze zonden, keert Christus
Gods rechterlijke toorn van ons af. Wij worden ‘om niet
gerechtvaardigd’, dus rechtvaardiging is absoluut een vrij
(gratis) geschenk aan ons. En dat geschiedt ‘door de verlossing
die in Christus Jezus is’: rechtvaardiging is heel kostbaar voor
God. We worden gerechtvaardigd doordat we ‘de gave van
de gerechtigheid’ ontvangen, ‘namelijk de gerechtigheid van
God door het geloof in Jezus Christus.
 Hebreeën 9:15
 Romeinen 5:17
 Romeinen 3:22
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Draag jij nog steeds de last van zonde en schuld? Ben
jij nog steeds onder de toorn van God? ‘Zie het Lam van
God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’ Er is een
‘fontein tegen de zonde en ongerechtigheid’. ‘Het bloed van
Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde’. Hoe
groot je zonden ook mogen zijn, ze zijn niets vergeleken bij
de oneindige waarde van Christus’ bloed! ‘Waar de zonde
is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig
geweest’.  Kom tot Hem. Hij nodigt je uit en beveelt je om
te komen; je hoeft niet te vrezen dat je brutaal bent als je
komt: ‘En laat hij die dorst heeft, komen. Laat hij die wil, het
Water des levens nemen, voor niets’. Kom tot Hem! Neem
het water des levens! Werp je zonden op Hem en vertrouw
Hem als je zonde-drager. ‘Geloof in de Heere Jezus en u zult
zalig worden’.









Johannes 1:29
Zacharia 13:1 (S.V.)
1 Johannes 1:7
1 Petrus 1:18-19; Handelingen 20:28
Romeinen 5:20
Openbaring.22:17; Mattheüs11:28
Handelingen 16:31
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Hoofdstuk 3
Rechtvaardiging
Haar kenmerken
‘Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze
smarten heeft Hij gedragen; maar wij achtten Hem, dat Hij
geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om
onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij
verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden
allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg;
maar de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen
aanlopen’.
Jesaja 53:4-6(S.V.)
We hebben gezien dat het grootste probleem van de mens
de zonde is. Maar dat zonde-probleem heeft twee aspecten:
Het eerste is inwendig – de mens heeft een boos hart. Het
tweede is uitwendig – de mens heeft een slecht getuigenis.
Anders gezegd: Voor iedere niet-christen geldt dat de zonde
hem zowel verontreinigt (dit heeft te maken met wie hij is) als
hem veroordeelt (dit heeft te maken met wat hij heeft gedaan).
Aan de ene kant heerst de macht van de zonde in hem; aan
de andere kant roept de straf op de zonde om zijn dood. En
zelfs als hij niet hulpeloos was om zichzelf uit de macht van de
zonde te bevrijden, zou hij nog hopeloos zijn vanwege de straf
op de zonde. Pas als iemand deze vreselijke werkelijkheden
gaat zien, betekent de naam ‘Jezus’ iets voor hem. ‘En u zult
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Hem Jezus (‘De HEERE verlost’) noemen, want Hij zal Zijn
volk zalig maken van hun zonden’. De Heere Jezus verlost
Zijn volk van hun zonden – zowel van de straf op hun zonden
als de macht van hun zonden. Het eerste doet Hij in de
rechtvaardiging en het tweede in de wedergeboorte.
In Hoofdstuk 2 zijn we begonnen met de bespreking van
de rechtvaardiging: Hoe kan iemand ‘rechtvaardig’ voor God
staan? Dit is het dilemma dat mensen heel de geschiedenis
door gekweld heeft. Het deed Maarten Luther op zijn knieën
de treden beklimmen van de zogenaamde Heilige Trap in
Rome. En het bewoog monniken er toe harige hemden, met
daarin vishaakjes, te dragen en dat in een poging om te betalen
voor hun zonden. Tot op deze dag doet het inboorlingen van
de Zuiderzee-eilanden kippen offeren en hun bloed naar de
goden toe te sprenkelen. In meer ‘beschaafde’ landen volstaan
velen met ‘naar de kerk gaan’ of enig andere vorm van ‘goede
daden’ om hun schuldige gewetens gerust te stellen. En
overal proberen mensen zichzelf te ‘rechtvaardigen’ door hun
slechte daden te rationaliseren of een excuus aan te voeren.
Hoe kan iemand rechtvaardig voor God staan? Er is maar één
antwoord: iemand kan rechtvaardig voor God staan alleen
door het leven en de dood van de Heere Jezus Christus
voor hem. ‘Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen
heeft op het kruishout’. ‘Want Hem Die geen zonde gekend
heeft, heeft Hij voor ons zonde gemaakt, opdat wij zouden
 Mattheüs1:21
 1 Petrus 2:24
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worden: gerechtigheid van God in Hem’. Christus alleen kan
ons rechtvaardig maken. In dit hoofdstuk zullen we zeven
waarheden behandelen die in de Schriften onderwezen
worden betreffende dit grote thema.
a. Rechtvaardiging is gegrond op het bloed van
Christus
‘Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn
bloed, door Hem behouden worden van de toorn’.
‘Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle
zonde’. Wat betekent het dat de rechtvaardiging gegrond is
op het bloed van Jezus? Het betekent dat de rechtvaardiging
plaats vindt op grond van een losprijs die betaald wordt; het
vindt plaats op de basis van de voldoening van het recht.
Met andere woorden, als God iemand ‘rechtvaardigt’, kijkt
Hij niet naar de persoon zelf. Veeleer kijkt Hij naar het
bloed van Christus. We worden ‘gerechtvaardigd door Zijn
bloed’! God rechtvaardigt iemand niet op grond van iets in
de mens. Nog duidelijker, het is niet omdat de mens – in
een of andere wijze of hoedanigheid – godvruchtig is dat God
hem rechtvaardigt. Het wordt ons uitdrukkelijk geleerd in
Romeinen 4:5 dat God ‘de goddeloze rechtvaardigt’! Dat zijn
echt verbazingwekkende en prachtige woorden. Voel je je
onwaardig om gerechtvaardigd te worden? Dat ben je ook!





2 Korinthe 5:21
Johannes 14:6; 1 Timotheüs 2:5-6; Handelingen 4:12
Romeinen 5:9
1 Johannes 1:7
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In plaats van rechtvaardiging schreeuwt alles aan jou om
je veroordeling. Buiten het bloed en de gerechtigheid van
Christus heb je geen hoop.
Er is niets in de mens dat God er toe brengt om hem te
rechtvaardigen, waaronder ook zijn berouw en geloof. Berouw
betaalt niet voor de zonde. Berouw van een misdadiger over
zijn misdaden voldoet niet aan de rechtvaardige eisen van de
wet. Ook het geloof betaalt niet voor de zonde! Alleen het
bloed van Jezus kan voor de zonde betalen! Rechtvaardiging
is gegrond op het bloed van Christus.
Niet het offer, dat ik breng,
Niet de tranen die ik pleng,
Schoon ik ganse nachten ween,
Kunnen redden, Gij alleen.
Augustus Toplady (vertaling J.E. van der Waals)
Dit verklaart waarom iemand een heel zwak geloof kan
hebben en toch gerechtvaardigd kan zijn. Stel je twee bruggen
voor die een kloof overbruggen: de ene is heel zwak en
onbetrouwbaar; de andere is heel sterk. Iemand kan een heel
sterk geloof hebben in de zwakke brug en met vertrouwen er
op gaan staan. Zijn sterk geloof zal hem er niet voor bewaren
dat hij in de dood neerstort. Aan de andere kant kan iemand
een heel zwak geloof hebben in de sterke brug en het slechts
nauwelijks durven wagen er met vrees en beven op te gaan
staan. De brug zal hem zeker houden, ongeacht zijn zwakke
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geloof. Al wat nodig is, is dat hij genoeg geloof heeft om hem
op de brug te krijgen! Toen iemand Hudson Taylor zei dat hij
een man met een groot geloof moest zijn, antwoordde hij:
‘Nee, ik ben een man met een zeer klein geloof in een zeer
grote God’.
Toen de verderfengel door Egypte heen ging in de nacht
van het Pascha, zocht God naar één ding – het bloed op de
deurposten. ‘Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik voorbijgaan’.
Degenen die in het huis waren kunnen vol vrees en beven
geweest zijn, maar het maakte geen verschil zo lang als het
bloed was aangebracht.
In zijn levensbeschrijving Seen and Heard vertelt de
rondreizende Schotse evangelist James McKendrick over
de heerlijke bekering van George Mayes, die bekend stond
als de meest schaamteloze zondaar in zijn omgeving. Toen
McKendrick echter enige tijd later terug kwam naar het
gebied waar Mayes woonde, trof hij hem aan in een angstige
zieletoestand. ‘Me dunkt dat ik me niet zo voel als voorheen’,
klaagde George. ‘George’, zei McKendrick, ‘als je een shilling
in je zak had en je buitengewoon gelukkig voelde, zou die
shilling vijftien pence waard zijn omdat jij je gelukkig voelde?’
‘Nee’, zei George. ‘Nou, hoeveel zou die dan waard zijn?’
‘Slechts twaalf pence’, antwoordde hij. ‘En veronderstel dat je
je ellendig voelde en een shilling in je zak had, zou die slechts
negen pence waard zijn omdat je je ellendig voelde?’ Weer
antwoordde George: ‘Nee’. ‘Hoeveel dan?’ vroeg McKendrick.
 Exodus 12:13
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‘Precies twaalf pence’, zei George. ‘Wel, zie je dat jouw vreugde
de waarde van de shilling niet vermeerdert en je droefheid
de waarde niet vermindert en dat de shilling twaalf pence
waard is hoe jij je ook voelt?’ ‘Ja, dat geloof ik’, antwoordde
George. ‘Vertel me dan – is het jouw gelukkige gevoel of het
bloed van Christus dat jouw zonden wegneemt?’ ‘O, het is het
bloed van Christus’, antwoordde George. ‘Begrijp je dan niet
dat je niet veiliger bent als je je gelukkig voelt en dat je niet
minder veilig bent als je je ongelukkig voelt? Het is het bloed
van Christus dat je zonden wegneemt en je veilig maakt en je
behouden doet zijn en je behouden doet blijven het hele jaar
door’, besloot McKendrick. Hierop kunnen we alleen maar
zeggen: ‘Hallelujah!’
I hear the words of love,
I gaze upon the blood,
I see the mighty sacrifice,
And I have peace with God.
’Tis everlasting peace!
Sure as Jehovah’s name;
’Tis stable as his steadfast throne,
For evermore the same.
The clouds may go and come,
And storms may sweep my sky This blood-sealed friendship changes not;
The cross is ever nigh.
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Ik hoor de woorden van liefde,
Ik houd mijn ogen op het bloed gericht
Ik zie het machtige offer
En heb vrede met God.
Het is eeuwige vrede!
Zo zeker als Jehova’s Naam.
Het is zo duurzaam als Zijn vaste troon,
Die voor altijd dezelfde blijft.
De wolken mogen gaan en komen
En stormen mogen langs mijn hemel razen –
Deze met bloed bezegelde vriendschap verandert niet;
Het kruis is altijd nabij.
Horatius Bonar
Christen, kijkt u naar binnen voor vertrouwen? U zult het
nooit hebben! Zelfs de massieve ankers van oceaanschepen
zullen geen nut doen als ze uitgeworpen worden binnen het
ruim. Ze moeten buiten het schip uitgeworpen worden! Werp
uw anker op Jezus Christus! Stel al uw vertrouwen in Hem!
Zijn gerechtigheid alleen is uw vertrouwen en uw hoop.
b. Rechtvaardigen betekent ‘rechtvaardig verklaren’
Rechtvaardigen betekent ‘rechtvaardig verklaren’; het betekent niet ‘rechtvaardig maken’. Als God ons rechtvaardigt, verklaart Hij dat iets waar is over ons ‘aan de buitenkant’ (d.w.z.
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‘objectief’ of ‘voorwerpelijk’); Hij verklaart dat we rechtvaardig (‘recht’) zijn in de ogen van Zijn wet. Rechtvaardiging
maakt ons niet goed van binnen. (God maakt ons wel goed
van binnen, maar dat heeft te maken met wedergeboorte – de
nieuwe mens wordt naar het beeld van God geschapen, in
ware rechtvaardigheid en heiligheid’). Rechtvaardiging daarentegen is een verklaring over onze positie in de ogen van
Gods wet.
Het feit dat de rechtvaardiging een verklaring is betreffende
onze positie wordt duidelijk gemaakt door het feit dat het
tegenovergestelde van ‘rechtvaardigen’ ‘veroordelen’ is: ‘Wie
zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God?
God is het echter Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt?’
Als een rechter een man ‘veroordeelt’, verandert hij niet
hoe die man van binnen is, maar ‘brengt een beschuldiging
in tegen hem’. Hij verklaart hem schuldig in de ogen van de
wet. Evenzo als een rechter een man ‘rechtvaardig verklaart’
verandert hij die man niet aan de binnenkant, maar verklaart
hem rechtvaardig te zijn in de ogen van de wet.
c. Rechtvaardiging kent geen trappen of gradaties
Iemand is of 100% rechtvaardig, of hij is veroordeeld. Als
een moordenaar beschuldigd wordt van zeven gevallen van
moord en slechts van één schuldig verklaard, is hij toch een
veroordeelde! Lezer, als je maar één zonde hebt waarvoor je
zelf zou moeten betalen, dan zul je voor eeuwig in de hel zijn.
 Efeze 4:24
 Romeinen 8:33-34
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Voor de christen is er geen veroordeling (verdoemenis).
Helemaal geen! ‘Er is nu geen verdoemenis voor hen die in
Christus Jezus zijn’. Als je Christus toebehoort, ben je 100%
gerechtvaardigd in Hem; er is nul veroordeling voor jou. En
de rechtvaardigheid die je hebt in de ogen van Gods wet
is niet alleen maar een goede rechtvaardigheid; het is de
rechtvaardigheid van Christus Zelf; het is de ‘rechtvaardigheid
van God’! ‘Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft
Hij voor ons zonde gemaakt, opdat wij zouden worden:
gerechtigheid van God in Hem’.
De rechtvaardiging heeft geen trappen (of standen)! O,
christen, houdt deze waarheid vast! De duivel zal proberen je
te laten denken dat je tenminste een klein beetje veroordeeld
bent in de ogen van Gods wet. Dat ben je niet! Wonder van
alle wonderen! De apostel Paulus kende God beter dan wij,
maar hij was helemaal niet meer gerechtvaardigd dan wij! Zelfs
de Heere Jezus was niet meer gerechtvaardigd dan wij, want
Zijn eigen rechtvaardigheid is de onze! Onze rechtvaardiging
is volmaakt en absoluut.
Jesus, Thy blood and righteousness
My beauty are, my glorious dress;
’Midst flaming worlds, in these arrayed,
With joy shall I lift up my head!

 Romeinen 8:1
 2 Korinthe 5:21
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This spotless robe the same appears,
When ruined nature sinks in years;
No age can change its glorious hue,
The robe of Christ is ever new.
Jezus, Uw bloed en Uw gerechtigheid
Zijn mijn schoonheid, mijn heerlijk kleed;
Ben ik hiermee gekleed, dan hef ik mijn hoofd verheugd
omhoog,
Zelfs als de wereld in brand staat.
Dit smetteloos kleed ziet er nog hetzelfde uit,
Wanneer de natuur veroudert en vergaat.
Ouderdom tast zijn prachtige kleur niet aan.
Het kleed van Christus is altijd nieuw.
Nicholas von Zinzendorf
d. Rechtvaardiging is meer dan vergeving
In veel regeringen heeft de president of vorst de macht om
misdadigers te vergeven. Dit staat bekend als ‘uitvoerende
clementie’ (goedertierenheid). Het is bekend dat presidenten
voormalige presidenten vergeven hebben, en het is bekend
dat staatslieden alle ter dood veroordeelde misdadigers
vergeven hebben als hun laatste daad in hun functie.
Er rijzen enkele vragen: ‘Toen deze mannen werden
vergeven, werden hun misdaden betaald?’ Het antwoord is:
‘Nee!’ ‘Werd het uitgesproken vonnis van de wet uitgevoerd?

52

Opnieuw, nee! ‘Werd aan het recht voldaan?’ Nee! Al deze
ontkenningen vloeien voort uit het feit dat vergeving niet
ontstaat op basis van een betaling voor de zonde. Vergeving
haalt de misdadiger zogezegd ‘uit de narigheid’. Het vonnis
der wet wordt helemaal niet uitgevoerd. Vergeving is een daad
van macht door een overheidspersoon.
In tegenstelling daarmee is de rechtvaardiging een verklaring
door een rechter, en die komt tot stand op basis van recht.
Christen, als God je rechtvaardig verklaart, haalt Hij je
niet uit de ellende terwijl je zonden nog steeds in de lucht
hangen. Hij doet niet alsof je zonden betaald zijn. Hij ziet dat
je zonden werkelijk betaald zijn door Christus en Hij maakt
een verklaring op basis van dat feit. Hij maakt een verklaring
over hoe de dingen werkelijk zijn. Als dat niet waar was, zou
geen enkele gelovige zijn hoofd kunnen opheffen. Denk aan
Carol Everett, voormalig bestuurder van een abortuskliniek
die verantwoordelijk was voor tienduizenden moorden.
Denk aan David Berkowitz, de vroegere ‘Zoon van Sam’, een
seriemoordenaar, maar nu een gelovige in Christus. Denk
aan jezelf.
De enige wijze waarop een berouwvolle zondaar zijn
hoofd kan opheffen is dat hij weet dat zijn zonden werkelijk
betaald zijn! Als hij dacht dat hij alleen maar ‘uit de narigheid’
gehaald was, zou de berouwvolle zondaar liever aan het recht
voldoen in de hel dan met de schuld van zijn misdaden uit het
verleden te leven. Geliefde christen, je hebt misschien enkele
vreselijke herinneringen uit je zondige verleden, maar je kunt
hiervan zeker zijn: die zonden hangen niet meer in de lucht.
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Ze zijn neergekomen ... op de Heere Jezus Christus! En Hij
heeft er werkelijk voor betaald! Hij heeft je zonden gedragen
in Zijn eigen lichaam aan het kruis.
e. Rechtvaardiging is zowel positief als negatief
Rechtvaardiging is zowel positief als negatief. Wij zien deze
waarheid helder uiteengezet in Romeinen 4:6-8:
‘Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken: Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn, welzalig
is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent’.
Allereerst is er een negatieve kant aan de rechtvaardiging: God
rekent onze zonden niet aan ons toe. Onze zonden zijn ‘bedekt’
en Hij ‘rekent ze niet toe’. (verzen7-8) God kan dit alleen doen
omdat onze zonde toegerekend werd aan Christus en door
Hem werd betaald. We leren uit het onderwijs van de Heere
Jezus Christus dat zonde (in zekere zin) terecht vergeleken
kan worden met een financiële schuld: ‘En vergeef ons onze
schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren’. Elk van
ons is een grote schuld verschuldigd aan het recht van God.
Hoe groot is deze schuld? In Mattheüs 18 vertelt Jezus een
gelijkenis waarin Hij onze schuld aan God vergelijkt met een
man die tienduizend talenten schuldig was aan zijn koning.
 Jesaja 53:6
 1 Petrus 2:24
 Mattheüs 6:12
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Dat staat gelijk met 164.000 jaar werken voor een gewone
arbeider, zonder zondagen of vakantie er af te trekken. Onze
schuld aan Gods recht is echt heel groot, maar Christus
betaalt die schuld voor Zijn volk aan het kruis. Dit brengt
ons terug naar het nulpunt; we hebben geen schulden, maar
tegelijkertijd hebben we geen geld op de bank.
Maar er is ook een positieve kant aan de rechtvaardiging:
God zet Zijn ‘zegen’ op ons door ‘gerechtigheid toe te rekenen’
aan ons. (vers 6) Met andere woorden, Christus betaalt niet
alleen onze schulden; Hij zet ook een groot kapitaal voor ons
op de bank. Door Zijn volmaakte gehoorzaamheid als mens,
werkt Hij een positieve gerechtigheid uit in de ogen van God,
dat op onze rekening wordt geschreven. Christus nam Zijn
plaats in als ‘de laatste Adam’  en slaagde precies waar Adam
faalde; ‘Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene
mens de velen tot zondaars gesteld zijn, zo zullen ook door
de gehoorzaamheid van de Ene de velen tot rechtvaardigen
gesteld worden’.
Om de betekenis hiervan te begrijpen, moeten we onthouden dat de wet zowel een positieve als negatieve kant
heeft. Enerzijds dreigt de wet dat ‘de ziel die zondigt zal sterven.’ Maar aan de andere kant belooft de wet dat degene
die deze dingen doet door deze zal leven’. Deze belofte van
‘leven’ had een tijdelijke toepassing voor de Joden – zolang





1 Korinthe 15:45
Romeinen 5:19
Ezechiël 18:4
Galaten 3:12; Leviticus 18:4
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als zij de uiterlijke verordeningen van de wet van Mozes gehoorzaamden, zouden ze ‘wonen’ in het land dat God hen
gegeven had. Maar de belofte had ook een diepere betekenis
– het heeft niet alleen te maken met ‘het leven in het land’,
maar met eeuwig leven. De Heere Jezus heeft dat bij meer dan
één gelegenheid duidelijk gemaakt: ‘En zie, een wetgeleerde
stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik
doen om het eeuwige leven te beërven? En Hij zei tegen hem:
Wat staat er in de Wet geschreven? En hoe leest u dat? Hij
antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met
heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met
heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem:
U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven’.
Evenzo, toen de ‘rijke jongeman’ Jezus vroeg: ‘Goede Meester,
wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben?’ Zijn antwoord was: ‘wilt u tot het leven ingaan, houd u
dan aan de geboden’. Dit betekent dat degenen die de wet
volmaakt houden het eeuwige leven kunnen verdienen door
hun eigen gerechtigheid uit te werken in de ogen van de wet.
‘Want Mozes schrijft van de gerechtigheid die uit de wet is:
De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven’.
Slechts één Persoon heeft dit in de geschiedenis van de mensheid ooit gedaan; alle anderen hebben daar vreselijk in ge




Lukas 10:25-28, vergelijk met Leviticus 18:4
Mattheüs 19:16-17
Filippenzen 3:9
Romeinen 10:5
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faald. Alleen de Heere Jezus Christus heeft ‘alle gerechtigheid
vervuld’. Hij heeft niet alleen voor onze zonden betaald; Hij
heeft een leven van volmaakte gerechtigheid geleefd dat ons
toegerekend wordt; en als wij de ‘gave’ van Zijn gerechtigheid
hebben ontvangen, hebben wij recht op het leven! Niet alleen
viel de vloek die ons toekwam op Hem, maar de zegen die
Hem toekwam, viel op ons.
Paulus drukt zowel de positieve als de negatieve gevolgen
van de rechtvaardiging uit in Romeinen 5:1-2: ‘Wij dan,
gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze
Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang
verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan,
en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God’. Het eerste
gevolg van de rechtvaardiging is negatief: We zijn niet langer
onder een vloek. We hebben vrede met God – niet alleen maar
vrede van onze kant, maar vrede van Gods kant. Als een
misdadiger zijn pistool laat vallen en zich overgeeft, doet de
politieman die hem achtervolgt niet het zelfde. Hij houdt zijn
wapen gericht op de schuldige partij totdat hij veilig gevangen
gezet is en het recht tenslotte voldaan wordt. Pas dan legt
hij zijn wapen neer. Het heerlijke van de rechtvaardiging is
dat God niet langer onze vijand is – aan de eisen van het
recht is voldaan, onze zonden zijn betaald en God heeft nu
ten opzichte van ons ‘Zijn wapen neergelegd’. Hij is in vrede
met ons!
 Mattheüs 3:15
 Romeinen 5:17
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Het tweede gevolg van de rechtvaardiging is positief: Wij kunnen roemen in de hoop (een zekere verwachting) op de heerlijkheid van God (hemel). Niet alleen zijn we niet langer meer
onder een vloek; wij hebben eeuwig leven – nu al. Het eeuwige
leven is niet iets dat we misschien op zekere dag zullen krijgen,
maar iets dat we nu bezitten. ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden
heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven’. Geprezen zij
God! De zegen verdiend door Christus is aan ons gegeven.
f. De rechtvaardiging is (voor) eens en voor altijd
‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij
God, door onze Heere Jezus Christus’. De rechtvaardiging
is een definitieve, in het verleden voltooide gebeurtenis met
gevolgen die eeuwig duren. Iemand wordt niet eerst gerechtvaardigd, dan weer veroordeeld, dan weer helemaal opnieuw
gerechtvaardigd. De rechtvaardiging is eens voor altijd. Dit
betekent dat de rechtvaardiging ons in een nieuwe status of positie
met God plaatst. ‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben
vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus. Door Hem
hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot
deze genade waarin wij staan. Christenen hebben een geheel
nieuwe positie en die positie is in de genade.

 Johannes 5:24
 Romeinen 5:1
 Romeinen 5:1-2
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Het wonder van het ‘eens-voor-altijd-gerechtvaardigd-zijn’ en
onze nieuwe positie in de genade kan als volgt geïllustreerd
worden: Stel dat een christelijke echtgenoot ’s morgens opstaat en wat onvriendelijk is tegen zijn vrouw, maar niet zijn
zonde beseft tot later op de dag. Als hij beseft wat hij gedaan
heeft, vraagt hij om vergeving aan God en aan zijn vrouw. Zijn
eerdere handeling was echt een zonde, hoewel hij zich dat op
dat moment niet volledig bewust was. Veronderstel nu verder
dat hij gestorven was voordat hij zijn zonde bewust was en
beleden had. Zou hij dan naar de hel zijn gegaan? Beslist niet!
Zijn eerste woorden van belijdenis na het besef van zijn zonde
laten zien dat zijn verhouding tot God steeds die van kindschap
is geweest: ‘Vader, vergeef mij mijn onvriendelijkheid’. Velen
zijn het eens met deze uitleg, maar weinigen hebben er bij
stilgestaan wat het betekent. Het betekent dat de christen in
een gerechtvaardigde staat blijft, zelfs gedurende de tijd tussen
het doen van een zonde en het belijden van die zonde! Met
andere woorden, de zonde wordt hem niet toegerekend gedurende de tijd die er zit tussen het bedrijven en het belijden
van die zonde.
Het voorval kan nog sterker gemaakt worden: stel dat
dezelfde christelijke echtgenoot ’s morgens opstaat, een
woordenwisseling met zijn vrouw heeft en weet dat hij
onvriendelijk tegen haar is geweest. In plaats van zijn zonde
te belijden, gaat hij in een boze bui naar zijn werk. Heel de
morgen voelt hij zich ellendig. Eindelijk, als hij het niet langer
kan verdragen, buigt hij zijn hoofd en vraagt Gods vergeving
en belt daarna zijn vrouw en vraagt haar vergeving. Stel dat
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deze man gestorven was voordat hij zijn zonde had beleden.
Zou hij naar de hel zijn gegaan? Weer is het antwoord: ‘Beslist
niet!’ Waarom was hij uiteindelijk de hele morgen ellendig?
Was het niet vanwege het feit dat hij een kind van God bleef
met een vernieuwd hart dwars door de tijd van zijn opstand
heen?
Als je dit zegt, zeg je precies dat de ware christen ten allen tijde in een gerechtvaardigde staat blijft. Waarom? Omdat
hij een hele nieuwe positie bij God heeft. De christen is niet
langer een misdadiger onder de toorn van God; hij is een
zoon onder de zorg van een liefhebbende Vader. Zoals het is
met iedere liefhebbende vader, moet God Zijn kinderen soms
kastijden, maar kastijding is iets heel anders dan rechterlijke
straf. Strikt genomen is straf lijden dat opgelegd wordt voor
de voldoening van het recht. Kastijding echter is lijden dat
opgelegd wordt voor het welzijn (of nut) van de overtreder.
Er is een enorm verschil tussen die twee!
De rechtvaardiging is eens en voor altijd. Als dat niet waar
was, zouden we allemaal iedere keer onze zaligheid verliezen
al zouden we maar één zonde begaan. En we zouden blootstaan aan de eeuwige veroordeling, totdat we op het punt
kwamen dat we die zonde beleden en weer opnieuw gerechtvaardigd (en bekeerd) werden! Dit is niet de natuur van de
rechtvaardiging of van het christelijke leven.

 Galaten 4:4-7
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De eens-en-voor-altijd natuur van de rechtvaardiging wordt
duidelijk geïllustreerd door de schrijver aan de Hebreeën:
‘Want de wet bevat slechts een schaduw van de toekomstige
heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf. Daarom kan
de wet nooit met dezelfde offers, die men jaar in jaar uit ononderbroken brengt, hen die toetreden tot volmaaktheid brengen. Zou er
anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die
de dienst verrichtten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer
bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd
waren. Maar elk jaar opnieuw wordt men daardoor aan de zonden
herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt’.
Let op het argument dat hier naar voren wordt gebracht: ‘We
weten dat het bloed van stieren en bokken de zonden niet
kan wegnemen, omdat ze steeds ieder jaar opnieuw werden
geofferd’. Iemand zou als volgt kunnen reageren: ‘Wat bewijst
dat? Ze moesten ieder jaar geofferd worden omdat ieder jaar
nieuwe zonden bedreven werden. De zonden van elk jaar
brachten opnieuw veroordeling mee’. Maar volgens Hebreeën
verraadt zo’n reactie een verkeerd begrip van de ware natuur
van de rechtvaardiging. Wanneer de gelovige ‘eens en voor altijd gereinigd’ is, is er in geen enkel opzicht meer een ‘bewustzijn van zonden’. Wanneer het bloed van Christus toegepast
wordt, worden wij ‘voor altijd volmaakt’! ‘Want met één offer
 Hebreeën 10:1-4
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heeft Hij tot in eeuwigheid volmaakt hen die geheiligd worden.
En de Heilige Geest getuigt het ons ook… zeggende: ‘en hun
zonden en hun wetteloos leven zal Ik zeker niet meer gedenken’.
Met andere woorden, de belofte van het Nieuwe Verbond dat
God ‘onze zonden niet meer zal gedenken’ betekent dat de
hele lijst van ‘zonden’ voor altijd uit Gods ogen is weggedaan, wat
betreft de wet en de voldoening van het recht. De gelovigen
zijn tot volmaaktheid gebracht wat betreft hun geweten en
hoeven zich niet langer ‘meer bewust te zijn van de zonde’
met betrekking tot de toorn van God! In deze zin ‘wordt men
niet meer aan de zonden herinnerd’ in het Nieuwe Verbond.
‘Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde
meer nodig’.  ‘Wij zijn geheiligd door het offer van het lichaam
van Jezus Christus, eens en voor altijd’.
Wat betekent dit alles in het dagelijkse leven? Het
betekent dat ik als christen ’s morgens kan opstaan en weten
dat ik aangenomen ben in Christus. God verheugt Zich in mij
als Zijn kind, en de schuld van mijn zonden is voor altijd weg.
Als ik zondig, ben ik me bewust van mijn zonde als kind, niet
als een veroordeelde misdadiger. En ik belijd mijn zonde aan
God zoals een zoon die belijdt aan zijn Vader en niet als een
misdadiger aan een rechter. Ik kom met vertrouwen in het








Hebreeën 10:14-17
Hebreeën 9:9, 13-14
Hebreeën 10:1-2
Hebreeën 10:3
Hebreeën 10:18
Hebreeën 10:10
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heiligdom door het bloed van Jezus. ‘Wie zal beschuldiging
inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het echter
Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het
echter Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is,
Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons
pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?’
g. De rechtvaardiging wordt ontvangen door het
geloof
‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God’.
Het bloed van Christus is de grond van de rechtvaardiging,
maar het geloof is het instrument of kanaal waardoor wij ‘de
gave van de gerechtigheid ontvangen’. ‘Wat moet ik doen om
zalig te worden? En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus
en u zult zalig worden. 
Wat is geloof? Geloof is niet één of andere kracht of macht
die we aanwenden en dat dingen tot stand brengt. Ook
kan iemand ‘zijn geloof niet afvuren’, hoewel sommige
dwaalleraren ons daartoe aansporen. Geloof is juist het
tegenovergestelde van zulke misvattingen. Rechtvaardigend
geloof is niet iets ‘doen’; het is eerder het opgeven om iets te
doen en eenvoudig terugvallen op de genade van God. Dit
wordt geïllustreerd in het getuigenis van een zuster die door






Hebreeën 10:19-22
Romeinen 8:33-35
Romeinen 5:1
Romeinen 5:17
Handelingen 16:30-31
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een geweldige strijd heen is gegaan voordat ze rust vond
in Christus. Terwijl ze zich bewust was van haar verloren
toestand en alles probeerde om te voorkomen dat ze naar
de hel zou gaan, kwam ze er achter dat ze terrein verloor:
‘Ik had het gevoel dat ik met mijn vingertoppen aan de rand
van een afgrond hing. Onder mij was de hel. Ik wilde niet naar
de hel en ik had me helemaal uitgeput om maar niet naar de
hel te gaan. Tenslotte kon ik het niet langer volhouden. Ik liet
los en viel … rechtstreeks in de liefdevolle armen van Jezus’.
Dat is geloof!
Let er ook op dat we niet gered worden door het geloof
in het algemeen; maar we worden gered door het geloof in
Christus. Sommige mensen vertrouwen op een ‘keuze’ in het
verleden, maar een ‘keuze’ zal niet voor onze zonden betalen!
Sommigen vertrouwen op de doop, een emotionele ervaring
uit het verleden, of zelfs in hun verondersteld ‘geloof’. Een
oudere man die geen blijk gaf van ware bekering antwoordde
op de vraag of hij ooit verontrust was door de gedachte aan
de eeuwigheid: ‘Nee, ik ben helemaal niet ongerust, omdat
de Bijbel zegt dat je, als je geloof hebt, zalig zult worden en
ik heb heel veel geloof.’ Waarop vertrouwde deze man? Niet
in Christus of Zijn bloed, maar in zijn eigen ‘geloof’. Het vertrouwen van een christen is geheel anders. Als plotseling de
vloer op dit moment onder ons zou wegzinken, zou iedere
christen uitroepen: ‘Heere Jezus!’ Niemand zou uitroepen:
‘Mijn geloof!’
Het geloof is het oog dat niet naar zichzelf kan kijken.
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Het geloof is bezig met zijn voorwerp en dat voorwerp is de
Heere Jezus Christus. ‘En zoals Mozes de slang in de woestijn
verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd
worden, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar het eeuwige leven heeft’. Hier vertelt Jezus ons dat
de slang op de stang eigenlijk een voorafschaduwing was van
Zichzelf aan het kruis. Hoe werden de mensen gered met
betrekking tot de slang? ‘Al wie gebeten is, als hij haar aanziet,
zo zal hij leven’. Wat betekent het om te geloven? Geloven
is ‘kijken’! Kijk en leef! Vestig al je vertrouwen op de Heere
Jezus Christus en wordt behouden.
‘Look and live,’ my brother, live,
Look to Jesus now and live!
’Tis recorded in His Word, Hallelujah!
It is only that you ‘look and live.’
‘Zie en leef’, broeder, leef,
Zie nu op Jezus en leef.
Halleluja, in Zijn woord staat geschreven
Dat dit genoeg is: ‘zie en leef.’
W. A. Ogden

 Johannes 3:14-15
 Numeri 21:8 (S.V.)
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Hoofdstuk 4
Wedergeboorte
Alle dingen nieuw
We hebben gezien dat de zonde het eigenlijke en enige
probleem van de mensheid is en dat het probleem van de
mens met de zonde twee aspecten heeft: één inwendig en
het andere uitwendig: Niet alleen heeft ieder gevallen kind
van Adam een slecht hart; hij heeft ook een slecht getuigenis
in de ogen van Gods wet. De zonde verontreinigt hem en
vervloekt hem ook; de kracht van de zonde heerst in hem en
de straf rust op hem. De mens is zowel hulpeloos als hopeloos
– zijn toestand is werkelijk onmogelijk. In deze situatie van
duisternis en wanhoop heeft een groot licht geschenen. Jezus
is gekomen. Hij kan en zal Zijn volk verlossen zowel van de straf
als van de macht van hun zonden. Het eerste doet Hij in de
rechtvaardiging; het tweede doet Hij in de wedergeboorte.
In het tweede en derde hoofdstuk hebben we de geweldige
Bijbelse leerstelling van de rechtvaardiging overdacht. We
zullen nu beginnen aan het onderwerp van de wedergeboorte.
De rechtvaardiging vindt plaats in de hemel, in de rechtszaal
van God. De wedergeboorte daarentegen vindt plaats op
de aarde, in het hart van de mens. De rechtvaardiging is
een verklaring van een Rechter; de wedergeboorte is een
scheppingsdaad van een almachtige Schepper.
 Mattheüs 4:16
 Mattheüs 1:21
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Een gelijkenis van de universiteit
Aan iedere academie of universiteit studeren studenten hard
om een ‘10’ te verkrijgen aan het eind van de colleges. Toen
ik student was deed ik dat ook. Maar ik had één leergang die
anders was. Het was een ouderejaars cursus die alleen door
studenten met als hoofdvak natuurkunde en scheikunde
gevolgd werd, en er waren maar vier of vijf studenten in de
klas. De eerste dag van de colleges verraste onze leraar ons
met de volgende mededeling: ‘Jullie hoeven je geen zorgen te
maken om je cijfer in deze cursus – jullie hebben allemaal een
‘10’. Nu kunnen we ons gewoon toeleggen op het materiaal
en er van genieten’.
Nu, dit is precies wat God doet in de rechtvaardiging. God
geeft ons een ‘10’ aan het begin van het christelijke leven! We
zwoegen niet om het eeuwige leven te verdienen aan het
eind van onze loopbaan; we hebben het eeuwige leven. We
verheugen ons er nu al op dat we over nog enkele hartslagen
in de hemel zullen zijn!
Verloren godsdienstige mensen hebben twee standaard reacties op deze leer. Aan de ene kant is er de wettische mens
(‘legalist’) die deze leer haat. Deze eigengerechtigde Farizeeër
doet alleen ‘goede werken’ omdat hij probeert een ‘10’ te krijgen aan het einde van zijn leven. Als hij kon, zou hij het liefst in
de zonde leven en hij betreurt het dat hij dat niet kan doen.
Zijn bezwaar is: ‘Als God mensen het eeuwige leven geeft
 Johannes 5:24
 Romeinen 5:2
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aan het begin van het christelijk leven, wat zal hen er dan van
weerhouden om in de zonde te blijven? Als Hij de mensen
een ‘10’ geeft aan het begin van de cursus, zal niemand het
materiaal bestuderen’.
Aan de andere kant is er de wetteloze godsdienstige mens
die houdt van de leer van de rechtvaardiging door het geloof.
‘Wel, ik heb mijn ‘10’ al behaald! Nu kan ik mijn boek bij het
vuil neergooien, mijn leraar negeren en mijn eigen dingen gaan
doen’. Zulke mensen ‘veranderen de genade van onze God in
losbandigheid’. Ze beschouwen ‘vrije genade’ als een ‘vrijbrief
tot zonde’. In deze dagen van ‘oppervlakkig geloof’ zijn de
kerken vol met zulke onbekeerde mensen – verloren mensen
die van zichzelf graag denken dat ze ‘vleselijke christenen’
zijn.
Wat is er mis met de redenering van zowel de wettische
als de wetteloze? Geeft God een ‘10’ aan het begin van de
cursus om het gewoon voor ons mogelijk te maken een klas
over te slaan en toch de top te bereiken? Betaalt Hij op een
wettige manier voor de misdaden van de misdadiger in de
rechtvaardiging, zodat de misdadiger gewoon kan doorgaan
met moord, verkrachting en roof, maar nu met vrijstelling
van straf? Absoluut niet! Wat doet God? Op het zelfde
moment dat Hij ons een ‘10’ geeft aan het begin van onze cursus,
verandert Hij ons ook aan de binnenkant zodat we het materiaal
graag zullen bestuderen! Met andere woorden, als God iemand
rechtvaardigt, vernieuwt Hij hem ook. Wedergeboorte is niet
 Romeinen 6:1
 Judas:4
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te scheiden van de rechtvaardiging en rechtvaardiging vindt
nooit plaats zonder wedergeboorte. En dit is het antwoord
van Paulus, zowel aan de Joodse ‘legalisten’ (wetticisten) die
beweerden dat zijn onderwijs mensen zou brengen tot een
‘blijven in de zonde’ als aan de ‘libertijnen’ die zijn onderwijs
wilden gebruiken als een gelegenheid voor losbandigheid:
‘Wat zullen wij nu zeggen? Zullen wij in de zonde blijven,
opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij die
aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?’ Volgens Paulus
heeft iedere christen een radicale verandering ondergaan
die het hem onmogelijk maakt om in de zonde te blijven.
Deze verandering vindt plaats in de wedergeboorte. Ware
‘genade’ ‘voedt ons ertoe op met verloochening van de
goddeloosheid en de wereldse begeerten, bezonnen en
rechtvaardig en godvruchtig te leven in deze tegenwoordige
wereld’. Het onmiskenbare kenmerk van een ieder die echte
vrede met God heeft gevonden, is dat hij meteen begint aan
een levenslange zoektocht naar het kennen en volgen van
God Die hij nu al liefheeft. (Anderzijds keert de man met
valse vrede zich weer naar zijn eigen zelfzuchtige belangen
zodra hij zich veilig voelt voor het gevaar van de hel). De
ware christen zal genade nooit gebruiken als een ‘permissie
voor de zonde’; hij zondigt al meer dan hij wil!
Christenen doen daarom goede werken, niet omdat ze
een ‘10’ zoeken te verdienen bij God, maar omdat hen een
 Romeinen 6:1-2
 Titus 2:11-12
 Filippenzen 3:10
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nieuw hart is gegeven dat graag ‘het materiaal wil bestuderen’.
Dit lokt enkele onderzoekende vragen uit: Lees ik de Bijbel
en bid ik omdat ik dat moet? Voel ik me tekort gedaan dat
ik de zonde niet kan najagen zoals de rest van de wereld? Is
er iets in mij dat God eenvoudig liefheeft om Wie Hij is en
het goede liefheeft om wat het is? Is er enige blijdschap in de
dingen van God? De antwoorden op zulke vragen zullen ons
veel vertellen over de toestand van onze ziel.
Bijbelse voorstellingen van de wedergeboorte
De Bijbel heeft veel te zeggen over de wedergeboorte. Op de
volgende bladzijden zullen we negen Bijbelse voorstellingen
van dit grote wonder onderzoeken. (Twee andere worden
kort samengevat in bijlage A) Elke voorstelling beziet
dezelfde heerlijke werkelijkheid vanuit een verschillend
oogpunt, terwijl ze verschillende facetten ervan belicht. Als
we de verscheidene Schriftuurlijke beschrijvingen van de
wedergeboorte overdenken, is het belangrijk te bedenken
dat de onzichtbare wereld die ze beschrijven net zo goed een
werkelijkheid is als de zichtbare en tijdelijke wereld die we
met onze natuurlijke ogen zien. Feitelijk kan gezegd worden
dat de onzichtbare wereld nog meer werkelijk is dan de
zichtbare wereld, omdat de dingen van de geestelijke wereld
blijvend en eeuwig zijn.

 2 Korinthe 4:18
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Hoofdstuk 5
Een nieuwe schepping
Wat is wedergeboorte? Volgens de Bijbel is het een nieuwe
schepping. Wanneer God iemand wederbaart, is het een
wonder van dezelfde orde als toen Hij het heelal schiep!
In feite is het moreel gezien een nog veel groter wonder. De
wedergeboorte is een scheppingsdaad van God.
Iedere christen is een nieuw schepsel
‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:
het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles
is uit God…’
2 Korinthe 5:17-18
Wij zien hier dat de christen beschreven wordt als een nieuw
schepsel. Met andere woorden, als God iemand christen
maakt, maakt Hij iets nieuws, uit niets, dat voordien niet
bestond! Bovendien brengt de wedergeboorte altijd dit
scheppingswonder met zich mee – ‘indien iemand,’ waar dan
ook, in Christus is, is hij een nieuw schepsel. Er zijn geen
uitzonderingen; indien iemand niet een nieuw schepsel is, is hij
niet ‘in Christus’! Dit is niet slechts een fraai beeld, maar een
werkelijkheid: ‘De oude dingen zijn voorbijgegaan; ziet, alles
is nieuw geworden’. ‘De oude orde is gegaan en een nieuwe
orde is al begonnen’. (NEB) Alles is nieuw voor de christen; hij
 2 Korinthe 4:6
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ziet de hele wereld in een heel nieuw licht – zelfs het grind aan
de kant van de weg en de bierblikjes in de sloten!
Heaven above is softer blue,
Earth around is sweeter green;
Something lives in every hue
Christless eyes have never seen.
Het blauw van de hemel hierboven is zachter,
Het groen van de aarde rondom (me) is lieflijker.
Er leeft iets in elke tint
dat ogen van niet-christenen nooit hebben gezien.
G. Wade Robinson
Wij hebben geen aandeel in het tot stand brengen van dit
wonder. (Een ding kan zichzelf niet scheppen!) God doet
het allemaal! ‘En dit alles is uit God’.(vers 18) Wat een
machtig werk is dit! De Bijbel verwijst er telkens naar als een
‘schepping’.
Geschapen voor goede werken
‘Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat
niet uit uzelf, het is de gave van God; niet uit de werken, opdat
niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in
Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren bereid heeft,
opdat wij daarin zouden wandelen’.
Efeze 2:8-10
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Het is van grote betekenis dat Paulus als hij over de verlossing
denkt, dat wij ‘uit genade zalig geworden zijn door het geloof’,
dat hij dan denkt in termen van een scheppingswerk van
God. Van christenen wordt met nadruk gezegd dat ze Gods
‘geschapen maaksel’ zijn! Als ons idee van de zaligheid alleen
is dat iemand ‘een besluit neemt’ – uit het gezelschap stapt
van degenen die op weg zijn naar de hel en zich voegt bij
degenen die op weg zijn naar de hemel – hebben wij een heel
gebrekkige visie op de zaligheid. Christenen zijn ‘geschapen
in Christus Jezus’!
Wat is de natuur van deze scheppingsdaad? Allereerst is
het ‘in Christus Jezus’. Dat wil zeggen dat het plaats vindt
op het gebied van de ‘vereniging met Christus’. Dit loopt
parallel met wat Paulus heeft gezegd in 2 Korinthe 5:17: ‘als
iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping’. Ten tweede
is het ‘tot goede werken’. Het doel van dit scheppingswerk
is te verzekeren dat er goede werken uit voortvloeien.
Deze werken zijn ‘tevoren voorbereid’ opdat wij er in zullen
wandelen, en alle christenen wandelen er ook inderdaad,
omdat ze als nieuwe schepselen door God speciaal bestemd,
toegerust en geschapen zijn om dat te kunnen doen!
De Kerk is een nieuwe schepping
‘Om die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens te scheppen door
vrede te maken’.
Efeze 2:15
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Van deze belangrijke passage leren we dat Paulus de taal van
de ‘schepping’ gebruikt om het bestaan te beschrijven, niet
alleen van individuele christenen, maar van de Kerk (lees:
Gemeente) in zijn geheel. De Kerk is niet een organisatie; het
is een geschapen organisme – een levend iets en een ‘nieuw’
iets. Christus heeft twee uiteenlopende groepen (Joden en
heidenen) genomen en de twee ‘in Zichzelf’ geschapen tot
‘één nieuwe mens’- het ‘Lichaam van Christus’. Dit levend
Lichaam wordt bewoond door één geest – de Heilige Geest,
en deelt een gemeenschappelijk leven – ja, het leven van
Christus.
Zowel de Kerk in haar geheel (het hele Lichaam van
Christus) als de Kerk in haar plaatselijke vormen (individuele
lichamen van gelovigen) zijn wonderbaarlijke scheppingen
van God. Geen mens kan ‘een Kerk beginnen’; God moet
het onmogelijke doen en iets uit niets maken om een Kerk
te doen ontstaan. Hij doet dat door een aantal individuele
christenen te ‘scheppen’, één gemaakt uit kracht van hun
gemeenschappelijk leven.
The Church’s one foundation
is Jesus Christ her Lord:
She is His new creation,
by Spirit and the Word.
 1 Korinthe 12:12-13
 Johannes 15:4-5

From heaven He came and sought her,
to be His holy bride;
With His own blood He bought her,
and for her life He died.
Het enige fundament van de kerk
Is Jezus Christus, haar Heere.
Ze is Zijn nieuwe schepping,
Door de Geest en het Woord.
Vanuit de hemel kwam Hij
Om haar tot Zijn heilige bruid te maken.
Met Zijn eigen bloed kocht Hij haar
En voor haar leven stierf Hij.
Samuel J. Stone
Geschapen in rechtvaardigheid en heiligheid
‘Dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens zou
afleggen, die ten verderve gaat door de begeerten van de verleiding,
en dat u vernieuwd zou worden in de geest van uw denken, en de
nieuwe mens zou aandoen, die naar het beeld van God geschapen
is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid’.
Efeze 4:22-24
Volgens Paulus is niet alleen de Kerk als geheel ‘één nieuwe
mens’, maar elke individuele christen is ook een nieuwe
mens. Het is belangrijk om op dit punt op te merken dat
over deze nieuwe mens opnieuw gesproken wordt als zijnde
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geschapen. Wat is zijn hoedanigheid? Hij is ‘geschapen naar
het beeld van God, in ware rechtvaardigheid en heiligheid’!
Dit zijn de kenmerken van dit ‘nieuwe schepsel’! Zulke
beschrijvingen moeten ons doen aanvoelen hoe werkelijk dit
scheppingswerk is: de nieuwe mens is naar het beeld van
God geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid! De
taal van Paulus hier is niet dichterlijke beeldtaal, maar de taal
van de concrete werkelijkheid! Een parallelle beschrijving van
dit scheppingswerk wordt gevonden in Kolossenzen 3:9-11:
‘Lieg niet tegen elkaar; u hebt toch de oude
mens met zijn daden uitgetrokken, en de nieuwe
mens aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis,
overeenkomstig het beeld van Hem Die hem
geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van
belang, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth,
slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen’.
We vinden in deze passage opnieuw dat het nieuwe zelf (lett.
mens) ‘geschapen’ is naar Gods beeld. Daarom zijn christenen
als degenen die de nieuwe mens aangedaan hebben ‘heiligen
en geliefden’ (vers 12) in de ogen van God. In antwoord op de
vraag ‘Wie ben ik?’ zou iedere christen moeten antwoorden:
‘ik ben een nieuw schepsel, geschapen in rechtvaardigheid en
heiligheid, heilig en geliefd in de ogen van God’.
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Niets anders is van belang
‘Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht,
en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe
schepping zijn’.
Na alles dat gezegd is in bovenstaande alinea’s is het niet
verrassend dat Paulus de nieuwe schepping van het grootste
belang acht. Niets is van belang behalve dit scheppingswerk van
God! Niet de besnijdenis, de doop niet, ook niet een of andere
uitwendige menselijke handeling of godsdienstig ritueel is ‘iets’
als de nieuwe schepping ontbreekt. Aan de andere kant, als
God ons nieuwe schepselen heeft gemaakt, is het ontbreken
van besnijdenis (‘niet-besneden zijn’) of doop of enig ander
godsdienstig ritueel evenmin ‘iets’! De enige zaak waar het
voor ons op aankomt is dit: ‘Ben ik een nieuw schepsel of
ben ik nog steeds dezelfde persoon die ik altijd geweest
ben?’ Als ik dezelfde persoon ben die ik altijd geweest ben,
dan ben ik geen christen en dan doet geen enkele mate van
kerkbezoek, liturgie, godsdienstige ceremonie, ‘naar voren
komen op uitnodiging’ of ‘Jezus aannemen’ er iets toe. Wat is
wedergeboorte? Het is een nieuwe schepping! Kortom, het
is een wonder en helemaal niet een ‘besluit’ of één of andere
menselijke daad.

 Galaten 6:15
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Hoofdstuk 6
Een nieuwe mens
‘Om die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens te scheppen...’
Efeze 2:15
‘En dat u vernieuwd zou worden in de geest van uw denken, en de
nieuwe mens zou aandoen, die naar het beeld van God geschapen
is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid’.
Efeze 4:23-24
‘Lieg niet tegen elkaar; u hebt toch de oude mens met zijn daden
uitgetrokken, en de nieuwe mens aangedaan, die vernieuwd wordt
tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen
heeft.
Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnijdenis en voorhuid,
barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in
allen’.
Kolossenzen 3:9-11
Zoals we gezien hebben in Hoofdstuk 5 is elk van de hierboven
geciteerde passages van groot belang bij de beschrijving van
de wedergeboorte als een scheppingsdaad van God. Maar
er wordt in deze verzen ook een ander aspect van de
wedergeboorte duidelijk gemaakt: Wedergeboorte is de
schepping van een nieuwe mens.
Het is niet alleen zo dat de kerk in haar geheel ‘één nieuwe
mens’ is (Efeze 2:15), maar ook elke individuele christen is
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een nieuwe mens! Het is heel belangrijk te beseffen dat naar
het inzicht van Paulus de christen niet zowel een ‘oude mens’
en een ‘nieuwe mens’ is. Evenmin woont er een nieuwe mens
‘in zijn binnenste’. Ook leeft er niet zowel een ‘oude mens’ en
een ‘nieuwe mens’ in hem. De christen is een nieuwe mens.
Eén populaire illustratie van de ervaring van een christen
spreekt over de gelovige in wie zowel een ‘zwarte hond’ als
een ‘witte hond’ woont. Deze honden zijn voortdurend in
gevecht met elkaar en ‘die we het meest voeden is degene die
wint’. Zo’n opvatting kan oprecht zijn, maar is gebaseerd op
een zeer gebrekkige theologie. De christen heeft niet alleen
iets nieuws in zich dat hij nooit eerder heeft gehad; hij is
iemand die hij nooit eerder geweest is. De christen is een
nieuwe mens.
‘Ik ben het niet’
Dit wordt goed geïllustreerd door een verhaal dat verteld
wordt over Augustinus van Hippo, die voor zijn bekering een
goddeloos leven had geleid. Na zijn bekering werd hij gezien
door één van zijn vroegere vriendinnen, die hard riep om
zijn aandacht te trekken: ‘Augustinus, Augustinus, ik ben het’.
‘Ja’, antwoordde Augustinus ernstig, ‘maar ik ben het niet!’ Dit
moest de belijdenis van iedere christen zijn.
Bij de bekering neemt iedere christen een andere identiteit
aan. Saulus wordt Paulus; Simon wordt Petrus. Eén van de
eerste uitdagingen waarvoor een nieuwe gelovige komt te
staan als hij naar zijn familie en vroegere kennissen terugkeert is dat iedereen hem bij zijn oude naam blijft noemen:

79

‘Hallo, Simon’. De pasbekeerde moet zich dan baseren op
het wonder dat in zijn leven aan het licht is gekomen en
uitleggen: ‘ik houd niet meer van de dingen die ik voorheen
liefhad; ik doe niet langer de dingen die ik voorheen deed. Ik
ben niet langer Simon; ik ben Petrus. Ik ben een nieuw mens
geworden!’
Wees die je bent
De christen is een nieuw mens. Dat is zijn wezenlijke identiteit.
En omdat hij een nieuw mens is, wordt hij ook geroepen
te leven als een nieuw mens. Aangezien de oude mens al
‘uitgetrokken’ is en de nieuwe mens ‘aangedaan’, wordt hij
aangespoord om dit feit te geloven (‘om vernieuwd te worden
in de geest van zijn denken’) en om dienovereenkomstig te
leven door ‘de oude mens af te leggen’ (d.w.z. zijn daden – ‘je
vroegere levenswandel’) en door aan te doen (in de praktijk)
‘de nieuwe mens, die naar het beeld van God geschapen is, in
ware rechtvaardigheid en heiligheid’. Dit is de methode van
het Nieuwe Testament om groei in de genade te onderwijzen:
‘Bedenk wie je werkelijk bent en wees dan wie je bent’. De oproep
tot gelovigen is niet: ‘Probeer te zijn wie je niet bent’, zoals
vele christenen veronderstellen, maar eerder: ‘wees wie je
bent’.






Kolossenzen 3:9-10
Efeze 4:23
Efeze 4:22
Efeze 4:22,24
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Christen, het maakt veel uit hoe je jezelf ziet als gelovige.
Als je overtuigd bent dat je nog steeds wezenlijk slecht
bent nu je christen bent geworden, dan ligt het levenslange
vooruitzicht voor je dat je tevergeefs streeft iets te zijn wat je
niet bent als je probeert het christelijke leven te leven. Aan de
andere kant, als je er van overtuigd bent dat je in je diepste
kern zowel goed als kwaad bent, dan heeft het kwaad nog
een legitieme plaats in je hart en leven. In je binnenste wil je
nog werkelijk het kwade; en ‘ja’ er tegen zeggen is in zekere
zin ‘ja’ zeggen tegen je diepste verlangens. Geen van beide
zienswijzen is Bijbels. De wezenlijke waarheid betreffende
iedere christen is dat hij een nieuwe mens is. In zijn diepste
wezen is hij ‘geschapen in rechtvaardigheid en heiligheid’. Als
hij ‘nee’ tegen de zonde zegt, zegt hij ‘ja’ tegen zijn ware ‘ik’.
Het vlees
De uiteindelijke werkelijkheid voor iedere christen is dat hij
een nieuwe mens is, maar dat is niet de enige werkelijkheid.
Hoewel de christen een nieuwe persoon geworden is in
zijn diepste wezen, is hij nog niet totaal verlost. De zonde
probeert nog steeds te ‘heersen’ in zijn ‘sterfelijk lichaam’  .
Dit meer oppervlakkige aspect van de persoonlijkheid van de
christen wordt in het Nieuwe Testament aangeduid met ‘het
vlees’ en dat zal in latere hoofdstukken besproken worden.
We kunnen hier volstaan met te zeggen dat het vlees niet
voorstelt wie de christen ‘werkelijk is’ en dat de macht
 Efeze 4: 24
 Romeinen 6:12
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van het vlees om over de christen te heersen gebroken
is. Wanneer onze sterfelijke lichamen tenslotte ‘verlost’
worden, zal ieder spoor van de overblijfselen van de zonde
voor altijd weg zijn en zullen we tenslotte volmaakt ‘worden
die we werkelijk zijn’.
Een nieuwe identiteit
De waarheid van de nieuwe identiteit van de christen is,
ondanks de restanten van de overblijvende zonde, geïllustreerd
in bewoordingen van een pas gekochte fabriek. Stel dat een
gifgas fabriek wordt gekocht door een zuurstof bedrijf met
het doel om levenwekkend zuurstof te produceren. Zodra
het eigenaarschap van de fabriek overgaat in nieuwe handen,
verandert zijn identiteit. De nieuwe eigenaars plaatsen
een bord er voor met de woorden: ‘Zuurstof fabriek’. In
de directiekamer zit een nieuwe directeur aan het bureau.
De oude en nieuwe directeur delen het kantoor niet,
terwijl ze met elkaar strijden om het bedrijf te besturen.
De oude directeur is verdwenen. In feite is de oude fabriek
verdwenen. Een zuurstof fabriek heeft zijn plaats ingenomen,
hoewel het een poos kan duren voordat alle oude apparatuur
omgeschakeld is om volledig in zijn nieuwe hoedanigheid te
kunnen functioneren!
Op het moment van de wedergeboorte wordt iedere
christen radicaal ‘nieuw’ gemaakt in zijn binnenste kern.
 Galaten 5:16; Romeinen 6: 6-7
 Romeinen 8:23

God plaatst een bord voor zijn leven: ‘Heilige’. Het is alleen
een kwestie van tijd voordat deze wezenlijke en centrale
verandering in ieder onderdeel van de ervaring van de
gelovige zal uitkomen. Een voorval uit het leven van het
bendelid uit New York City, Nicky Cruz, illustreert het
bijzondere van dit wonder. Berucht vanwege zijn begeerte
naar bloed en geweld, werd het leven van Nicky plotseling
aangeraakt door God. Toen hij een paar uur na zijn bekering
voor zijn spiegel stond – zijn revolver en mes nog steeds in
zijn bezit – keek Nicky naar zichzelf en zei: ‘Dus Nicky zal
nu een engel worden!’ Zo is het met iedere christen! Als
de ‘nieuwe mens’ eenmaal geschapen is, is het slechts een
kwestie van tijd voordat de ‘geweren en messen’ van zonde,
die nog steeds verbonden zijn met ons leven, onvermijdelijk
moeten wegvallen. Halleluja!

 1 Korinthe1:2; Efeze 5:3

83

Hoofdstuk 7
Een nieuw hart
Terwijl de rechtvaardiging een gezaghebbende verklaring is
door een rechtvaardige Rechter, is de wedergeboorte een
machtige scheppingsdaad door een almachtige Schepper. Deze
scheppingsdaad wordt in de Bijbel beschreven in bewoordingen
van verschillende werkelijkheden, waarbij elk verschillende
aspecten naar voren brengt. We hebben al opgemerkt dat
de wedergeboorte in de Schrift wordt voorgesteld als een
nieuwe schepping en een nieuwe mens. Het wordt ook op
een derde manier beschreven; het wordt beschreven als het
geven van een nieuw hart.
De belofte van een nieuw hart
“Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van
al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. En Ik
zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het
binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen,
en zal u een vlesen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het
binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult
wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen (…) en gij zult Mij
tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn. En Ik zal u verlossen van
al uw onreinheden;(…) Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen
en uw handelingen, die niet goed waren; en gij zult een walging van
u zelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik
doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere HEERE…”
Ezechiel 36:25-32(S.V.)
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Eén van de prachtigste beloften van het Evangelie is de
belofte van ‘een nieuw hart en een nieuwe geest’. (vers 26)
Dit is iets dat God ‘geeft’ (vers 26) en Hij geeft het aan iedere
christen. In Genesis 6:5 wordt ons verteld dat ‘de mens op de
aarde door en door slecht was; en heel de gedachtenvorming
van zijn hart te allen tijde alleen maar slecht was’. Opnieuw
wordt gezegd dat ‘de gedachtenvorming van het hart van de
mens slecht is van zijn jeugd af’. Op een andere plaats wordt
gezegd dat ‘het hart arglistig is, meer dan enig ding, ja, dodelijk
is het, wie zal het kennen?’ Zulke dingen zijn niet waar voor het
hart van een christen!
De christen is een nieuw hart gegeven. Hij is ‘rein van
hart’, ‘werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is’. Zulke verklaringen kunnen niet gemaakt worden over degenen wiens
harten ‘arglistig zijn, meer dan enig ding, ja, dodelijk’! Opdat
niet iemand zou veronderstellen dat de gelovige zowel een
oud hart als een nieuw hart heeft, zegt God nadrukkelijk: ‘Ik
zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen
hart geven’. (vers 26) In plaats van een hard, koud, ongevoelig
hart, wordt de christen gegeven een zacht, warm, levend hart
dat gevoelig is voor de dingen van God.
Alle christenen leven een veranderd leven
In verband met dit geven van een nieuw hart belooft God ook





Genesis 8:21
Jeremia 17:9 (S.V.)
Mattheüs 5:8
Johannes 1:47

85

‘Zijn Geest in het binnenste van ons te geven’ en ‘te maken
dat wij in Zijn inzettingen wandelen’. (vers 27) Het zekere
gevolg van deze inwendige werking van de Heilige Geest is
dat iedere christen ‘Gods inzettingen (geboden) zal bewaren
en doen’. (vers 27) Dit betekent dat het absoluut onmogelijk is
om een nieuw hart te hebben en toch in de zonde te blijven
leven.
In onze tijd is het niet ongewoon om uitspraken te horen,
zoals deze: ‘Die persoon is een christen, maar hij heeft zijn leven
in ongehoorzaamheid aan God geleefd’. Onmogelijk! ‘Ik zal Mijn
Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in
Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren
en doen’.
‘Die persoon is al jaren christen, maar hij is nog helemaal niet
gegroeid’. Ondenkbaar! ‘Van al uw onreinheid en van al uw
drekgoden zal Ik u reinigen… En Ik zal u verlossen van al uw
onreinheid’. Wanneer God een ‘goed werk in ons begint’,
zal Hij nooit rusten totdat iedere afgod naar beneden gehaald
is en alle onreinheid uit ons leven weggenomen wordt! Hij is
vastbesloten om ‘onze God te zijn’ en Hij zal ons niet met
enig ander delen!
Beloften, geen aansporingen!
Het is heel belangrijk te beseffen dat de uitspraken van
Ezechiël 36 beloften zijn over wat God zal doen en geen aansporingen met betrekking tot wat christenen behoren te doen.
Deze beloften zijn onvoorwaardelijk en worden altijd in iedere
 Filippenzen 1:6
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gelovige vervuld. God staat in voor deze resultaten en niet
de mens. Merk opnieuw op wat God in deze verzen belooft
te doen:

•
•
•
•
•
•
•

‘Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein
worden.
Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik u
reinigen.
Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest
geven in het binnenste van u.
Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een
vlesen hart geven.
Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal
maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn
rechten zult bewaren en doen.
Ik zal u tot een God zijn.
Ik zal u verlossen van al uw onreinheden’. (S.V.)

In antwoord op zulke ‘grootste en kostbare beloften’ zou
iedere christen een lofgejuich tot God moeten aanheffen.
Het Nieuwe Verbond
‘Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van
Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet
naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage
als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren,
 2 Petrus 1:4
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welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd
had, spreekt de HEERE. Maar dit is het verbond, dat Ik na die
dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de HEERE; Ik
zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk
zijn. En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk
zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen
Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt
de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner
zonden niet meer gedenken’
Jeremia 31:31-34 (S.V.)
Deze heerlijke beloften worden in het Nieuwe Testament
aangehaald met betrekking tot het ‘Nieuwe Verbond’
waarvan iedere christen deelgenoot is. Let er op dat de
rechtvaardiging één van de zegeningen is die beloofd zijn in
het Nieuwe Verbond: ‘Ik zal hun ongerechtigheid vergeven,
en hunner zonden niet meer gedenken’. (vers 34). Maar
gelijk met de rechtvaardiging, en onlosmakelijk daaraan
verbonden, is ook de wedergeboorte beloofd: ‘Ik zal Mijn wet
in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven’.(vers
33) Rechtvaardiging en wedergeboorte zijn voor altijd aan
elkaar verbonden in het Nieuwe Verbond. Al degenen die
hun veronderstelde rechtvaardiging zouden willen gebruiken
als een gelegenheid om in de zonde te blijven, bewijzen alleen
maar dat ze geen deel hebben aan het Nieuwe Verbond.
 Hebreeën 8:8-12
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Nogmaals zien we dat God nooit iemand een ‘10’ geeft aan
het begin van zijn christelijke leven zonder hem tegelijkertijd
ook liefde te geven voor het materiaal!
Inwendige rechtvaardigheid
Onder het Oude Verbond werd de wet buiten de mens
om geschreven op stenen tafels. Dit is altijd de verhouding
tussen de wet en de niet-wedergeboren mens. De wet komt
tot hem ‘van buiten af’ en legt hem normen op die hij haat.
De wet vertelt hem wat hij behoort te doen, maar geeft hem
niet de begeerte en ook niet het vermogen om dat te doen. Op
zijn best kan de wet slechts een uitwendige rechtvaardigheid
geven, zoals de Schriftgeleerden en Farizeeën die hadden. Jezus
zei dat ze waren als de kannen die alleen aan de buitenkant
gereinigd waren – ‘witgepleisterde graven, die van buiten wel
mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en
allerlei onreinheid’.
Daarentegen belooft het Nieuwe Verbond een inwendige
rechtvaardigheid: ‘Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal
die in hun hart schrijven’. Bij nader inzien wordt het duidelijk
dat dit dezelfde belofte is als die gegeven in Ezechiël 36:26,
de belofte van een nieuw hart dat God liefheeft en dat God
wil gehoorzamen. Wat is het ware christendom toch anders
dan de uitwendige godsdienst van alle Farizeeën! De ware
christen volgt God na omdat hij een nieuw hart heeft, één
 2 Korinthe 3:1-18
 Romeinen 8:7
 Mattheüs 23:25-28
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met het wezen van Gods wet – liefde tot God en de naaste
– er op geschreven!
Drie grote zekerheden
‘Ja, zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn.
En Ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven, om Mij te vrezen
al de dagen, hun ten goede, mitsgaders hun kinderen na hen. En
Ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat Ik van achter hen
niet zal afkeren, opdat Ik hun weldoe; en Ik zal Mijn vreze in hun
hart geven, dat zij niet van Mij afwijken. En Ik zal Mij over hen
verblijden, dat Ik hun weldoe; en Ik zal hen getrouwelijk in dat land
planten, met Mijn ganse hart en met Mijn ganse ziel’.
Jeremia 32:38-41(S.V.)
In deze verzen spreekt God opnieuw van het ‘eeuwige
verbond’ dat Hij zal maken met Zijn volk. De beloften van
dit verbond zijn onuitsprekelijk heerlijk. Er zou over elk veel
gezegd kunnen worden, maar let in het bijzonder op deze:

•
•
•

‘Ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven, om Mij te vrezen
al de dagen, hun ten goede;
Ik zal van achter hen niet afkeren, opdat Ik hun weldoe;
Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, dat zij niet van Mij
afwijken’.

 Mattheüs 22:35-40
 1 Thessalonicenzen 4:9
 Jeremia 32:40; Hebreeën 13:20
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Alle christenen hebben één hart
Alle christenen hebben één hart. Dit wordt absoluut
verzekerd door het feit dat God dit hart belooft als geschenk.
‘Ik zal hun enerlei hart geven’. Christenen wordt niet verteld
dat ze één hart behoren te hebben; hen wordt één hart
beloofd als vrije gift.
Alle christenen hebben hetzelfde hart! Zij allen ‘dienen
God in de Geest en roemen in Christus Jezus en vertrouwen
niet op het vlees’. Zij allen hebben de Heere Jezus Christus
lief  en zij houden ook van andere christenen. Dit ‘ene hart’
verklaart waarom twee christenen elkaar voor de eerste
keer kunnen ontmoeten in een vliegtuig of bus en in dertig
minuten meer werkelijke gemeenschap kunnen ervaren met
elkaar dan dat ze dat kunnen met hun verloren familieleden
in een heel leven.
Alle christenen hebben één weg
Alle christenen hebben één weg. Opnieuw is dit een belofte
van God. We worden niet verteld dat alle christenen dezelfde
weg behoren te hebben; we worden verteld dat hen één weg
gegeven zal worden. (vers 39) Alle christenen bewegen zich in
dezelfde richting – opwaarts en naar God toe. Sommigen gaan
sneller dan anderen en allen ervaren tijdelijke tegenslagen.
Maar in de algemene loop van hun leven reizen ze allen op
hetzelfde pad en zijn gericht op hetzelfde doel.
 Filippenzen 3:3
 1 Korinthe 16:22
 1 Johannes 3:14-15
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Dit betekent dat ieder die op een ander pad reist dat in een
andere richting gaat eenvoudigweg geen christen is. ‘Wie zegt: Ik
ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar (niet
een ‘vleselijk christen’!) en in hem is de waarheid niet’.
Alle christenen volharden in heiligheid
Alle christenen volharden in heiligheid tot het einde toe. Let
nog eens op de beloften van Jeremia 32. Niet alleen heeft
God beloofd dat Hij Zich niet van ons zal afkeren (‘Ik zal van
achter hen niet afkeren, opdat Ik hun weldoe’); Hij heeft ook
beloofd om een werk te doen in onze harten dat zeker stelt
dat wij ons niet van Hem zullen afkeren! ‘Ik zal Mijn vreze in
hun hart geven, dat zij niet van Mij afwijken’. Nog eens, dit is
een belofte en het is iets wat God doet. In de harten van alle
christenen plaatst Hij een voortdurende, heilige vrees van
Zichzelf dat zorgt voor hun blijvende trouw aan Hem!
Dit is de ware Bijbelse zekerheid en dat is heel anders dan
de oneerbiedige ‘eens gered, altijd gered’ dat vaak onderwezen
wordt in onze dagen. Zekerheid is niet een kwestie van ‘gered
worden’, daarna een leven in de zonde leiden en toch naar de
hemel gaan. Het is ook niet een kwestie van bij de bekering in
een gesloten kamer geworpen worden en er niet uit gelaten
te worden, hoe we ook op de deur bonzen om er uit te
kunnen ontsnappen. Er zijn geen uitwendige beperkingen die
een christen verhinderen om terug te keren tot zijn vorig
leven: ‘En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit
 1 Johannes 2:4
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zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om
terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar
een hemels vaderland’. Wil je teruggaan naar de wereld? Je
bent helemaal vrij om dat te doen – niemand zal je tegenhouden!
Maar als je een christen bent, is teruggaan niet wat je wil.
Hoe zou dat mogelijk zijn, aangezien jou een hart gegeven is
dat van God houdt en God vreest?
De zekerheid van de gelovige vloeit zo voort uit het eigen
karakter van het Nieuwe Verbond. Het grote ‘tekort’ van
het Oude Verbond was dat de mensen ‘niet bleven in het
verbond’. Het Nieuwe Verbond werd speciaal ingesteld om
deze situatie te verbeteren. Dat doet het doordat God Zijn
wet in ons binnenste schrijft. In het Nieuwe Verbond werkt
God in onze harten een liefde voor Hem die ons Hem doet
aankleven en Zijn waarschuwingen ter harte nemen.
Gedurende (de tijd van) het Pascha werden de kinderen
Israëls gewaarschuwd dat niemand de deur van zijn huis uit
moest gaan tot de morgen, maar liever onder de bescherming
van het bloed moest blijven. Wat zou er gebeurd zijn als ze
deze waarschuwing hadden genegeerd? Ze zouden zeker zijn
omgekomen! Maar het is een feit dat ze de waarschuwing niet
genegeerd hebben! Ze waren bang om naar buiten te gaan, dus
bleven ze allen in hun huizen tot de morgen en geen van hen is
omgekomen. Zo is het met iedere christen. Prijs de Heere!
 Hebreeën 11:15-16
 Hebreeën 8:7-9
 Hebreeën 8:10
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Hoofdstuk 8
Een nieuwe geboorte
Volgens de Bijbel is iedere christen een wandelend wonder!
Hij is een nieuwe mens met een nieuw hart. Kortom, hij is niets
minder dan een hele nieuwe schepping! Maar het ‘nieuwe’ van
de wedergeboorte stopt daar niet. Wedergeboorte is ook
een nieuwe geboorte.
Nieuwe geboorte
‘Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk
van God niet zien. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens
geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede
keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God
niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat
uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik tegen
u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. De wind waait
waarheen hij wil en u hoort zijn geluid; maar u weet niet waar hij
vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die
uit de Geest geboren is’.
Johannes 3:3-8
In dit gedeelte van de Schrift vinden we enkele van de meest
heerlijke en leerzame woorden die ooit door de Heere Jezus
Christus gesproken zijn. Het is hier dat wij leren dat christen
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worden eigenlijk betekent een tweede keer ‘geboren’ te
worden! Door de wedergeboorte met deze termen te
beschrijven vestigt onze Heere de aandacht op verschillende
belangrijke aspecten er van.
De nieuwe geboorte is radicaal
Er is niets dat meer vérstrekkend is of grotere gevolgen
heeft voor ons persoonlijk dan onze eigen verwekking
en geboorte! Wanneer we verwekt en geboren worden,
beginnen we te bestaan en te leven in de natuurlijke wereld
en dan is nooit meer iets hetzelfde voor ons – nooit meer!
Zo is het in de geestelijke wereld: als we ‘opnieuw geboren’
worden, beginnen we te bestaan en te leven in de geestelijke
wereld en in alle eeuwigheid zal nooit meer iets hetzelfde zijn
voor ons! Hallelujah!
‘Opnieuw geboren’ worden is beginnen te bestaan.
Kortom, de nieuwe geboorte is niet iets dat aan ons leven
toegevoegd wordt; het is leven! We beginnen te leven!
Anders gezegd, wedergeboren worden is niet iets krijgen dat
we voorheen niet hadden; het is iemand worden die we nooit
eerder geweest zijn. De nieuwe geboorte ligt helemaal aan
de wortel van ons bestaan als christenen.
De nieuwe geboorte is een werkelijke geboorte
De nieuwe geboorte is niet net als een geboorte; het is een
geboorte! Let op de woorden van onze Heere in vers 6: ‘Wat
uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren
is, is geest’. De nieuwe geboorte is een werkelijke geboorte.
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Zoals iets vleselijks geboren wordt bij een lichamelijke
geboorte, zo wordt iets geestelijks geboren bij een geestelijke
geboorte! ‘Wat uit de Geest geboren is, is geest’.
Bij deze geboorte is het God Die voor ons Vader is; we
worden ‘geboren uit God’. ‘Ieder die uit God geboren is, doet
de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet
zondigen, omdat hij uit God geboren is’. Johannes vertelt ons
dat Gods ‘zaad’ (Grieks: sperma) blijft in degenen die uit God
geboren zijn. Volgens de woorden van Petrus ‘hebben we
deel gekregen aan de Goddelijke natuur’. Zo’n terminologie
is zo uitdrukkelijk dat we ze niet zouden durven gebruiken als
het niet het directe onderwijs van het Woord van God was.
De werkelijkheid van de nieuwe geboorte heeft enorme
implicaties: Allereerst laat het ons zien waarom een ware
christen niet in de zonde leeft. Johannes vertelt ons in
het hierboven aangehaalde vers dat een christen ‘niet kan
zondigen’. (zie aanhangsel B) De reden dat een christen niet
kan zondigen, wordt in verband gebracht met zijn nieuwe
geboorte en de Goddelijke natuur die in hem woont: ‘Ieder
die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad
blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren
is’. De christen heeft Gods natuur in hem en kan het daarom
niet verdragen om te leven zoals hij voorheen gewend was.
Iedere ware gelovige die probeert naar zijn oude leven terug
te keren zal zich uiteindelijk niet in staat voelen dat te doen.
De zonde is tegen zijn natuur; hij haat het.
 1 Johannes 3:9
 2 Petrus 1:4
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In de tweede plaats leren we uit de werkelijkheid van de
nieuwe geboorte hoe iedere christen zichzelf behoort te zien
(d.w.z. over zichzelf denken). De christen is niet langer een
zondaar, maar een heilige. Nogmaals, dit betekent niet dat
de christen nooit zondigt, of dat de zonde niet verleidelijk is
voor zijn vlees, maar dat zijn ware natuur – wat hij werkelijk
diep van binnen is – God en heiligheid lief heeft. Dat dit
feitelijk het geval is, wordt duidelijk gemaakt door het feit dat
iedere ware christen zich ellendig en bedroefd voelt als hij de
zonde doet. Waarom voelt hij zich ellendig? Juist omdat het
zijn ware natuur is om heiligheid lief te hebben!
Geliefde heilige! Laat de duivel je niet wijs maken dat je
waardeloos en slecht bent als christen. Je bent een kind van
God – ‘heilig en geliefd’ in Zijn ogen! Zijn eigen natuur (‘zaad’)
is binnen in jou en je draagt de familie gelijkenis! De nieuwe
geboorte is een werkelijke geboorte.
De nieuwe geboorte is soeverein
De nieuwe geboorte hangt uiteindelijk van Gods wil af en
niet de wil van de mens. Allen die wedergeboren zijn, zijn
‘geboren niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit
de wil van een man, maar uit God geboren’. De Heere Jezus
maakt dit duidelijk in vers 8: ‘De wind (Grieks: pneuma: wind,
Geest, adem) waait waarheen hij wil’.





Lukas 6:32-34
1 Korinthe 1:2; Efeze 5:3
Kolossenzen 3:12
Johannes 1:13
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De wind waait waarheen hij wil! Niemand stuurt de wind
of houdt hem tegen of laat hem stoppen. Evenzo waait de
Geest van God waar Hij wil. Dit betekent dat de meest
onwaarschijnlijke persoon gered kan worden. Noch het
hardste noch het meest verstokte hart zal de wind kunnen
tegenhouden. Als er één persoon was waarvan de Vroege
Kerk wist dat die niet bekeerd zou worden, was het Saulus van
Tarsen. Maar de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn
mogelijk bij God! Eén windvlaag van de Geest van God en de
man die vroeger ‘dreiging en moord blies’ tegen gelovigen,
is nu een zachtmoedig en nederig discipel van Christus die
vraagt: ‘Wat moet ik doen, Heere?’
De nieuwe geboorte is altijd een soeverein werk van God:
‘zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is’. Waarom
is het dat ik een christen ben en mijn buurman niet? Er zijn
maar twee mogelijkheden: Óf de verklaring ligt in de mens
(‘ik was meer ontvankelijk; ik was niet zo hard van hart; ik
zocht God uit mezelf’), óf de verklaring ligt in God (‘Hij koos
door Zijn Geest in mij te ‘blazen’ en maakte zo mijn verharde
hart zacht en maakte mij ontvankelijk voor Zijn roepstem’.)
De Bijbel maakt het heel duidelijk dat het laatste alternatief
het juiste is: ‘Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook
niet van hem die loopt, maar van God Die Zich ontfermt’.





Lukas 18:27
Handelingen 9:1
Handelingen 22:10
Romeinen 9:16
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In onze natuurstaat ‘is er niemand die naar God zoekt’. ‘Maar
God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote
liefde waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood
waren door de misdaden, met Christus levend gemaakt’.
Zoals bij Ezechiëls ‘vallei vol dorre doodsbeenderen’, heeft
God ‘de geest in ons gebracht zodat we levend werden’.
De enige reden dat iemand van ons een christen is, is dat de
Wind van God soeverein in onze harten heeft geblazen. Ik
had geen idee toen ik op de dag van mijn bekering wakker
werd dat ik tegen bedtijd een nieuw schepsel in Christus Jezus
zou zijn! Ik ‘zocht God niet’; God was niet in mijn gedachten;
‘Vrees voor God stond mij niet voor ogen’. Maar tegen het
eind van de dag was een wonder gebeurd en ging ik die avond
naar bed vervuld met de vrede die ‘die alle begrip te boven
gaat’ en met de vreugde die ‘onuitsprekelijk en heerlijk’ is.
De wind waait waarheen hij wil. Hallelujah!
De nieuwe geboorte is bekend
De werking van de Heilige Geest in de wedergeboorte laat
zich altijd kennen: ‘De wind waait waarheen hij wil en u hoort
zijn geluid’. (vers 8) Wind heeft altijd beweging, leven, energie,
geluid. Deze beweging kan komen in de vorm van een krachtige







Romeinen 3:11
Efeze 2:4-5
Ezechiël 37:1-10 (S.V.)
Romeinen 3:18
Filippenzen 4:7
1 Petrus 1:8
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storm die alles op zijn weg met de grond gelijk maakt of hij
kan komen in de vorm van een zachte bries die er voor zorgt
dat een blaadje heen en weer beweegt op een tak, maar altijd
is er beweging. Als er geen beweging is, is er geen wind.
Who has seen the wind?
Neither I nor you:
But when the leaves hang trembling
The wind is passing through.
Who has seen the wind?
Neither you nor I:
But when the trees bow down their heads
The wind is passing by.
Wie heeft de wind gezien?
Ik niet, en jij niet.
maar als de bladeren trillen
Komt de wind voorbij
Wie heeft de wind gezien?
Noch ik, noch jij;
als de boomtoppen neerbuigen
Komt de wind voorbij.
Christina Rossetti
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Zo is het met de Geest van God. De beweging van Gods Geest
is duidelijk door de effecten die het voortbrengt. Soms komt de
Heilige Geest als een machtige storm die drieduizend op één
enkele dag het Koninkrijk in doet gaan. Soms komt Hij als
een zachte bries en opent het hart van één persoon die het
Evangelie beantwoordt. Maar de beweging van Gods Geest
laat zich altijd kennen: ‘zo is iedereen die uit de Geest geboren
is’. De effecten van Goddelijke activiteit zijn zichtbaar in het
leven van iedere ware christen.
De nieuwe geboorte is mysterieus
De nieuwe geboorte is mysterieus: ‘maar u weet niet waar hij
vandaan komt en waar hij heen gaat’. (vers 8) Nogmaals, dit
element van mysterie is altijd aanwezig in de nieuwe geboorte:
‘zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is’!
Dit is iets heel wonderlijks. Wij ‘weten niet’ wie de
volgende zou kunnen zijn! De Heilige Geest is een Persoon
en we kunnen niet voorspellen hoe Hij zal werken. Misschien
redt Hij één ziel of misschien redt Hij er drieduizend. Degenen
die het Evangelie via ‘telefoon evangelisatie’ aan de man
brengen, beweren in staat te zijn op een tiende procent te
kunnen voorspellen hoeveel ‘besluiten voor Christus’ bereikt
zullen worden. Zo’n voorspelbaarheid bewijst maar één ding:
deze ‘bekeerlingen’ zijn niets meer dan de produkten van
toegepaste psychologie; ze zijn niet het werk van de Geest
van God! De nieuwe geboorte is iets mysterieus!
 Handelingen 2:37-41
 Handelingen 16:14

101

Hoofdstuk 9
Een nieuwe natuur
‘Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht
naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan
hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van
doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom
goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten
voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen
en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen.
Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt
en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten
herkennen’.
Mattheüs 7:15-20
Volgens deze verzen is de wedergeboorte niet alleen een
nieuwe geboorte, maar ook het schenken van een nieuwe natuur. Het is veelzeggend dat het woord ‘natuur’ helemaal niet
gebruikt wordt in deze passage, hoewel de gedachte overal
aanwezig is. Dit komt omdat onze ‘natuur’ niet iets is dat we
‘hebben’, maar een beschrijving van wie we zijn. De eigenlijke gedachte van een ‘natuur’ wordt als volgt gezien in de
woorden van onze Heere betreffende de twee soorten bomen
– goede bomen en slechte bomen. Deze eenvoudige woorden
zijn vol met heerlijk onderwijs met betrekking tot de werkelijkheden van de wedergeboorte. Vier belangrijke en vérstrekkende waarheden worden hier onmiddellijk duidelijk:
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a. Er zijn slechts twee soorten bomen
Volgens de Heere Jezus Christus is een boom óf ‘goed’ óf
‘slecht’. Ieder mens is óf een ‘doornstruik’ óf een ‘wijnstok’,
een ‘vijg’ of een ‘distel’. Er is geen groep ‘daar tussen in’ – half
vijg en half distel. Ook vinden we in deze verzen niet één of
andere ‘gemengde’ boom. Dat een boom tegelijkertijd ‘twee
naturen’ heeft, is net zo min mogelijk als een boom die zowel
een doornstruik is als een wijnstok! Ieder mens is óf de één
óf de ander.
b. Bomen dragen vrucht in overeenstemming met
hun natuur
‘Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en
een slechte boom brengt slechte vruchten voort’. (vers 17)
Met andere woorden, de soort vruchten vloeit voort uit de
soort (‘natuur’) boom. Wijnstokken brengen druiven voort;
distels brengen distels voort. Let op het absolute karakter
van de verklaring van onze Heere: ‘Zo brengt iedere goede
boom goede vruchten voort’. Geliefde lezer, laat niemand
je verleiden met inhoudsloze woorden en bedrieg jezelf niet
door te denken dat ‘sommige goede bomen slechte vruchten
dragen’. Volgens de Heere Jezus gebeurt dat nooit! Hoewel
de christen zondigt en struikelt in vele opzichten, wordt
zijn leven onvermijdelijk gekenmerkt door goede vruchten,

 Efeze 5:5-6
 Jakobus 3:2
 Johannes 15:16
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niet door ‘doornen en distels’. Opdat er geen enkele twijfel
over zou bestaan, verklaart de Heere het nog nadrukkelijker
en concreter in vers 18: ‘Een goede boom kan geen slechte
vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede
vruchten voortbrengen’.
Precies zoals een goede boom geen slechte vrucht kan
voortbrengen, leren we ook uit het laatste deel van vers 18
dat het niet mogelijk is dat een niet-wedergeboren mens goede
vruchten kan voortbrengen. Appels kunnen wel uitwendig
aan een doornstruik gebonden worden, maar ze kunnen niet
voortgebracht worden door de doornstruik. Ze kunnen niet
op een natuurlijke wijze voortvloeien uit wat de doornstruik
in wezen is. In vers 19 wordt ons verteld wat het lot is van
iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt: ‘Iedere
boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt
en in het vuur geworpen’.
c. De vrucht van een boom openbaart zijn natuur
De vrucht van een boom maakt de boom niet tot wat hij is; ze
openbaart wat de boom is. De Heere Jezus zet dit algemene
principe uitéén in Zijn waarschuwing over de valse profeten:
‘Aan hun vruchten zult u hen herkennen’. (vers 16) Hij vervolgt
dan door te onderwijzen over ‘goede bomen’ en ‘slechte’
bomen’ en eindigt door deze grote waarheid te herhalen in
vers 20: ‘Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen’.
De vrucht van een boom maakt de boom niet tot wat hij
 Hebreeën 6:8
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is: Niemand wordt een wijnstok door te proberen druiven
voort te brengen! Alleen een wonder van God kan ons
veranderen in wat we niet zijn! Integendeel, de vrucht van
een boom openbaart wat de boom is: het voortbrengen van
druiven is het bewijs dat dit wonder van God reeds heeft plaats
gevonden.
Dit principe wordt goed geïllustreerd door de woorden
van onze Heere tot de Joden in Johannes 8:47: ‘Wie uit God
is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat
u niet uit God bent’. Merk opnieuw op dat de vrucht van
een boom niet de boom maakt tot wat hij is, maar in plaats
daarvan openbaart ze wat de boom is. Velen denken dat
ons antwoord op ‘de woorden van God’ ons ‘van God’ doet
zijn. Jezus zegt het tegenovergestelde. Het is omdat wij ‘van
God’ zijn, dat we correct reageren op de ‘woorden van God’.
Dezelfde waarheid wordt gezien in Johannes 10:26-27: ‘Maar
u gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u
gezegd heb. Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en
zij volgen Mij’. Nogmaals maakt onze Heere het duidelijk dat
mensen geen schapen worden door te geloven, zoals zovelen
denken, maar zij geloven omdat ze schapen zijn! Heerlijk
wonder! Wedergeboorte is het schenken van een nieuwe
natuur!
d. Slechte bomen kunnen herkend worden
In tegenstelling tot de populaire mening is het mogelijk om
ware en valse gelovigen van elkaar te onderscheiden. De
Heere Jezus Christus geeft ons deze verzekering twee keer
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in de verzen die hier boven geciteerd worden: ‘U zult hen
herkennen’ (vers 16) ‘Zo zult u hen dus herkennen’.(vers 20)
Op de vraag: ‘Hoe zullen we hen kennen?’ is het antwoord
van onze Heere eenvoudig en ondubbelzinnig: ‘Aan hun
vruchten’.
Dit betekent niet dat we een christelijke bijeenkomst
binnen kunnen wandelen en in vijf minuten weten wie
allemaal ware gelovigen zijn. Vaak vallen degenen die voor
een tijd sterk en oprecht lijken te zijn, later af. Evenzo blijken
degenen van wie hun bekering in het begin heel zwak en
twijfelachtig lijkt, twintig jaar later vaak standvastig en sterk
te zijn en nog steeds wandelend met God. De tijd moet de
echtheid van iedere geloofsbelijdenis beproeven. Niettemin
blijft nog steeds vast staan dat vroeg of laat – en vaak vroeg –
de werkelijke staat van een valse Christus-belijder openbaar
wordt: ‘Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht,
kwam ook het onkruid tevoorschijn’.
Eén van de eerste verzen die in een discussie over
ware bekering geciteerd wordt, is: ‘Oordeel niet, opdat u
niet geoordeeld wordt’. (Mattheüs 7:1) Zelden beseft de
persoon die dit vers citeert dat het gesproken werd door
de Heere slechts enkele verzen voor Zijn uitspraken over
het herkennen van de mensen aan hun vruchten. (v.16) Het
gebod om niet te ‘oordelen’ kan daarom niet een gebod zijn
om niet te ‘onderscheiden’. Feitelijk waarschuwt onze Heere
ons in vers 6: ‘Geef het heilige niet aan de honden, en werp
 Mattheüs 13:26
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uw parels niet voor de zwijnen’. Hoe moeten we weten wie
deze ‘honden’ en ‘zwijnen’ zijn, als we niet ‘oordelen’ in de
betekenis van ‘onderscheiden’? In feite draagt de Heere Jezus
ons op om te oordelen, niet ‘naar wat voor ogen is’, maar
‘met een rechtvaardig oordeel’.
Goede bomen vertegenwoordigen goede mensen
‘Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed; of dat de
boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht
wordt de boom gekend. Adderengebroed! Hoe kunt u goede dingen
spreken, terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart
spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit
de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte
dingen voort uit de slechte schat’.
Mattheüs 12:33-35
In deze verzen worden de vier belangrijkste waarheden uit
Mattheüs 7:15-20 door de Heere Jezus herhaald, waarbij iets
andere terminologie gebruikt wordt. Bovendien wordt een
vijfde waarheid, die in Mattheüs 7 wel impliciet aanwezig is,
hier volledig uitgesproken: Volgens de Heere Jezus is het
theologisch juist om van sommige mensen te zeggen dat ze
‘goed’ zijn en van sommigen dat ze ‘slecht’ zijn.
Christen, zie je jezelf als een ‘goed mens’? Het is natuurlijk
waar dat buiten Christus niemand van ons ook maar enige
goedheid bezit.
 Johannes 7:24
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In die zin geldt: ‘Niemand is goed behalve Eén, namelijk
God’. Maar, geliefden, wij zijn niet buiten Christus! De Bijbel
beschrijft Barnabas als ‘een goed man en vol van de Heilige Geest
en geloof’. En Paulus spreekt van de Romeinse christenen als
‘vol van goedheid’. Als onze theologie geen plaats toestaat
voor zulke taal, is het niet een Bijbelse theologie. God heeft
een wonder gewerkt in het hart van iedere christen!
De wedergeboorte is het schenken van een nieuwe (goede!)
natuur.

 Markus 10:18
 Handelingen 11:24
 Romeinen 15:14
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Hoofdstuk 10
Kruis en opstanding
‘Wat zullen wij nu zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat
de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij die aan de
zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij
allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat
evenals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid
van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt
aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in
Zijn opstanding. Dit weten wij toch dat onze oude mens met Hem
gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou
zijn en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie
gestorven is, is rechtens vrij van de zonde’.
Romeinen 6:1-7
‘Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, niet meer ik, maar
Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik
door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en
Zichzelf voor mij heeft overgegeven’.
Galaten 2:20
Velen hebben deze verzen gelezen en hebben geprobeerd
‘zich voor te stellen’ dat zij zelf tweeduizend jaar geleden
gekruisigd zijn. Anderen spreken van ‘positionele’ waarheid –
een soort schaduwachtig gebied van schijngeloof waar dingen
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die niet werkelijk waar zijn toch ‘positioneel’ waar zijn. Pas
als we gaan zien dat deze verzen verwijzen naar de concrete
werkelijkheid van wat plaatsvindt in de wedergeboorte, zullen
ze enige echte betekenis voor ons krijgen.
Het is waar dat iedere zegen die de gelovige ontvangt,
tweeduizend jaar geleden gekocht werd op Golgotha, toen
Jezus gestorven is en opgestaan als onze Vertegenwoordiger.
Maar deze zegeningen worden slechts de onze in werkelijkheid
en voor onze ervaring, als we verenigd worden met Christus
in de wedergeboorte. Dat Paulus over de wedergeboorte
spreekt in Romeinen 6 wordt duidelijk gemaakt door de
gelovigen te benoemen als ‘mensen die uit de doden levend
geworden zijn’ (vers 13) en als degenen die nu ‘in een nieuw
leven wandelen’. (vers 4) Hetzelfde kan gezegd worden met
betrekking tot Galaten 2:20. Het was op het moment van
Paulus’ wedergeboorte dat de oude Saul ‘niet langer leefde’ en
Christus begon te ‘leven in’ de nieuwe Paulus.
Let er op dat volgens Romeinen 6:2-7 alle gelovigen
gekruisigd, begraven en opgewekt zijn met Christus op grond
van hun vereniging met Hem. De kruisiging met Christus vindt
plaats op de tijd van onze wedergeboorte. Het is niet een
vergevorderd stadium van geestelijkheid dat gezocht moet
worden, maar een voltooide werkelijkheid waar op gerekend
mag worden. (vers 6) Iedere ware christen kan met Paulus
zeggen: ‘‘Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, niet meer
ik, maar Christus leeft in mij’.
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Kruis en opstanding
Wat is wedergeboorte? Het is de nieuwe geboorte van een
nieuw mens die een nieuw schepsel is met een nieuw hart en
een nieuwe natuur! Maar het is meer: het is de kruisiging, de
dood en begrafenis van onze oude mens (de persoon die we
eens waren in Adam) en de opwekking van onze nieuwe mens
(de persoon die we nu zijn in Christus) om te ‘wandelen in een
nieuw leven’.
Christen, wat betekent het dat je ‘oude mens’ gekruisigd,
gestorven en begraven is? Het betekent dat de oude ‘jij’
– de persoon die je eens was – voor altijd weg is. Je zult
die persoon nooit meer zijn. De meesten van jullie die deze
regels lezen, hebben de oude Charles Leiter nooit gekend en
ik ben er dankbaar voor dat je hem ook nooit zult kennen,
omdat die persoon dood is en voor altijd voorbij! Glorie aan
God! De christen is een nieuwe mens. Door zijn vereniging
met de opgestane Christus is hij ‘uit de doden levend’ en
omdat hij levend is, is hij nu in staat om in een nieuw leven te
wandelen!
In tegenstelling tot wat vaak geleerd wordt, stelt de
Bijbel onze oude mens nooit voor als nog steeds levend
– óf schoppend en strijdend aan het kruis óf zich ergens
schuilhoudend binnen in ons. De oude mens is dood, begraven
en voor altijd weg. ‘‘Ik (mijn oude mens, de persoon die ik
eens was) ben met Christus gekruisigd; en ik leef, niet meer’.
In het licht van deze feiten komt onmiddellijk de vraag
 Romeinen 6:13
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op: ‘Als dit allemaal waar is, waarom heb ik dan nog zoveel
problemen met de zonde?’ De Bijbel beantwoordt deze vraag
niet in termen van de ‘oude mens’ die voorgoed verdwenen
is, maar in termen van het ‘vlees’ dat nog steeds bij ons
aanwezig is. De christen heeft een voortdurende strijd met
de zonde omdat er één aspect is van zijn persoonlijkheid dat
nog niet verlost is – het vlees. Het vlees is het onverloste fysieke
lichaam dat gezien wordt als de plaats waar de zonde zich nog
steeds probeert te doen gelden. De zonde probeert nog steeds
te ‘regeren’ in het ‘sterfelijke lichaam’ van de christen.
Het Nieuwe Testament heeft het over het vlees als ‘ons
lichaam van de zonde’, ‘het lichaam van deze dood’, en ons
‘sterfelijk lichaam’. In deze context kan over zonden (alle
zonden, zelfs ‘zonden in je gedachten’) eigenlijk gesproken
worden als ‘praktijken van het lichaam’ en kunnen christenen
aangespoord worden om ‘hun leden die op de aarde zijn’ te
‘doden’! Dit betekent niet dat het lichaam zelf zondig is. Paulus
doet de verbazingwekkende uitspraak in 1 Korinthe 6 dat het
lichaam is ‘voor de Heere en de Heere voor het lichaam’. Dit
is precies het tegenovergestelde van het Griekse idee dat het
lichaam ‘de gevangenis is van de ziel’. Niettemin stelt de Bijbel
duidelijk het onverloste sterfelijke lichaam voor als de plaats
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waar de zonde nog steeds probeert te regeren.
Als christenen wachten we nog op de verlossing van ons
lichaam bij de komst van de Heere. Wanneer dit plaats vindt,
zullen we volledig verlost zijn van alle zonde. Maar ondertussen
zijn er twee buitengewoon belangrijke waarheden die we
nodig moeten begrijpen:
a. Een nieuwe identiteit
De eerste van deze is dat we een nieuwe identiteit hebben. Als
christenen zijn we levend uit de doden, opgewekt om in een
nieuw leven te wandelen. ‘Dat is wie (of wat) we werkelijk
zijn en wie (of wat) we zullen zijn over tienduizend jaar!’
Het vlees is niet wie we werkelijk zijn. Het is slechts een
oppervlakkig en tijdelijk aspect van onze totale persoonlijkheid
en het is al gedoemd om te verdwijnen. Binnenkort zullen
onze lichamen verlost zijn en de belemmeringen van het
vlees zullen voorgoed verdwenen zijn.
Het feit dat we ‘levend uit de doden’ zijn, is gewoonlijk
een ervaren werkelijkheid op de tijd van onze bekering. Maar
als de tijd voortgaat en we beginnen te beseffen hoeveel
kwaad er nog steeds in ons vlees woont en hoe groot onze
mislukkingen zijn als christenen, is het gewoon dat we dit
gevoel van ‘nieuwheid’ beginnen te verliezen. Er is dan niets
slecht genoeg voor ons om over onszelf te zeggen – we zijn
‘slecht’, ‘diep ongelukkig’ en ‘ellendig’. In zo’n toestand is het
natuurlijk volkomen onmogelijk dat we ‘ons aan God ter
 Romeinen 8:23
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beschikking stellen’ met enige mate van vreugde of vertrouwen:
‘Heere, ik stel mijzelf met vreugde ter beschikking aan U –
ongelukkig, slecht hoopje verderf dat ik ben – om U nu te
dienen met blijdschap en vertrouwen’. Dat nooit! We kunnen
onszelf nooit met vreugde aan God ter beschikking stellen
zolang we zo’n gedachte van onszelf hebben. Maar zo ziet
Paulus geen enkele christen! In plaats daarvan spoort Paulus
ons aan om ‘onszelf ter beschikking aan God te stellen, als
mensen die uit de doden levend geworden zijn, en onze leden als
wapens van de gerechtigheid voor God’. Christen, je bent
vandaag net zo ‘nieuw’ en net zo ‘levend uit de doden’ als op
de dag van je bekering! De boosheid van je vlees is bijna niet
te beschrijven, maar het vlees is niet wie je werkelijk bent
en binnen korte tijd zal het je niet meer beroeren! Belijd je
zonden aan God, ontvang Zijn vergeving en reiniging, stel je
daarna ter beschikking aan Hem – met vreugde en vertrouwen
– nu direct, om Hem te dienen in het ‘nieuwe leven’ dat het
jouwe is in Christus.
b. Een nieuwe kracht
De tweede waarheid die we moeten beseffen is dat we een
nieuwe kracht hebben. Niet alleen heeft de christen een nieuwe
identiteit, hij heeft ook een nieuw vermogen om te breken
met de zonde. Al zijn onze ‘sterfelijke lichamen’ dan nog niet
verlost en al probeert de zonde nog in hen te ‘heersen’, dan
hoeven we dat niet toe te laten.
 Romeinen 6:13
 1 Johannes 1:9
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‘Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om
aan de begeerten daarvan te gehoorzamen’. We hoeven de
zonde niet te ‘laten’ regeren in onze sterfelijke lichamen!
Deze zekerheid van overwinning wordt door heel het
Nieuwe Testament herhaald: in Galaten 5 worden we eraan
herinnerd dat de Heilige Geest veel sterker is dan het vlees.
Hoewel het vlees begeert tegen de Geest’, wordt ons beloofd
dat, wanneer ‘we wandelen door de Geest’, we de begeerte
van het vlees niet zullen vervullen’.
Nogmaals, christenen worden in Romeinen 8 verzekerd
dat ze de kracht ‘door de Geest’ hebben om de zonde te
‘doden’. ‘Als u echter door de Geest de praktijken van het lichaam
doodt, zult u leven’. En Romeinen 6 verkondigt dezelfde
waarheid herhaaldelijk. Bijvoorbeeld in vers 6 vernemen we
dat door de dood van ons oude ‘ik’ de kracht van het vlees
om over ons te heersen gebroken is. ‘Dit weten wij toch dat
onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van
de zonde (het vlees) tenietgedaan zou zijn [lett. ‘krachteloos
gemaakt’] en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen’. En
in vers 14 wordt ons verzekerd dat ‘de zonde zal over u niet
heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de
genade’.
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De waarheid omhelzen
Christenen hebben zowel een nieuwe identiteit als een
nieuwe kracht. Dat zijn feiten, of we ze geloven of niet. Deze
te geloven maakt ze niet waar en ze niet te geloven maakt ze
niet onwaar. De werkelijkheid wordt niet veranderd door onze
gebrekkige waarneming ervan. Wat wel veranderd wordt, is
onze ervaring van die werkelijkheid. Volgens de Heere Jezus
Christus is het kennen en geloven van de waarheid absoluut
wezenlijk voor onze vrijheid van de slavernij aan de zonde.
‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen; en
u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken’.
‘Heilig hen in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid’. In
het licht van deze verklaringen is het bijzonder veelzeggend
dat Paulus de eerste vijf en een half hoofdstukken van zijn brief
aan de Romeinen besteedt aan het leggen van een fundament
van waarheid, en dat Romeinen 6:11 letterlijk de eerste keer
in de hele brief is dat hij zijn hoorders beveelt om iets te doen!
Wanneer deze eerste aansporing tenslotte inderdaad komt,
staan het geloven en omhelzen van de waarheid centraal. ‘Zo
dient ook u uzelf te beschouwen (concluderen, rekenen) als
dood voor de zonde, maar voor God levend in Christus Jezus,
onze Heere’. ‘Beschouwen’ (‘lett. ‘rekenen’) is niet doen alsof
iets waar is, terwijl we weten dat dat niet zo is; ‘rekenen’ is
de werkelijkheid aannemen voor wat het is.
De noodzaak dat wij de waarheid beseffen en geloven om
 Johannes 8:31-32
 Johannes 17:17
 Romeinen 6:11
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te groeien in de genade is een centraal thema in de brieven van
Paulus: ‘word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word
innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid’. Het
is pas als onze gezindheid vernieuwd is – wanneer we in staat
gesteld worden om de werkelijkheid te zien zoals die is – dat
we ‘kunnen onderscheiden wat de wil van God is, namelijk de
goede en welgevallige en volmaakte’. Paulus zegt hetzelfde
in Efeze 4 als hij ons aanspoort om ‘vernieuwd te worden in de
geest van ons denken, en de nieuwe mens aan te doen’. (verzen
23-24) Wanneer een christen toegeeft aan zonde, is het altijd
het gevolg van zijn nalatigheid om te geloven en te handelen
naar de waarheid!
Nogmaals, de methode van het Nieuwe Testament
om groei in genade te onderwijzen is, in de eerste plaats:
Besef wie je bent! (dat is: geloof en omhels de waarheid);
in de tweede plaats: Wees die je bent! (dat is: weiger
daadwerkelijk de zonde en geef jezelf bewust over aan
gerechtigheid.) Geliefde christen, je hoeft niet een leven van
ellende en nederlaag te leiden! Je hoeft niet dag aan dag rond
te lopen met een geweten dat voortdurend bezoedeld wordt
door bewuste zonde. Vraag God om je ogen te openen voor
de waarheid! Omhels door het geloof de werkelijkheid van
wie je echt bent. Maak daarna staat op wat God in Christus
voor je gedaan heeft. ‘Stel uw leden niet ter beschikking voor
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de zonde als wapens van de ongerechtigheid, maar stel uzelf
ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend
geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid
zijn voor God’. ‘Wandel door de Geest en u zult zeker de
begeerte van het vlees niet vervullen’. Wees wie je bent!
Een verslagen vijand
Geliefde christen, de dagen van de zonde zijn geteld in je
leven! De bijl is al aan de wortel van je zonde gelegd. Zoals een
boom die tot aan de grond afgekapt is, kunnen de bladeren
nog een tijdje groen lijken, maar het is een feit dat zijn leven
voorbij is. Het is alleen een kwestie van tijd totdat ieder blad
verwelkt en op de grond valt!
De zonde is een verslagen vijand. De oorlog tegen de
zonde is al gewonnen. Zoals de haarden van verzet die soms
blijven strijden in onwetendheid, nadat het verdrag van overgave
al getekend is, zo blijft de zonde verder strijden in ons leven
zonder hoop op uiteindelijke overwinning. Hoewel het conflict
van de gelovige met de zonde bij tijden hevig kan zijn, is de
einduitslag van de strijd verzekerd.
Voor de christen is de zonde slechts een vroege zomer
sneeuwbui. Zulke sneeuwbuien vallen zo af en toe zelfs in de
warmere klimaten, maar het is slechts de doodsstrijd van een
winter die voorbij is. Over een dag of twee zijn ze gesmolten
en weg, en ze hebben geen macht om het onverbiddelijke
oprukken van de zomer tegen te houden.
 Romeinen 6:13
 Galaten 5:16
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Christen, de zonde heeft geen enkele kans in je leven!
Je kan er tegen vechten met de zekere wetenschap dat de
zomer en niet de winter in aantocht is! De overblijfselen van
de zonde die je nog steeds tegenkomt, zijn slechts de sporen
van wat je eens geweest bent; ze zijn niet een uitdrukking van
wie je nu bent, en ze zullen spoedig voorgoed verdwijnen!
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Hoofdstuk 11
Een verandering van rijk
Van vlees naar Geest
Tot zover hebben we zes Schriftuurlijke voorstellingen
van de wedergeboorte overdacht, waarvan elk ons nader
inzicht heeft gegeven in de aard van dit grote wonder.
Wat is wedergeboorte? Het is een nieuwe schepping, een
nieuwe mens, een nieuw hart, een nieuwe geboorte, een
nieuwe natuur. Het is een kruisiging van onze oude mens en
opstanding van onze nieuwe mens. Maar wedergeboorte is
meer. Het is een omwisseling van rijk:
Vlees tegenover Geest
‘Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het
vlees, maar zij die naar de Geest zijn, bedenken de dingen van
de Geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het
bedenken van de Geest is leven en vrede. Immers, het denken van
het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk
niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in
het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het
vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u
woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is
niet van Hem’.
Romeinen 8:5-9
Het is duidelijk uit deze verzen dat wedergeboorte een wisseling van rijk met zich meebrengt. We spreken over niet-wedergeboren mensen als over ‘degenen die in het vlees zijn’;
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wedergeboren mensen zijn ‘niet in het vlees, maar in de
Geest’. (Het is tragisch dat de NIV de woorden ‘in het vlees’
in vers 8 en 9 vervangt door de woorden ‘beheerst door de
zondige natuur’. Hier heeft Bijbelvertaling plaats gemaakt voor
theologische fantasie.)
Christenen zijn diegenen die niet langer ‘in het vlees’ zijn;
ze verblijven nu voorgoed in het rijk van de Geest. Soms
zeggen christenen wel eens, als ze impulsief gehandeld
hebben of misschien boos zijn geworden: ‘ik was in het vlees’.
Maar in werkelijkheid kan een christen net zo min tijdelijk
‘in het vlees zijn’ als dat hij tijdelijk ‘niet-wedergeboren kan
worden’!
Wat bedoelt Paulus wanneer hij zegt dat de nietwedergeboren mens ‘in het vlees’ is en de christen niet meer
‘in het vlees, maar in de Geest’ is? Het antwoord zou als volgt
gegeven kunnen worden: De natuurlijke (niet-wedergeboren)
mens leeft in het rijk of de sfeer van het vleselijke. Het
vlees is de bron en context van zijn hele leven. Hij weet
niets af van een leven in de Heilige Geest; hij leeft volledig
op het vleselijke vlak. Hij bewoont het rijk van lichamelijke
begeerten, van auto’s en computers, van sport en amusement,
van cosmetica en uiterlijk. ‘Te midden van wie ook wij allen
voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door
de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren
van nature kinderen des toorns, evenals de anderen’. ‘Hun
einde is het verderf, hun god is de buik en hun heerlijkheid is
 Efeze 2:3
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in hun schande; zij bedenken de aardse dingen’.
De niet-wedergeboren mens kan ‘godsdienst’ hebben,
maar ook dat is vleselijk. Paulus vertelt ons over een tijd
dat hij Christus kende ‘naar het vlees’. Dit is de Christus
van populaire godsdienstige inbeelding, dat steeds met de tijd
meegaat. (In onze tijd is Hij vaak een bleke, nietszeggende
godsdienstige figuur die lang geleden geleefd heeft, die
rondwandelde en lammeren droeg.) Maar Paulus kent
Christus niet meer op deze wijze. Feitelijk kent hij niemand
meer ‘naar het vlees’. Waarom niet? Het antwoord wordt
in het volgende vers gegeven – Paulus is overgegaan in een
ander rijk! ‘Zo kennen wij dan vanaf nu niemand naar het vlees;
en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen
wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is
hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is
nieuw geworden’.
Dit contrast tussen de twee rijken van ‘vlees’ en ‘Geest’
ligt ten grondslag aan de woorden van onze Heere tot de
Samaritaanse vrouw in Johannes 4: ‘Vrouw, geloof Mij, de tijd
komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader
zult aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten
Hem aanbidden in geest en waarheid’. Gewoonlijk nemen
we aan dat deze woorden betekenen dat mensen God overal
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kunnen aanbidden – óf op deze berg óf in Jeruzalem. Dit is zeker
waar. Maar Jezus zegt niet ‘of…of’; Hij zegt ‘noch……noch’!
Met andere woorden, God kan helemaal niet op dit gebied
aanbeden worden; Hij is alleen bereikbaar ‘in de Geest’. ‘God
is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in
geest en waarheid’. ‘Want wij zijn de besnijdenis, wij die God
in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het
vlees vertrouwen’. ‘Want door Hem (Christus) hebben wij
beiden door één Geest de toegang tot de Vader’. Christenen
zijn ‘in de Geest’. Ze zijn in staat om ‘Hem Die onzienlijk is te
zien’ en te ‘kijken … naar de dingen die niet gezien worden’!
Slechts twee rijken
De eerste les die we moeten leren uit Romeinen 8:5-9 is
dat Paulus denkt in termen van slechts twee rijken. Iemand is
óf ‘in het vlees’ óf ‘in de Geest’; hij is óf niet-wedergeboren
óf wedergeboren. Er bestaat geen ‘half en half’ derde rijk.
Iemand is óf ‘vleselijk’ (een niet-christen) óf hij is ‘geestelijk’
(levend in het rijk van de Heilige Geest – een christen).
Dezelfde tweedeling zien we in 1 Korinthe 2:14-16: ‘De
natuurlijke mens nu neemt de dingen van de Geest van God
niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook
niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.
De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter
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wordt hij door niemand beoordeeld….Maar wij hebben het
denken van Christus’. Hier zijn opnieuw slechts twee soorten
mensen – de ‘natuurlijke’ mens (niet-wedergeboren) en de
‘geestelijke’ mens (wedergeboren).
Dit feit helpt ons een eind op weg naar een juist begrip van
wat Paulus zegt in de volgende vier verzen: ‘En ik, broeders,
kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar
als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in
Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel,
want u kon dat nog niet verdragen, ja, u kunt dat ook nu
nog niet, want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u
afgunst is en twist en tweedracht, bent u dan niet vleselijk
en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt: Ik
ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan niet
vleselijk?’ (De NIV vertaalt de term ‘vleselijk’ in deze verzen
ten onrechte met ‘werelds.’)
Wat zegt Paulus hier? Hij zegt dat de gelovigen van
Korinthe (in bepaalde opzichten) handelen als verloren mensen.
‘Ik kon niet tot jullie spreken als christenen; ik moest tot jullie spreken als ‘vleselijke mensen’. Jullie handelen als vleselijke
mensen. Jullie moeten innerlijk veranderd worden door de
vernieuwing van je gezindheid om te beseffen wie jullie werkelijk zijn’. Het is mogelijk dat een christen soms handelt als een
verloren mens, vooral wanneer hij nog een ‘baby in Christus’
is, maar dit is nog heel wat anders dan te zeggen dat een
waar christen zijn leven lang kan leven als een verloren mens!
 1 Korinthe 3:1-4

124

In tegenstelling tot veel populair onderwijs, vermeldt Paulus
hier niet één of andere blijvende derde categorie mensen – de
zogenaamde ‘vleselijke christen’ – een soort ‘hemelse duivel’,
die zijn leven leeft met ‘Christus in het hart’ en tevens met
‘het eigen ik op de troon’! Een christen kan soms handelen
als een verloren mens, maar wanneer hij dat doet, handelt hij
niet in de rol van wie hij werkelijk is, en kan hij niet lang de
schijn ophouden.
Ieder rijk heeft zijn eigen gezindheid
De tweede les die we moeten leren uit Romeinen 8:5-9 is dat
elk van de twee rijken gekenmerkt wordt door een bepaald soort
‘gezindheid’. ‘Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de
dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, bedenken de dingen van de Geest’. Let er op dat Paulus hier geen
vermaning geeft. (Hij zegt niet hoe het ‘behoort’ te zijn.) Hij
vermeldt eenvoudig een feit: zij die ‘naar het vlees’ zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die ‘naar de Geest’ zijn,
bedenken de dingen van de Geest. Dit is gewoon de werkelijkheid van de situatie.
Dit betekent dat als iemand beweert christen te zijn,
maar niet ‘bedenkt de dingen van de Geest’, hij zichzelf
bedriegt. De christen leeft in een nieuw rijk. Hij is ‘in de
Geest’. Zijn bron en zijn leefgebied is de Heilige Geest en hij
is op ‘natuurlijke’ wijze geneigd tot ‘de dingen van de Geest’!
Wanneer hij ’s morgens uit bed komt, wanneer hij op zijn
 Romeinen 8:5
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werk een paar minuten krijgt om te ontspannen, wanneer hij
wat vrije tijd heeft, wordt zijn geest aangetrokken door de
dingen van God.
Elke manier van denken heeft zijn eigen gevolg
De derde les die we moeten leren uit Romeinen 8:5-9 is dat
elke manier van denken leidt tot zijn eigen gevolg – óf dood óf
leven: ‘Want het bedenken van het vlees is de dood’. De
dood is haar uiteindelijke kenmerk en einde, hoe mooi de
dingen in het begin ook kunnen lijken. Bedenk dat eens! Alles
op het gebied van het vlees, zelfs de ‘beste’ dingen, zullen ons
uiteindelijk achterlaten met niets anders dan leegheid, verval
en bederf – de dood! Waarom? Omdat God de bron van het
ware leven is en Hij is er buiten gebleven.
Niet alleen is God er buiten gebleven, maar ‘het bedenken
van het vlees’ is in werkelijkheid ‘vijandschap tegen God; het
onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het
kan dat ook niet’. Er is een diepliggende haat voor God en Zijn
wet in het hart van ieder verloren mens. Het is om deze reden
dat ‘zij die in het vlees zijn, God niet kunnen behagen’.
In de godsdienstige verloren mens wordt deze vijandschap
vaak goed bedekt, maar onder de juiste omstandigheden zal
het er op een vreselijke manier uitbarsten. In dit verband
hoeven we alleen maar te denken aan de reactie van de
Schriftgeleerden en Farizeeën toen ze de Goedheid in eigen
 Romeinen 8:6
 Romeinen 8:7
 Romeinen 8:8

Persoon tegenkwamen: ‘Kruisig Hem! Wij willen niet, dat
deze man koning over ons zal zijn’! Misschien waren toch
vele van deze godsdienstige leiders geschokt door hun eigen
daden en de felle haat die ze in hun eigen hart voelden
opkomen tegen de Zoon van God.
Het bedenken van het vlees is de dood, maar, in tegenstelling
daarmee ‘is het bedenken van de Geest leven en vrede’. Wat
een zegen is dat! Alle dingen die goed zijn, alle dingen die
lieflijk zijn – ‘liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing’ – behoren
tot en vloeien voort uit het rijk van de Geest!
Wandelen in het nieuwe rijk
‘Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte
van het vlees niet vervullen. Want het vlees begeert tegen de Geest
en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de Geest geleid
wordt, bent u niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van
het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzies, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, tweedracht, dwalingen in de leer, afgunst, moord,
dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u tevoren
zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen,
het Koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de
Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet
 Lukas 19:14
 Romeinen 8:6
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zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn
hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven,
laten wij dan ook in het spoor van de Geest gaan’.
Galaten 5:16-25
In deze verzen uit Galaten 5 worden de twee rijken van het
‘vlees’ en de ‘Geest’ scherp tegenover elkaar gezet. Paulus
maakt het duidelijk dat ‘wie de werken van het vlees doen,
het Koninkrijk van God niet zullen beërven’. Anderzijds, ‘wie
van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en
begeerten gekruisigd’. Ze hebben definitief gebroken met het
oude rijk en leven van de zonde door bekering en geloof in
Christus. De christen wordt nu overwinning over het vlees
beloofd als hij ‘wandelt in de Geest’: ‘Wandel door de Geest
en u zult zeker de begeerte van het vlees niet vervullen’.
Van bijzondere betekenis voor onze huidige studie is
echter vers 25: ‘Als wij door [of ‘in’] de Geest leven, laten wij
dan ook door [ of ‘in’] de Geest wandelen’. Let weer op wat
we al gezien hebben in Romeinen 8: De christen is iemand
die ‘in de Geest’ is! Hij leeft in het rijk van de Geest en zijn
levensbron is de Geest! ‘Nu’, zegt Paulus, ‘besef waar je bent
en wandel daar! – leef het uit in de praktijk’. ‘Als je door de
Geest leeft, wandel dan ook in de Geest’.
Er zijn twee (en niet meer dan twee) rijken, en als
christenen leven we in het rijk van de Geest. Omdat we
nu ook levend zijn in dit nieuwe rijk, zijn we voor het eerst
in staat ook te wandelen door de kracht van de Geest,
die beschikbaar is voor ons in het gebied waar we ons
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nu bevinden. Deze wandel ‘door de Geest’ brengt mee
gehoorzaamheid aan de stem van de Geest wanneer we in
ons hart voelen dat Hij ‘bedroefd’ wordt door iets dat we
van plan zijn te gaan doen: ‘En bedroef de Heilige Geest van
God niet’. Wanneer de Geest bedroefd wordt, moeten we
onmiddellijk stoppen! Anderzijds brengt ‘wandelen door de
Geest’ ook gehoorzaamheid aan de stem van de Geest mee
wanneer Hij ons aanspoort om iets positiefs te doen – het
opnemen voor God of getuigen, of bidden: ‘Blus de Geest
niet uit’. Het is zo, wanneer we ‘wandelen door de Geest’,
dat we de goede en lieflijke ‘vrucht van de Geest’ ervaren,
die hierboven besproken is.
De twee rijken in Romeinen 7 en 8
Het idee van de wedergeboorte als een wisseling van rijken
tussen het vlees en de Geest is van grote betekenis voor ons
begrip van vele andere Schriftplaatsen. Het is in het bijzonder
fundamenteel voor een juist begrip van Romeinen 7. Let er
op dat Paulus zijn hele bespreking inleidt in Romeinen 7:725 door te verwijzen naar de ‘twee rijken’ in de verzen 56: ‘Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten
van de zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze
leden werkzaam, om vrucht te dragen voor de dood. Maar
nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan
wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen,
en niet in oudheid van letter’.
 Efeze 4:30
 1 Thessalonicenzen 5:19
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Hier denkt Paulus opnieuw in termen van twee en niet
meer dan twee groepen. Diegenen die ‘in het vlees’ (niet wedergeboren) zijn, worden gekenmerkt door ‘de hartstochten
van de zonden… die in onze leden werkzaam zijn, om vrucht
te dragen voor de dood’. Deze hartstochten van de zonden
worden ‘geprikkeld door de wet’. Anderzijds worden christenen gekenmerkt door ‘bevrijding’ van de wet waaraan zij
‘vastgebonden’ zaten én door een dienen ‘in nieuwheid van
geest, en niet in oudheid van letter’. Het is niet moeilijk om
te ontdekken tot welke van deze twee groepen de ‘mens
van Romeinen 7’ behoort! Hij is ‘vleselijk, verkocht onder de
zonde’. De wet ‘wekt’ allerlei zondige hartstochten in hem
op. Hij is ‘tot een gevangene gemaakt door de wet van de
zonde die in zijn leden is’. Hij is een ‘ellendig mens’ en zoekt
iemand die ‘hem kan verlossen uit dit lichaam van de dood’.
Verder maakt hij niet één keer in de gehele passage melding
van de Heilige Geest! Het is duidelijk dat deze mens niet ‘in
de Geest’ is, maar ‘in het vlees’. Het is daarom onvergeeflijk
als een christen zich tot Romeinen 7 wendt om getroost te
worden wanneer hij ‘verslagen’ is, zelfs al kan hij zich soms
voelen alsof hij daar ‘behoort’! (zie aanhangsel C)
Het is veelzeggend dat, zodra Paulus zijn beschouwing van
Wet, zonde en vlees in Romeinen 7:7-25 afgesloten heeft, hij on




Romeinen 7:14
Romeinen 7:7-14
Romeinen 7:23
Romeinen 7:24
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middellijk alles nogmaals samenvat in termen van de ‘twee rijken’: ‘Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus
Jezus zijn; want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus
heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood’. ‘Want
wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door
het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon
gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat
omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees;
opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet
naar het vlees wandelen, maar naar de Geest’. Nogmaals, deze
verzen zijn eenvoudig een uitgebreide herhaling van Paulus’
eerdere inleiding op dit onderdeel in Romeinen 7:5-6. Merk
op dat in vers 4 christenen beschreven worden als degenen
die ‘niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest’. Zoals
we eerder gezien hebben in verband met vers 5, is dit niet
een vermaning, maar een verklaring van een feit. Het is niet
een beschrijving van bepaalde gevorderde christenen, maar
van de algemene levenswandel van alle christenen. De verzen
die op deze samenvatting volgen (Romeinen 8:5-14) zijn een
vervolg van Paulus’ bespreking van ‘vlees’ en ‘Geest’ en zijn
hierboven al overwogen.

 Romeinen 8:1-4
 Zie ook Romeinen 8:14
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Hoofdstuk 12
Een verandering van rijk
Van de aarde naar de hemel
We hebben gezien dat de wedergeboorte een verandering
van rijk is: de christen is iemand die niet langer ‘in het vlees’,
maar ‘in de Geest’ is. Maar dat zijn niet de enige rijken die
omgewisseld worden in de wedergeboorte. De achtste
voorstelling van de wedergeboorte die we zullen overdenken,
heeft te maken met de overgang van de christen van het
aardse rijk naar het hemelse rijk.
‘Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent
afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld
leeft, bepalingen opleggen als: Pak niet, proef niet en raak niet
aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn
ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen’.
Kolossenzen 2:20-22
‘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.
Wanneer Christus geopenbaard zal zijn, Die ons leven is, dan zult
ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw
leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, kwade
begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt
de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. In
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deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen
leefde.
Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar; u
hebt toch de oude mens met zijn daden uitgetrokken, en de nieuwe
mens aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig
het beeld van Hem Die hem geschapen heeft’.
Kolossenzen 3:1-10
Volgens Kolossenzen 2:20-22 ‘leven’ christenen niet langer
meer ‘in de wereld’! Ze zijn ‘gestorven’ aan dat rijk en zijn
overgegaan in een ander rijk. Deze wereld van tijdelijke en
stoffelijke dingen (‘dingen die door het gebruik vergaan’) is
niet langer het gebied van hun leven. Wat is het rijk van hun
leven dan? Het antwoord wordt gegeven in de verzen die
volgen: ‘U bent opgewekt met Christus; … u bent gestorven en
uw leven is met Christus verborgen in God; … Christus … is ons
leven’. (Kolossenzen 3:1-10)
De christen is iemand die ‘gestorven’ is, en zijn leven is
‘verborgen met Christus in God’. Hij leeft in het hemelse
rijk. Toen het rijk van zijn leven nog steeds deze aarde
was, wandelde hij ook overeenkomstig dit aardse rijk. ‘In
deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die
dingen leefde’. Maar nu is zijn levensgebied hemels en wordt
hij aangespoord om zich bewust te zijn van dat feit en te
‘bedenken de dingen die boven zijn’.
 Kolossenzen 3:7
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Geliefde christen, je behoort bij de hemel! Je bent niet
langer deel van deze wereld. Je bent ‘gekruisigd voor de
wereld’ en de wereld voor jou! Alleen je sterfelijk lichaam,
dat nog niet is verlost, is nog steeds ‘hier beneden’ in dit
aardse rijk. Daarom moedigt Paulus ons aan om ‘onze leden
die op de aarde zijn te doden’! ‘Wijd uw lichamen aan God als
een levend slachtoffer… En word niet aan deze wereld (‘eeuw’)
gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing
van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de wil
van God is, namelijk de goede en welgevallige en volmaakte’.
Niet van deze wereld
‘U bent van beneden, Ik ben van boven; u bent van deze wereld,
Ik ben niet van deze wereld’.
Johannes 8:23
In deze woorden tot de Joden spreekt onze Heere weer van
de aardse en hemelse rijken. Zoals we zouden verwachten,
spreekt Hij van Zichzelf als behorend tot de hemelse sfeer.
Wat wij niet verwachten is wat hij een paar hoofdstukken
later over alle christenen zegt:
‘De wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn,
zoals Ik niet van de wereld ben… Zij zijn niet van de wereld, zoals
Ik niet van de wereld ben’.
Johannes 17:14,16
 Galaten 6:14
 Kolossenzen 3:5
 Romeinen 12:1-2
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Christenen zijn niet van de wereld net zoals Christus niet
van de wereld was! Als deelgenoten van Zijn hemelse leven,
behoren zij tot een ander rijk. Ze zijn ‘van boven geboren’ en
zijn deel van een nieuwe orde. Ze verachten de dingen die
de wereld ‘hoogacht’ en koesteren de dingen die de wereld
minacht. De steen die ‘de bouwers’ verworpen hebben als
waardeloos is voor hen dierbaar en fundamenteel. Hun
motieven en handelingen zijn een raadsel voor de wereld. Ze
staren op dingen die men niet ziet en richten hun leven in
overeenkomstig onzichtbare werkelijkheden. Ze verstaan de
‘verborgen wijsheid’ die ‘dwaasheid’ is voor de wereld. Zij
hebben het denken van Christus.  ‘Daarom kent de wereld
ons niet, omdat zij Hem niet kent’.
In het licht van deze werkelijkheden, is het geen wonder
dat de wereld christenen haat. ‘Als u van de wereld zou zijn,
zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat u niet van de
wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom
haat de wereld u’.
Burgers van de hemel
‘Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun heerlijkheid
is in hun schande; zij bedenken de aardse dingen. Want wij








Lukas 16:15; Psalm 15:4
1 Petrus 2:4,7
2 Korinthe 4:18
1 Korinthe 2:6-10, 14
1 Korinthe 2:16
1 Johannes 3:1
Johannes 15:19

135

wandelen als burgers van het Rijk der hemelen, waaruit wij ook
de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus’.
Filippenzen 3:19-20
In scherpe tegenstelling tot degenen wiens god het vlees
is en wiens gedachten gevestigd zijn op aardse dingen, zijn
christenen al burgers van de hemel. Ze leven en bewegen zich
in het hemelse Koninkrijk en hun gedachten zijn gevestigd
op de dingen die boven zijn. Hun harten zijn in de hemel,
vanwaar zij met verlangen de terugkeer van hun Zaligmaker
en Koning verwachten.
‘Want dit Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met
het huidige[aardse] Jeruzalem, en is met haar kinderen in slavernij.
Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van
ons allen’.
Galaten 4:25-26
‘Want u bent niet toegetreden tot een tastbare berg…Maar u
bent toegetreden tot de berg Sion en tot de stad van de levende
God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van
engelen,tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de
eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God,
de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die
tot volmaaktheid zijn gekomen’.
Hebreeën 12:18, 22-23
 Kolossenzen 3:1-2
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We zien opnieuw in deze verzen dat christenen de vrijgeboren
burgers zijn van ‘het Jeruzalem dat boven is’. Ze zijn gekomen,
niet tot een berg die letterlijk aangeraakt kan worden, maar
tot een onzichtbare en hemelse – de berg Sion, de ‘stad van
de grote Koning’. Ze zijn nu al deelgenoot van het ‘hemelse
Jeruzalem, de stad van de levende God’, samen met al degenen
die al gestorven en hen voorgegaan zijn naar de hemel. Dit is
de ‘de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer
en Ontwerper is’. Omdat hun harten gevestigd zijn op dit
blijvende hemelse Jeruzalem, zijn christenen bereid om de
zekerheid van alle tijdelijke aardse instellingen te verlaten en
tot Christus te gaan ‘buiten de legerplaats en Zijn smaad te
dragen’. ‘Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij
zoeken de toekomstige’.
‘En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid
die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem
vanuit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en
Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal
bij hen zijn en hun God zijn’.
Openbaring 21:2-3
‘Kom mee, ik zal u de Bruid, de Vrouw van het Lam, laten zien.
En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en
 Psalm 2:6-8; 48:1-2; 87:5; 110:1-2
 Hebreeën 11:10,16
 Hebreeën 13:12-14
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toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, die neerdaalde uit
de hemel van God. Zij had de heerlijkheid van God’.
Openbaring 21:9-11
Wie is de ‘heilige stad, het nieuwe Jeruzalem’? Niemand
anders dan ‘de Bruid, de Vrouw van het Lam’! Deze stad,
de Bruid, woont nu in de hemel, maar in de voleinding zal ze
‘neerdalen uit de hemel van God’. God Zelf zal dan voor
eeuwig ‘wonen temidden van’ Zijn volk en de ‘heerlijkheid
van God’ zal eeuwig op hen rusten. Oh, de geweldige zegen
van nu al te behoren bij deze hemelse stad, de Bruid, de
Vrouw van het Lam!
Glorious things of thee are spoken
Zion, city of our God;
He whose word cannot be broken
Formed thee for His own abode.
On the Rock of Ages founded,
What can shake thy sure repose?
With salvation’s walls surrounded,
Thou mayest smile on all thy foes.
See! The streams of living waters,
Springing from eternal love,
Well supply Thy sons and daughters,
And all fear of want remove.
Who can faint while such a river
Ever flows their thirst to assuage?
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Grace which, like the Lord, the Giver,
Never fails from age to age.
Savior, if of Zion’s city
I, through grace, a member am,
Let the world deride or pity,
I will glory in Thy Name.
Fading is the worldling’s pleasure,
All his boasted pomp and show;
Solid joys and lasting treasure
None but Zion’s children know.
John Newton
Heerlijke dingen worden over u gesproken,
Sion, stad van onze God.
Hij Wiens Woord niet gebroken kan worden,
Vormde u tot Zijn eigen woonplaats.
U die gegrond bent op de rots der eeuwen –
Wat kan uw veilige rust verstoren?
Omringd door de muren des heils
Kunt u glimlachen over al uw vijanden.
Zie, de stromen van levend water,
Die ontspringen aan eeuwige liefde,
Verzadigen uw zonen en dochters
en verdrijven al hun zorgen.
Wie zou er bang zijn als zo’n rivier
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Stroomt om hun dorst te lessen?
Dit is genade die, net als de Gever ervan,
Alle eeuwen door nooit tekortschiet.
Zaligmaker, als ik door genade,
Een inwoner van Sion ben,
Laat de wereld dan maar lachen of medelijden hebben:
Ik zal roemen in Uw naam.
Werelds genot gaat voorbij,
Al haar pracht en praal.
Solide vreugde en blijvende schatten
Kennen alleen de kinderen van Sion.
In de hemel gezet met Christus
‘Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die
ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemel in
Christus’.
Efeze 1:3
‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote
liefde waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren
door de misdaden, met Christus levend gemaakt - uit genade bent
u zalig geworden en heeft ons mede opgewekt en mede in de
hemel gezet in Christus Jezus’.
Efeze 2:4-6
Omdat we ‘in Christus’ zijn en deelgenoten van Zijn
opstandingsleven, bevinden wij ons met Hem gezet in de

hemel. In Hem bezitten we ‘alle geestelijke zegen’ en het
ontbreekt ons aan niets; ons is ‘alles geschonken wat tot het
leven en de godsvrucht behoort’. Christenen hebben geen
behoefte aan ‘iets meer’ boven Christus; hun grote behoefte
is om de werkelijkheid, van wat ze al hebben in Hem, te zien
en die binnen te gaan. Het is het genadige werk van de Heilige
Geest om dit tot stand te brengen. Paulus bidt dan ook voor
de Efeziërs dat de ‘de ogen van hun verstand verlicht mogen
worden’ door de Heilige Geest, zodat ze mogen ‘weten ……
de allesovertreffende grootheid van Gods kracht’ aan hen
die geloven. Dit is precies dezelfde kracht die Christus uit
de doden opgewekt heeft en ‘aan Zijn rechterhand in de
hemel zette, ver boven alle overheid en macht en kracht en
heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in
deze wereld, maar ook in de komende’.
Blijf omlaag kijken!
Uit al deze verzen is het duidelijk dat de gelovigen hun domicilie en levensbron hebben in de hemelen. Ze zijn niet langer
van deze wereld. Ze leven niet langer hier, maar in de hemel.
In ons leven van elke dag maakt het een groot verschil of wij
onszelf zien als ‘hier beneden’ in deze wereld – net als een
duiker op de oceaan bodem met een dunne reddingslijn die







2 Petrus 1:3
Johannes 14:16, 20, 26; 16:12-14
Efeze 1:15-19
Efeze 1:19-21
Kolossenzen 2:20
Kolossenzen 3:3
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hem verbindt aan de oppervlakte ver boven hem (de hemel),
of dat we onszelf zien als ‘gezet in de hemel’- omlaag kijkend op
de zaken van dit leven! Het maakt een heel groot verschil of
ons motto is: ‘Blijf Omhoog Kijken’ (‘naar het rijk waar je nog
niet toe behoort’) of ‘Blijf omlaag kijken’ (‘van het rijk waar je
al bent, want je bent gestorven en je leven is verborgen met
Christus in God’)!
In de praktijk betekent dit dat christenen geen moeite
doen een leven tot stand te brengen dat ze nog niet hebben
of een overwinning te behalen die nog niet gewonnen is. Ze
zijn deelgenoten van het eigen leven van Christus en van de
overwinning die Hij al behaald heeft. Christen, je hebt deel
aan het opstandingsleven van Christus en Hij heeft de macht
van de zonde, die je nu op dit moment tegenkomt, al verslagen en gebroken – door Zijn dood, begrafenis, opstanding en
hemelvaart! Als deelgenoot aan Zijn leven is het niet je roeping om te proberen iets voor jezelf te bereiken dat Hij niet
bereikt heeft, maar te geloven wat Hij al gedaan heeft voor
jou en daarin te wandelen. Op deze manier zul je in staat gesteld worden om ‘de goede strijd van het geloof’ te strijden
in plaats van de ellendige strijd van het ongeloof!
Hetzelfde geldt voor onze strijd tegen de machten van de
duisternis. We moeten voortdurend herinnerd worden aan
het feit dat satan al verslagen is door Christus aan het kruis en
dat we ‘in Christus’ gezeten zijn ‘ver boven’ al de machten
 1 Timotheüs 6:12
 Kolossenzen 2:15; Johannes 12:31
 Efeze 1:20-21
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van het kwaad. We moeten Efeze 6:12 lezen in het licht van
deze tegenwoordige werkelijkheid: ‘Want wij hebben de strijd
niet tegen vlees en bloed, maar tegen de [verslagen] overheden, tegen de [onttroonde] machten, tegen de [onderworpen] machthebbers van de wereld, van de duisternis van dit
tijdperk, tegen de [overwonnen] geestelijke boosheden in de
lucht’. Als wij ons nederig ‘onderwerpen aan God en weerstand bieden aan de duivel’, hebben we de belofte dat zelfs
deze brullende leeuw zal ‘wegvluchten’ voor Gods anders zo
weerloze schapen! Glorie aan God!

 Jakobus 4:7
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Hoofdstuk 13
Een verandering van rijk
Van zonde naar gerechtigheid
Wedergeboorte is een verandering van rijk. De negende
en laatste voorstelling van de wedergeboorte die we zullen
overdenken heeft te maken met de overgang van de christen
uit een staat van slavernij aan de zonde naar een staat van
slavernij aan de gerechtigheid. Vanwege deze verandering, kan
iedere ware christen belijden: ‘Ik was vroeger een slaaf van
de zonde, maar dat ben ik niet meer! Ik ben een slaaf van de
gerechtigheid!’
‘Dit weten wij toch dat onze oude mens met Hem gekruisigd is,
opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou zijn en wij niet
meer als slaaf de zonde zouden dienen’.
Romeinen 6:6
‘Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet
onder de wet, maar onder de genade’.
Romeinen 6:14
‘Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot
gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de
zonde tot de dood, óf van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?
Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent
u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer
waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u
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dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke
wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden
slaafs beschikbaar gesteld hebt aan de onreinheid en van de ene
wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden
beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want
toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de
gerechtigheid. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen
waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de
dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar
gemaakt, ontvangt u als vrucht de heiliging en ten slotte eeuwig
leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave
van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere’.
Romeinen 6:16-23
Slechts twee meesters
In overeenstemming met alles wat we tot nu toe gezien
hebben, moet het niet als een verrassing komen dat in deze
passages er maar twee, en niet meer dan twee, meesters
vermeld worden als mogelijke slaveneigenaars. Enerzijds is
er de ‘zonde’, anderzijds is er de ‘gerechtigheid’. Deze twee
slaveneigenaars staan lijnrecht tegenover elkaar. Het verschil
tussen hen is geen kleinigheid. Het is het verschil tussen
wat smerig en zuiver is, wat eervol en schandelijk is, wat
hoogstaand en wat laag is. Kortom, het is het verschil tussen
leven en dood, tussen hemel en hel en tussen God en de
duivel. Omdat deze twee meesters zo volkomen vijandig
staan tegenover elkaar, is het helemaal onmogelijk om beiden
tegelijk te dienen. ‘Geen huisknecht kan twee heren dienen,
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want hij zal of de één haten en de ander liefhebben, of hij zal
zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet
God dienen en de Mammon’.
Alle mensen zijn slaven
We kunnen misschien geschokt zijn als we beseffen dat
volgens deze verzen alle mensen slaven zijn. Er zijn absoluut
geen uitzonderingen. Zowel de schrijver als de lezer van deze
regels zijn zeer zeker slaven. We zijn, zelfs op dit moment, óf
slaven van de zonde óf slaven van de gerechtigheid. Er is geen
plaats voor neutraliteit of een ‘middenweg’ tussen deze twee
uitersten. Niemand in de hele wereld is ‘vrij’ in die zin dat hij
helemaal geen meester heeft. De vraag is niet of wij wel of
niet een meester hebben. De enige vraag is of we een goede
meester hebben die ons zegent met leven en vrede óf een
slechte meester die ons vervloekt met dood en verderf.
Satan is naar Eva gekomen met de slechte influistering
dat God niet te vertrouwen was. Toen Eva besloot om
zijn veronderstelling te beproeven door een ‘neutrale
onderzoeker’ te worden, ontdekte ze door bittere ervaring
dat er geen neutraal rijk is tussen God en de duivel. Onder het
gezag van God uit stappen staat gelijk aan onszelf onmiddellijk
onder het gezag van de boze te plaatsen – de ‘dief’ die
‘komt om te stelen, te slachten en te verderven’. Zoals de
spoorweglocomotief die zijn reden van bestaan vervult en
ware vrijheid vindt, alleen maar door binnen de grenzen van de
 Lukas 16:13
 Johannes 10:10
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rails te blijven, zo vervult de mens zijn reden van bestaan en
vindt ware vrijheid ook alleen maar door in onderwerping
aan zijn Schepper te blijven.
Slaven van de zonde
De verzen die hierboven geciteerd werden, maken het heel
duidelijk dat vòòr onze wedergeboorte ieder van ons ‘slaaf
van de zonde’ was. (verzen 6, 17, 20) Wat betekent het om
‘slaaf van de zonde’ te zijn? Het betekent onder de heersende
macht van de zonde te leven. De zonde regeert en ‘heerst’
over zijn onderdanen, terwijl hij hun gehoorzaamheid opeist.
Ze kunnen niet niet gehoorzamen! Voorbeelden van deze
slavernij zijn er volop te vinden zowel in de Bijbel als in de
kerkgeschiedenis: Voor zijn bekering was Mel Trotter een
hulpeloze dronkaard. Toen hij na een tiendaags drinkgelag
thuiskwam, trof hij zijn zoontje van twee jaar oud dood aan
in de armen van zijn vrouw. Middenin zijn berouw – overtuigd
dat hij door zijn afwezigheid zijn enige zoon vermoord had
– beloofde Trotter onder tranen om nooit meer te drinken.
Maar minder dan twee uur na de begrafenis van zijn kind, kwam
hij opnieuw stomdronken thuis! Dat is de natuur van slavernij
aan de zonde.
Maar het is niet alleen de dronkaard of drugsverslaafde
die slaaf is van de zonde. Alle mensen buiten Christus zijn in
de slavernij van de zonde. Zelfs de ‘moreel-goede persoon’
die geen opvallende gebreken heeft, is slaaf van de zonde.
 Romeinen 5:21
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Dit blijkt uit het feit dat hij niet gelooft in de levende God
en Hem niet aanbidt. Waarom buigt hij niet neer voor zijn
Schepper in liefde en aanbidding? Eenvoudig omdat zijn
meester hem dat niet toestaat! De zonde heeft een wurgende
greep om zijn leven heen en zal hem niet toestaan dat te doen
wat gezond, redelijk en goed is. ‘De god van deze wereld
heeft de overleggingen van de ongelovigen verblind, opdat de
verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus,
Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen’.
Onze Heere maakt het heel duidelijk in Johannes 8:3136 dat geen slaaf van de zonde in de hemel zal komen: ‘Als
u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen; en u
zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken’.
Ze antwoordden Hem: ‘Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn
nooit slaaf van iemand geweest; hoe kunt U dan zeggen: U
zult vrij worden?’ Jezus antwoordde hen: ‘Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de
slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig. Als
dan de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, zult u echt vrij zijn’.
Geen slaaf van de zonde zal eeuwig in het huis van de Zoon
blijven, maar vrijheid is het geboorterecht van al degenen die
‘werkelijk’ discipelen van de Heere zijn!
Slaven van de gerechtigheid
Op het moment van de wedergeboorte houdt iedere christen
op om slaaf van de zonde te zijn en wordt een slaaf van de
 2 Korinthe 4:4
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gerechtigheid: ‘Maar God zij dank, u was wel slaaf van de
zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan
het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En
vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de
gerechtigheid’. (verzen 17-18) Let er op dat in deze verzen
niet wordt gezegd dat christenen ‘vrij van de zonde’ zijn; er
wordt gezegd dat zij ‘bevrijd zijn van de zonde’. Paulus spreekt
hier niet over zondeloze volmaaktheid, maar over bevrijding
van één meester (de zonde) en dienstbaarheid aan een andere
meester (de gerechtigheid).
Volgens de Heere Jezus Christus vindt deze verandering
van eigendom plaats wanneer Iemand die ‘sterker is dan de
sterke’ (Christus) de ‘sterke’ (satan) aanvalt en zijn goederen
in bezit neemt: ‘Wanneer een sterke gewapende man zijn
woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. Maar als iemand
die sterker is dan hij, hem aanvalt en hem overwint, neemt hij
zijn hele wapenrusting, waarop hij vertrouwde, af en verdeelt
zijn buit’. Heerlijke afhandeling – bevrijd te worden van de
heerschappij van satan door de Heere Jezus Christus en voor
eeuwig Zijn dankbare liefde-slaaf te worden!
Alle christenen zijn slaven van de gerechtigheid. Wat betekent
het ‘een slaaf van de gerechtigheid’ te zijn? Het betekent
te leven onder de heersende macht van de gerechtigheid.
Gerechtigheid regeert en heerst over christenen, terwijl ze
hun gehoorzaamheid opeist. Ook hier weer zijn er zowel in
 Lukas 11:21-22
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de Bijbel als in de kerkgeschiedenis voldoende voorbeelden.
Jeremia voelde zich innerlijk gedrongen om Gods boodschap
te preken, ondanks de smaad die dat op hem bracht: ‘omdat
mij des HEEREN woord de ganse dag tot smaad en tot schimp
is. Daarom zei ik: ‘Ik zal Zijner niet gedenken, en niet meer in Zijn
Naam spreken’; maar het werd in mijn hart als een brandend vuur,
besloten in mijn beenderen; en ik bemoeide mij om te verdragen,
maar kon niet’.
Talloze keren door de eeuwen heen hebben christenen zich
zo door gerechtigheid gedrongen gevoeld, dat ze zelfs niet
konden slapen voordat ze een getuigenis hadden gegeven
tegenover een verloren vriend of iemand hadden geholpen
in een tijd van bijzondere nood. Ze hebben zich met vreugde
gegeven om op de brandstapel verbrand te worden of
verscheurd door wilde beesten, omdat ze ‘gedrongen’ werden
door de liefde van Christus. Vanwege hun slavernij aan de
gerechtigheid, hebben christenen het telkens niet kunnen laten
om zichzelf te vernederen en vergeving te vragen, wanneer
ze iemand onrecht hadden aangedaan.
Het verhaal wordt verteld van een opwekking op de Britse
Eilanden onder de bediening van W.P. Nicholson, toen
massa’s ruwe havenarbeiders bekeerd werden. Er werden
zoveel gestolen goederen teruggebracht door deze mannen,
dat de pakhuizen stampvol waren en een bedrijfsorder moest
 Jeremia 20:8-9
 2 Korinthe 5:14
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gegeven worden: ‘Breng alstublieft geen gestolen goederen
meer terug!’ Zo is de slavernij van de christen aan de
gerechtigheid, en wat een gezegende vrijheid is dat! Het wonder
van de wedergeboorte – een verwisseling van dienstbaarheid
aan de zonde voor dienstbaarheid aan de gerechtigheid!
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Hoofdstuk 14
Een verandering van rijk
Van de wet naar de genade
‘Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet
onder de wet, maar onder de genade’.
Romeinen 6:14
‘Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor
God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd’.
Galaten 2:19-20
Wij hebben in de voorgaande hoofdstukken gezien dat de
wedergeboorte in de Bijbel beschreven wordt in termen van
een ‘verandering van rijk’ – van vlees naar Geest, van de
aarde naar de hemel en van dienstbaarheid aan de zonde naar
dienstbaarheid aan de gerechtigheid. Maar de Bijbel spreekt
van een andere verandering van rijk – van het zijn ‘onder de
wet’ naar het zijn ‘onder de genade’. Omdat deze verandering
van rijk zowel rechtvaardiging als wedergeboorte omvat, is
het wezenlijk dat bepaalde aspecten ervan bekeken worden
in iedere bespreking van deze twee geweldige wonderen.
In de verzen die hierboven geciteerd worden vertelt Paulus
ons dat christenen ‘niet onder de wet’ zijn en ‘gestorven aan
de wet’ zijn. In andere passages vertelt hij ons dat christenen
zijn ‘ontslagen van de wet’, en zijn niet langer ‘gebonden’
 Romeinen 7:6
 Romeinen 7:6
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door de wet, maar zijn ‘vrijgemaakt’ door Christus van het
‘slavenjuk’ van de wet. De verhouding van de verloren mens
tot God is er één van de wet; voor de christen is dat niet het
geval. Hij verkeert in een staat van heerlijke ‘vrijheid’.
Wat betekent het dat christenen ‘onder de genade’ zijn?
En wat betekent het dat ze ‘niet onder de wet’ en ‘dood
voor de wet’ zijn? Betekent het dat het niet langer meer
fout is dat christenen stelen, overspel plegen of op andere
wijze in de zonde blijven leven? Het antwoord van Paulus
is een resoluut ‘Volstrekt niet!’ Wat houdt vrijheid van de
wet dan precies in? Nu we de aard en de kenmerken van
rechtvaardiging en wedergeboorte hebben overwogen, zijn
we in staat om verschillende antwoorden op deze vraag te
geven. De antwoorden zijn heel mooi en vérstrekkend in hun
consequenties.
De vloek
In welke zin zijn christenen vrij van de wet? Het eerste
antwoord op deze vraag is dat christenen vrij zijn van de
vloek van de wet. Alle verloren mensen leven onder een
vloek: ‘Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn
onder de vloek. Er staat immers geschreven: ‘Vervloekt is
ieder die niet blijft in alle dingen die geschreven staan in het
boek van de wet, om die te doen’. Hoe goed dingen ook





Galaten 5:1
Galaten 5:1,13
Romeinen 6:14-15
Galaten 3:10
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lijken te gaan in zijn leven, de niet-christen leeft voortdurend
onder de vloek van God. Hoewel zijn kinderen gezond
kunnen zijn, zijn tuin vruchtbaar mag zijn en zijn bloemen
prachtig bloeien, de toorn van God ‘blijft’ altijd op hem. Op
een dag zal hij de vreselijke woorden horen: ‘Ga weg van Mij,
vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn
engelen bestemd is’.
Aan de andere kant is de christen juist verlost van de vloek
van de wet: ‘Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van
de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat
geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt…’
Glorie aan God! Als je een christen bent, ben je niet langer
onder de vloek! Er rust niet het minste beetje vloek op jou,
want ‘er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus
zijn’. Verder zal de vloek nooit meer op je komen, want je
zonden zijn voor altijd weg!
Free from the law, oh, happy condition,
Jesus hath bled, and there is remission.
Cursed by the law and bruised by the fall,
Grace hath redeemed us, once for all.
Once for all, oh, sinner receive it,
Once for all, oh, brother believe it;






Johannes 3:36
Mattheüs 25:41
Galaten 3:13
Romeinen 8:1
Hebreeën 8:12
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Cling to the cross, the burden will fall,
Christ hath redeemed us, once for all!
Vrij van de wet, o zalige toestand,
Jezus heeft geleden en nu is er vergeving.
We waren vervloekt door de wet en beschadigd door de val,
Maar genade verloste ons, voor eens en altijd.
Voor eens en altijd, o zondaar, ontvang het.
Voor eens en altijd, o broeder, geloof het.
Klem u vast aan het kruis, uw last zal afvallen,
Christus heeft ons verlost, voor eens en altijd.
Philip P. Bliss
Zegen en genade
Niet alleen zijn christenen vrij van de vloek van de wet; ze zijn
vrij van de drukkende last om de wet te moeten onderhouden
als een middel om gerechtigheid en leven te verkrijgen. Zoals
we gezien hebben in de vorige hoofdstukken, biedt de wet
de belofte van leven en zegen aan degenen die hun eigen
gerechtigheid vestigen door die te houden. ‘Doe dit en je
zult leven’, is het principe van de wet. Onder de wet spannen
mensen zich in (en falen jammerlijk) om te proberen de gunst
van God te verdienen en een ‘10’ te krijgen aan het eind van
hun opleiding.
 Galaten 3:12; Lukas 10:25-28; Filippenzen 3:9; Romeinen 10:5
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Voor de christen is alles anders. Hij heeft zijn ‘10’ al; hij
heeft het eeuwig leven al; hij heeft al de glimlach en gunst van
God – alles vanwege het werk van Christus ten behoeve van
hem! God heeft een behagen in hem en verheugt Zich over
hem zoals een bruidegom zich verheugt over zijn bruid: ‘en
gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God
over u vrolijk zijn’. ‘Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd
worden: Vrees niet, o Sion! laat uw handen niet slap worden.
De HEERE, uw God, is in het midden van u, een Held, Die
verlossen zal; Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, Hij
zal zwijgen in Zijn liefde, Hij zal Zich over u verheugen met
gejuich! Omdat we weten hoe zondig we zijn en nog steeds
onwaardig om Gods welbehagen te ontvangen, is het voor
ons moeilijk te geloven dat Hij ons inderdaad zo gezind is.
Maar Hij is het wel! Hij houdt niet alleen van ons; Hij heeft
ons lief boven ons bevattingsvermogen – Zijn liefde ‘gaat onze
kennis te boven’!
De christen is vrij van de wet als een vereiste om het
leven er door te verkrijgen. Christus heeft hem niet alleen
verlost van de vloek van de wet; Hij heeft ook voor hem alle
zegeningen van leven en gerechtigheid verworven. ‘Christus
heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet… opdat de
zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen
zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden

 Jesaja 62:5 (S.V.)
 Zefanja 3:16-17 (S.V.)
 Efeze 3:19
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ontvangen door het geloof’. Dit betekent dat, in plaats van
te leven onder een vloek, de christen nu leeft onder de
voortdurende zegen van God. Hoewel zijn kinderen ziek
kunnen zijn, zijn tuin verschroeid van de droogte kan zijn,
en zijn bloemen verwelkt kunnen zijn, leeft hij voortdurend
onder Gods glimlach. Deze gezegende staat vloeit voort
uit zijn rechtvaardiging: ‘En de Schrift, die voorzag dat God
uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde
tevoren aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken
gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn,
gezegend samen met de gelovige Abraham’. ‘Zoals ook David
de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent,
zonder werken: Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden
vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn, welzalig is de man
aan wie de Heere de zonde niet toerekent’. Het is oneindig
veel beter om weg te kwijnen in een gevangeniscel onder de
zegen van God, dan te leven in een paleis onder Zijn vloek!
‘Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand
zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërft het Koninkrijk
dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld’.
Ben jij een christen? Dan rust de zegen van God op jou op
een manier die onvoorstelbaar mooi is! ‘Wat geen oog heeft
gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart
is opgekomen, dat is wat God bestemd heeft voor hen die
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Hem liefhebben’. ‘Goedheid en goedertierenheid zullen mij
immers volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis
van de HEERE blijven tot in lengte van dagen’.
Uitwendige regels
Zoals we in de paragrafen hierboven hebben gezien, hebben
enkele aspecten van de ‘vrijheid van de wet’ van de christen
te maken met de rechtvaardiging. Hij is vrij van de vloek van
de wet en hij is vrij van de wet als middel om het leven te
verkrijgen. Maar een ander aspect van de christelijke vrijheid
van de wet is een direct gevolg van de wedergeboorte: De
christen is vrij van de wet als een uitwendige regel die strijdig is
met zijn werkelijke natuur en verlangens. Deze vrijheid komt tot
hem door het wonder van een nieuw hart.
Om te begrijpen wat dit betekent, moeten we alleen
maar de situatie van iedere ongelovige overwegen: De wet
dringt zich van buiten af aan hem op en gaat in tegen zijn
ware verlangens en houdt hem in een staat van voortdurende
gebondenheid en belemmering. Hij verbiedt hem de dingen
die hij liefheeft en gebiedt de dingen die hij haat. Wanneer
hij zijn hand uitsteekt om te stelen, zegt de wet: ‘U mag niet
stelen’. Wanneer hij een vrouw aanziet om haar te begeren,
zegt de wet: ‘U mag niet echtbreken’. De toestand van de
verloren mens wordt zo samengevat door de woorden van
een populaire bumpersticker: ‘Alles wat ik graag doe is óf
onwettig, onzedelijk, óf dikmakend’. De wet dwingt en beperkt
 1 Korinthe 2:9
 Psalm 23:6
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de niet-wedergeboren mens door angst en dreiging, en hij
haat die: ‘Immers, het denken van het vlees is vijandschap
tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet
van God, want het kan dat ook niet’.
Iedere christen is bevrijd uit deze toestand van slavernij.
Voor hem is de wet niet langer een uitwendige regel die ingaat
tegen zijn ware natuur en verlangens. In plaats daarvan is de
wet inwendig; hij is ‘geschreven op zijn hart’ in het wonder
van de wedergeboorte. Hij wordt gedrongen door de liefde,
niet door de wet. Datgene wat uit zijn binnenste voortvloeit
komt overeen met de wet en vervult die vanzelf, want de
‘de liefde is de vervulling van de wet’. Een christen, die is wie
hij werkelijk is, zal nooit bang hoeven te zijn dat hij in conflict
komt met Gods wet! ‘Maar de vrucht van de Geest is: liefde,
blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich
niet’.  ‘Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet
onder de wet’.
In overeenstemming met deze werkelijkheid, zegt Paulus dat
‘dat de wet niet ingesteld is voor een rechtvaardige, maar voor
hen die zich niet aan de wet houden, en voor opstandigen,
goddelozen en zondaren, onheiligen en onreinen, voor
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hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers,
voor hoereerders, voor hen die met mannen gemeenschap
hebben, voor mensenrovers, leugenaars, meinedigen en als
er iets anders tegen de gezonde leer is’.
De rechtvaardige heeft zulke uitwendige regels niet nodig,
want hij wordt beteugeld door zijn eigen heilige natuur. Zelfs
de geboden en aansporingen van het Nieuwe Testament zijn
alleen maar noodzakelijk omdat gelovigen nog niet volkomen
‘geworden zijn wie ze zijn’. Omdat we nog in dit ‘sterfelijke
lichaam’ zijn en vatbaar voor ‘de verleiding van de zonde’ 
en ‘de listige verleidingen van de duivel’, hebben we nog
steeds wegwijzers nodig om ons te helpen onderscheiden
tussen goed en kwaad. Maar naarmate we groeien in genade,
worden onze gedachten meer en meer ‘vernieuwd’ en ‘door
het gebruik ervan zijn onze zintuigen geoefend om te kunnen
onderscheiden tussen goed en kwaad’. Op deze wijze worden
we steeds meer in staat gesteld om te ‘onderscheiden wat
de wil van God is, namelijk de goede en welgevallige en
volmaakte’. 
De christen is niet ‘onder’ de wet; hij is (om Paulus’
eigenlijke terminologie te gebruiken) ‘wetsgebonden zijnde
ten opzichte van Christus’. Als alle mensen christenen waren
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zou het niet nodig zijn om sloten aan de huizen te hebben of
bordjes in winkels met een verbod op winkeldiefstal. En deze
stand van zaken zal werkelijkheid worden in de hemel, waar
iedereen absolute vrijheid zal ervaren om te doen wat hij graag
wil! Er zullen geen borden zijn in de hemel die vermelden: ‘U
mag niet doden’ of ‘U zult de Heere uw God liefhebben met
heel uw hart’ – die zullen daar niet nodig zijn!
Vraag en aanbod
Alle christenen zijn gestorven aan de wet. Ze zijn ‘niet onder
de wet, maar onder de genade’. Het vollediger onderzoeken
van de betekenis van deze termen zou ons buiten het bestek
van dit boek voeren, maar misschien moet nog één ander
aspect van onze ‘dood voor de wet’ genoemd worden.
Christenen zijn gestorven aan de wet in die zin dat ze niet
langer in het rijk van ‘vraag’ leven, maar in het rijk van ‘aanbod’.
Ze zijn ‘onder’ de genade, niet de wet, als heersende macht,
en ze leven in het rijk waar de genade ‘heerst’. In dit rijk hangt
uiteindelijk niets af van de mens; alles hangt af van God. Ieder
verlangen naar goedheid en iedere daad van gehoorzaamheid
wordt genadig door God in de gelovige gewerkt! ‘Want het
is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar
Zijn welbehagen’.
In het rijk waar de genade heerst, onderneemt God het om
in mij te werken, ondanks mijn zwakheden en gebreken, totdat
ik volkomen gelijkvormig ben aan het beeld van Christus.
 Romeinen 5:21
 Filippenzen 2:13
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Hoewel ik geschokt kan zijn door mijn falen als christen, is
God dat niet! Hij kende al mijn zonden en zwakheden voordat
Hij ooit Zijn liefde aan mij bewees; en Hij bestuurt en leidt
mijn falen mij ten goede – om mijn zwakheden bloot te leggen
en mij van die te verlossen. In het Nieuwe Verbond besluit
God genadig om ‘ons te reinigen van al onze vuilheid en van
al onze afgoden’ en Hij zal nooit rusten of vertragen totdat
dat werk volkomen verricht is! Hallelujah!
Safe in Thy sanctifying grace,
Almighty to restore Borne onward - sin and death behind,
And love and life before O, let my soul abound in hope,
And praise Thee more and more!
Zalig in Uw reddende genade,
Almachtig om te herstellen,
Steeds onderweg: zonde en dood achter me
En liefde en leven voor me.
O, laat mijn ziel overvloedig hopen
En U meer en meer prijzen.
A. L. Waring

 Lukas 22:31-32
 Ezechiël 36:25 (S.V.)
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Hoofdstuk 15
Een verandering van rijk
Van Adam naar Christus
‘Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden
wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat
het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in
de Heere’.
1 Korinthe 1:30-31
In de voorafgaande hoofdstukken hebben we iets van de
wonderen van zowel rechtvaardiging als wedergeboorte
overdacht. Het moet op dit moment wel duidelijk zijn dat
deze beide machtige daden echt het hart en centrum van het
Evangelie uitmaken. Wat voor ‘goed nieuws’ zou heerlijker
kunnen zijn dan de verkondiging van de herstelde gemeenschap met God – dat de meest hopeloos vervloekte zonder
schaamte in Gods tegenwoordigheid kan staan, bekleed met
de eigen gerechtigheid van Christus, en dat de meest afschuwelijke en vuile schepselen volkomen nieuwe schepselen kunnen worden in Hem?
Maar hoe prachtig ze ook zijn, toch zijn zowel de rechtvaardiging als de wedergeboorte slechts een deel van een
grootsere, overweldigende werkelijkheid – de werkelijkheid
van ons zijn ‘in Christus’. Als christenen kunnen we zeggen
dat we gerechtvaardigd zijn, dat we een volkomen rechtvaardigheid hebben, dat we nieuwe schepselen zijn, dat we gezeten zijn in hemelse gewesten en dat we gezegend zijn in
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al de andere opzichten die we in de voorafgaande bladzijden
overwogen hebben, of we kunnen eenvoudig zeggen dat we ‘in
Christus’ zijn! Want ‘in Christus’ te zijn betekent het bezitten
van iedere denkbare geestelijke zegen - inclusief rechtvaardiging en wedergeboorte en iedere andere ‘goede en volmaakte
gift . (zie aanhangsel D)
Gerechtvaardigd in Christus
Alle zegeningen van de rechtvaardiging zijn de onze in Christus.
In Christus hebben we volmaakte rechtvaardigheid – de
eigen rechtvaardigheid van God: ‘en in Hem gevonden worde,
niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar de
rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof’. ‘Want
Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons zonde
gemaakt, opdat wij zouden worden: gerechtigheid van God
in Hem’. Zo kan gezegd worden dat we ‘gerechtvaardigd zijn
in Christus’.  In Christus hebben wij ‘de vergeving van zonden’,
en ‘er is geen verdoemenis (veroordeling) voor degenen die
in Christus Jezus zijn’.
Nieuwe schepselen in Christus
Net zoals alle zegeningen van de rechtvaardiging de onze zijn








Efeze 1:3
Jakobus 1:17
Filippenzen 3:8-9
2 Korinthe 5:21
Galaten 2:17
Kolossenzen 1:14
Romeinen 8:1
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in Christus, zo zijn alle zegeningen van de wedergeboorte
ook de onze in Hem: ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij
een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is
nieuw geworden’. ‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in
Christus Jezus tot goede werken’. We zijn ‘geheiligd in Christus
Jezus’, en ‘u hebt de volheid ontvangen in Hem’, en we zijn
‘mede in de hemel gezet in Christus Jezus’.
Een afhankelijk leven
Uit deze verzen moet het duidelijk zijn dat rechtvaardiging
en wedergeboorte geen zegeningen zijn die we in onszelf
bezitten, onafhankelijk van God. God maakt ons geen nieuwe
schepselen op zo’n wijze dat we zelf positieve bronnen van
rechtvaardigheid worden, in staat zijnde om zelf leven voort
te brengen los van Hem. Liever gezegd, we zijn nieuwe
schepselen in Christus Jezus. Los van Christus zijn we niets en
kunnen wij niets doen. Alles wat we zijn en hebben, hebben
we slechts in Hem. Dus het christelijke leven is een totaal
afhankelijk leven. Dit leert onze Heere in Johannes 15: ‘Blijf in
Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf,
als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in
Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft,
en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt u







2 Korinthe 5:17
Efeze 2:10
1 Korinthe 1:2
Kolossenzen 2:10
Efeze 2:6
Johannes 15:5
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niets doen’. ‘Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te
denken, als was het van onszelf; maar onze bekwaamheid is
uit God. Hij heeft ons ook bekwaam gemaakt om dienaars
van het Nieuwe Verbond te zijn, niet van de letter, maar
van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt
levend’.
Emptied that Thou shouldest fill me,
A clean vessel in Thy hand;
With no power but as Thou givest,
Graciously with each command.
Channels only, blessed Master,
But with all Thy wondrous power,
Flowing through us, Thou canst use us
Every day and every hour.
Mary Maxwell
Ontledigd opdat U mij zou vullen,
Een rein vat in Uw hand,
Met geen kracht dan die U geeft
Met ieder genadig bevel.
Alleen kanalen, gezegende Meester,
Maar vervuld van Uw heerlijke macht,
 Johannes 15:4-5
 2 Korinthe 3:5-6
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Die door ons heenstroomt. U kunt ons
Ieder uur en iedere dag gebruiken.
‘In Adam’ tegenover ‘in Christus’
Dit brengt ons er toe een laatste ‘verandering van rijk’ te
overwegen, dat nog fundamenteler en dieper en omvattender
is dan alle andere – de verandering van het rijk van het zijn
‘in Adam’ naar het zijn ‘in Christus’. Volgens de Bijbel kan
de hele menselijke geschiedenis samengevat worden in de
termen van deze twee mensen. Degenen die in Adam zijn,
sterven; degenen die in Christus zijn, leven voor eeuwig.
‘Want omdat dan de dood er is door een mens, is ook de opstanding
van de doden er door een mens. Want evenals allen in Adam
sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
Ieder echter in zijn eigen rangorde: Christus als Eersteling, daarna
die van Christus zijn, bij Zijn komst’.
1 Korinthe 15:21-23
‘Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot
een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende Geest.
Het geestelijke echter is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het
geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk en de tweede
mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke mens is, zo zijn
ook de stoffelijke mensen en zoals de hemelse is, zo zijn ook de
hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen
hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen’.
1 Korinthe 15:45-49
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‘Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over
hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als
Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou’. Want als
door de misdaad van de ene de dood geregeerd heeft door de ene,
veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave
van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene,
namelijk Jezus Christus.
Zoals dus door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen
tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardiging de genade
over alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want zoals door de
ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars gesteld
zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene de velen
tot rechtvaardigen gesteld worden’.
Romeinen 5:14, 17-19
Let er op dat in deze verzen gezegd wordt dat Adam een
‘type’ van Christus is, en dat van Christus gezegd wordt dat
Hij ‘de laatste Adam’ is. Adam was de eerste mens, het hoofd
van het natuurlijke menselijke geslacht. Door zijn val kwam de
zonde en dood in de mens en werd de mensheid verdorven.
Christus is gekomen als ‘de laatste Adam’ om een nieuw menselijk geslacht te beginnen en om het Hoofd van een nieuwe
mensheid te worden. Precies zoals Adam al degenen die in
hem zijn vertegenwoordigde en wezenlijk met hen verbonden
is; zo vertegenwoordigde Christus al degenen die in Hem zijn
en is wezenlijk verbonden met hen. Degenen die in Adam zijn,
hebben deel aan alles dat gold voor Adam; degenen die in
Christus zijn, hebben deel aan alles dat geldt voor Christus.
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De kenmerken van de twee rijken
De verandering van rijk tussen Adam en Christus is de meest
fundamentele en omvattende verandering die enig mens
kan meemaken. Het omvat iedere andere verandering van
rijk die de Bijbel verbindt met bekering, met inbegrip van
alle veranderingen die in de vorige hoofdstukken besproken
zijn. Let opnieuw op de twee rijken en alles dat onder elk
begrepen is:
In Adam

In Christus

Zonde (Rom. 5:12, 19)

Gerechtigheid (Rom. 5:18, 19)

Veroordeling (Rom. 5:18)

Rechtvaardiging (Rom. 5:18)

Dood (Rom. 5:17; 1 Kor. 15:22)

Leven (Rom. 5:18; 1 Kor. 15:22)

Vlees (Rom. 7:5; 8:9)

Geest (Rom. 8:9)

De Wereld (Kol. 2:20)

De hemel (Kol. 3:1-3)

Wet (Rom. 6:14)

Genade (Rom. 6:14)

Vloek (Gal. 3:10)

Zegen (Gal. 3:14, 8-9)

Slavernij (Rom. 7:6)

Vrijheid (Rom. 7:6; 2 Kor. 3:17)

De zonde heerst (Rom. 5:21)

Genade heerst (Rom. 5:21)

“Onder”de zonde(Rom. 3:9; 7:14)

“Onder” de genade (Rom. 6:14)

Slaven van de zonde (Rom. 6:17)

Slaven van de gerechtigheid (Rom. 6:18)

De dood heerst (Rom. 5:17)

Wij heersen in het leven (Rom. 5:17)

Duisternis (Hand. 26:18)

Licht (1 Thess. 5:4-5)

Heerschappij van satan (Hand. 26:18)

Koninkrijk van God (Kol. 1:12-13)
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Christenen zijn ‘gestorven aan’ het oude rijk
‘Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden,
niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. Want wat
Zijn sterven betreft, is Hij eens voor altijd voor de zonde gestorven
en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u uzelf
te beschouwen als dood voor de zonde, maar voor God levend in
Christus Jezus, onze Heere’.
Romeinen 6:9-11
Als we eenmaal begrepen hebben hoe omvangrijk de ‘twee
rijken’ van Adam en Christus zijn, zijn we in staat om te
begrijpen wat Paulus bedoelt wanneer hij spreekt over
christenen die ‘gestorven zijn aan’ verschillende dingen. In
Romeinen 6:11 roept Paulus christenen op om te geloven en
te rekenen op het feit dat ze ‘gestorven zijn aan’ de zonde.
Een zelfde terminologie wordt gebruikt als het gaat over de
verhouding van de christen tot de wet: ‘Want ik ben door de
wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven’.
Over de verhouding van de christen tot de wereld wordt
ook gesproken in termen van kruisiging en dood: ‘Maar ik
zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het
kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor
mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus
heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het
onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping
zijn’. Merk op dat onze dood voor de wereld verbonden
 Galaten 2:19; Romeinen 7:4; Kolossenzen 2:20-21
 Galaten 6:14-15
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is met zowel de ‘nieuwe schepping’ als onze ‘kruisiging’ met
Christus.
Wat bedoelt Paulus wanneer hij zegt dat christenen
‘gestorven zijn aan’ de zonde, de wet en de wereld? Het is
zeker dat hij niet bedoelt dat we ‘gestorven zijn aan’ deze
dingen in die zin dat we er niet langer meer door beïnvloed
worden. Dit is duidelijk uit het feit dat Paulus ons aanspoort
om niet ‘de zonde te laten heersen in onze sterfelijke lichamen’.
Zulke aansporingen zouden onnodig zijn als christenen niet
nog steeds beïnvloed werden door de zonde. Romeinen 6:11
betekent niet: ‘Doe alsof je niet langer beïnvloed wordt door
de zonde, zelfs al weet je dat dat wel zo is’! Integendeel, de
sleutel tot het begrip van de betekenis van onze ‘dood voor
de zonde’ wordt gevonden in vers 10, dat spreekt van de
ervaring van Christus Zelf: ‘Want wat Zijn sterven betreft, is Hij
eens voor altijd voor de zonde gestorven en wat Zijn leven betreft,
leeft Hij voor God’.
Let er op dat volgens Paulus ook Christus Zelf ‘voor de
zonde gestorven is’! In welke zin is Christus ‘gestorven aan
de zonde’ toen Hij stierf? ‘Leefde’ Hij ooit voor de zonde?
En in welke zin is het dat Christus nu ‘leeft voor God’ sinds
Zijn opstanding? ‘Leefde’ Hij ooit niet ‘voor God’? Het
antwoord is duidelijk: Toen Christus stierf aan het kruis, is
Hij ‘gestorven voor de zonde’ in die zin dat Hij uittrad uit het
rijk van de zonde, en nu ‘leeft Hij voor God’ in die zin dat Hij
overging in het hemelse rijk op het moment van Zijn opstanding
en hemelvaart! ‘Op gelijke wijze’, zegt Paulus in vers 11, zijn
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christenen ‘gestorven aan de zonde’ door uit zijn rijk te gaan,
en zijn ‘levend voor God’ door in Zijn rijk over te gaan! Ze
hebben het ene rijk verlaten en zijn het andere binnen gegaan.
Wanneer Paulus zegt dat we ‘gestorven zijn aan de zonde’,
wijst hij op iets dat werkelijk gebeurd is! De christen is niet
gestorven aan de zonde in die zin dat hij er niet langer door
beïnvloed wordt, maar hij is gestorven aan de zonde in die zin
dat hij niet langer leeft onder de heerschappij van de zonde.
In de kruisiging en dood van onze oude mens verlaten we het
rijk van het vlees, het rijk van de wereld, het rijk van de wet
en het rijk van zonde en dood.
Christen, je bent werkelijk ‘gestorven aan de zonde’, in de
zin dat je uit zijn rijk bent uitgegaan. De zonde ‘heerst’ niet
langer over jou; zij ‘past’ niet langer bij jou; zij ‘is’ niet langer
bij jou; je bent niet langer haar slaaf! Zoals het was met de
goddeloze in Psalm 37, zo is het voor de christen wanneer
zijn ‘oude mens’ sterft. ‘Nog even, en de goddeloze zal er niet
meer zijn; u zult zoeken naar zijn plaats, maar hij zal er niet
wezen’. De ‘goddeloze’ die we eens waren ‘is er niet meer’.
Hij wordt ‘niet meer gevonden’ in ‘zijn plaats’, en degenen die
zijn aanwezigheid daar verwacht hebben, worden ‘verbaasd’
door zijn afwezigheid: ‘Want wij hebben de voorgaande tijd
van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen volbracht en
gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, vormen
van dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei
 Psalm 37:10
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walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt
in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u’.
Hoe deze onverwachte verandering tot stand kwam, wordt in
de voorafgaande verzen uitgelegd: ‘… wie in het vlees geleden
heeft [d.w.z. gestorven] is opgehouden met de zonde, om nu, in de
tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten
van mensen, maar naar de wil van God te leven’.
Christen, jouw dood-zijn voor de zonde is een
werkelijkheid! Daarom, vertrouw op het feit dat je dood bent
voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus!
De zekerheid van het leven in Christus
Misschien is het gepast om deze studie te besluiten door
nog één keer na te denken over de onuitsprekelijk heerlijke
toekomst die in het verschiet ligt voor alle ware gelovigen.
Iedere christen moet grote troost ontlenen uit het feit dat hij
nu ‘in Christus’ is en verenigd met Christus. Uiteindelijk heeft
elk van ons uit eerste hand de werkelijke en verwoestende
gevolgen van onze vereniging met Adam ondervonden!
Onze vereniging met Adam heeft voor elk van ons zonde,
veroordeling en dood als gevolgen meegebracht. ‘De zonde
heerst’ en ‘de dood heerst’ over alle gevallen kinderen van
Adam, en stort hen in de afgrond van de hel en vernietiging.






1 Petrus 4: 3-4
1 Petrus 4:1-2
Romeinen 5:21
Romeinen 5:14
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Maar indien vereniging met Adam zo krachtig is dat de dood
het zekere gevolg is, hoeveel krachtiger is dan de vereniging met
Christus in het verkrijgen van het leven! Dit is de redenering
van Paulus in Romeinen 5. Hij spreekt herhaaldelijk over
het werk van Christus als ‘veel meer’ overvloedig dan het
werk van Adam: ‘Want als door de misdaad van de ene de
dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de
overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid
ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus
Christus’. ‘Waar de zonde is toegenomen, daar is de genade
meer dan overvloedig geweest, opdat, evenals de zonde als
koning geheerst heeft tot de dood, zo ook de genade zou
heersen door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus
Christus, onze Heere’. De zonde is een vreselijke tiran die
met zoveel macht regeert over degenen die in Adam zijn, dat
de dood voor hen onvermijdelijk is. Maar de zonde heerst niet
meer over de christen. De genade heerst over de christen,
en ze heerst met zo’n onverbiddelijke macht dat niets haar
kan tegenhouden. Christen, je kunt nog zo zwak en zondig
zijn, je mag in jezelf alle reden hebben om te wanhopen dat
je ooit in de hemel zult aankomen, maar ‘genade heerst’ in
je leven en ze zal nooit rusten of vertragen totdat iedere
zonde overwonnen is en jij volkomen gelijkvormig gemaakt
bent aan het beeld van Christus! Halleluja! Genade ‘heerst’
onfeilbaar ‘door gerechtigheid’ het hele leven door ‘tot het
eeuwige leven’!
 Romeinen 5: 17,15
 Romeinen 5:20-21
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Now let my soul arise,
And tread the tempter down;
My Captain leads me forth
To conquest and a crown:
The feeblest saint shall win the day,
Though death and hell obstruct the way.
Should all the hosts of death,
And powers of hell unknown,
Put their most dreadful forms
Of rage and mischief on,
I shall be safe, for Christ displays
Superior power, and guardian grace.
Isaac Watts
Verhef u nu mijn ziel
En vertrap de verleider;
Mijn Koning leidt mij voort
Tot zege en tot eer:
De zwakste heilige zal overwinnen,
Ook al versperren dood en hel de weg.
Uw zwakste kind zal triomferen
Al mochten dood en hel hem weren.
Al zouden al de legers van de dood
En onbekende machten van de hel
Hun vreselijkste vormen van
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Woede en misdadigheid inzetten,
Dan zal ik toch veilig zijn, want Christus
Vertoont meer kracht en beschermende genade.

Blijf omlaag kijken!
‘Want u bent gestorven en uw leven is met Christus
verborgen in God!’.
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Aanhangsel A
Wedergeboorte
Een samenvatting
Op het moment van onze vereniging met Christus, werd al
het volgende waar van ons:
1. Nieuwe schepping: a) oude dingen verdwenen en
b) wij werden nieuwe schepselen.
• 2 Korinthe 5:14-17 - Nieuw schepsel
• Galaten 6:15 (vgl. vers14) - Een nieuwe schepping
• Efeze 2:10 - Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus
• Efeze 2:15 - In Zichzelf tot één nieuwe mens te scheppen—
één lichaam (vers 16)
• Efeze 4:24 - En de nieuwe mens zou aandoen, die naar het
beeld van God geschapen is, daarom… wij zijn immers
leden van elkaar. (vers 25)
• Kolossenzen 3:10 - En de nieuwe mens aangedaan, die
vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld
van Hem Die hem geschapen heeft.
• Vgl. ook, alle verzen met het woord ‘nieuw’ — bijv. Titus
3:5 - ‘vernieuwing’.
2. Nieuwe geboorte: we zijn ‘opnieuw geboren’; een
werkelijke geboorte vindt plaats in het geestelijke
rijk.
• Johannes 3:6 - wat uit de Geest geboren is, is geest.
• 2 Petrus 1:4 - deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur
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•

1 Johannes 3:9 - uit God geboren, Zijn zaad blijft in hem; en
hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.
Hebreeën 2:11 - één Vader (werkelijk!), daarom broeders
1 Johannes 3:1 - ‘kinderen van God worden genoemd.
Daarom …’

3. Nieuw hart: a) ons stenen hart werd verwijderd,
en b) ons werd een ‘vlezen hart’ gegeven.
• Ezechiël 36:22-32 (S.V.) - ‘nieuw hart’, ‘nieuwe geest’ ‘Ik zal
Mijn Geest in u geven’.
• Jeremia 31:33-34 (S.V.) - ‘in hun binnenste’ ‘in hun hart’.
• Jeremia 32:38-41 (S.V.) - Ik zal hun enerlei hart en enerlei
weg geven, Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, dat zij niet
van Mij afwijken.
• Hebreeën 8:10 - Ik zal…in…geven.
• 2 Korinthe 3:1-3 - door de Geest van de levende God, niet
op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen van het hart.
4. Geestelijke besnijdenis: ons hart werd besneden
door de Geest.
• Romeinen 2:28-29 - de besnijdenis, die van het hart is,
naar de geest.
• Kolossenzen 2:10-11 - In Hem volmaakt; in Hem bent u
ook besneden met een besnijdenis die geen werk is van
mensenhanden, in het ‘uittrekken’ van het lichaam van de
zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. (vers
13) waren dood in de voorhuid van uw vlees. (de letterlijke
situatie van alle heidenen)
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Efeze 2:11 - die ‘genoemd’ worden besnijdenis in het
vlees, die ‘met de hand’ gebeurt (Er is hier sprake van een
zinspeling op en tegenstelling tot de ware besnijdenis van
christenen).
Filippenzen 3:3 - de besnijdenis, wij die God in de Geest
dienen en niet op het vlees vertrouwen.
Handelingen 7:51 - onbesnedenen van hart en oren, u
verzet u altijd tegen de Heilige Geest
Deuteronomium 30:6 (S.V.) - De HEERE, uw God, zal uw
hart besnijden om … lief te hebben…

5. Nieuwe natuur: veranderd van doornstruiken in
vijgenbomen!
• Mattheüs 12:33-37 - ‘Stel dat de boom goed is, dan is ook
zijn vrucht goed; of dat de boom slecht is, dan is ook
zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom
gekend’.
• Mattheüs 7:15-20 - (vooral vers 18 ‘kan niet’)
6. Nieuwe mens: a) we hebben de oude mens
uitgedaan, en b) we hebben de nieuwe mens
aangedaan. (Adam tegenover Christus)
• Kolossenzen 3:8-11 - u hebt toch de oude mens met zijn
daden uitgetrokken, en de nieuwe mens aangedaan, die
vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld
van Hem Die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek
en Jood van belang … maar Christus is alles en in allen.
• Efeze 2:10, 14-16 - om die twee in Zichzelf tot één nieuwe
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mens te scheppen en om die beiden in één lichaam met
God te verzoenen.
Galaten 3:27-28 - Want u allen, die in Christus gedoopt
bent, hebt Christus aangedaan. Daarbij is het niet van belang
dat men Jood is of Griek…. want allen bent u één in Christus
Jezus.
Romeinen 13:13-14 - niet in losbandigheden, niet in twist
en afgunst. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en
verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.
Efeze 4:22-25 - wat betreft de vroegere levenswandel,
de oude mens zou afleggen, die ten verderve gaat door
de begeerten van de verleiding, en dat u vernieuwd zou
worden in de geest van uw denken, en de nieuwe mens zou
aandoen, die naar het beeld van God geschapen is, in ware
rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom, spreek de waarheid,
wij zijn immers leden van elkaar.

7. Kruisiging en opstanding: a) onze ‘oude mens’ is
gekruisigd, ‘wij’ zijn gestorven, begraven, en b) wij
zijn opgewekt tot een nieuw leven en opgevaren
naar de hemel en deelgenoot geworden aan het
leven en de kracht van Christus door de inwonende
Heilige Geest.
Gekruisigd:
• Romeinen 6:6 - onze oude mens is met Hem gekruisigd.
• Galaten 2:20 - ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef,
niet meer ik.
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Galaten 6:14 - ‘door Wie de wereld voor mij gekruisigd is
en ik voor de wereld’.

Gestorven:
• Romeinen 6:2 - wij die gestorven zijn
• Romeinen 6:7 - wie gestorven is
• Romeinen 6:8 - wij zijn met Christus gestorven
• Romeinen 7:4 - u bent gedood met betrekking tot de
wet
• Romeinen 7:6 - ontslagen van de wet, gestorven aan dat
waaraan wij vastgebonden zaten
• Galaten 2:19 - ik ben voor de wet gestorven
• Galaten 2:20 - ik leef, niet meer ik
• Kolossenzen 2:20 - u bent met Christus afgestorven
• Kolossenzen 3:3 - u bent gestorven
• 2 Timotheüs 2:11 - want als wij met Hem gestorven zijn
• 2 Korinthe 5:14 - dan zijn zij allen gestorven
Begraven:
• Romeinen 6:4 - met Hem begraven
• Kolossenzen 2:12 - met Hem begraven in de doop
Opgewekt en opgevaren:
• Romeinen 6:4 - evenals Christus uit de doden is opgewekt,
zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
• Romeinen 6:5 - gelijk zijn in Zijn opstanding
• Romeinen 6:8 - ook met Hem zullen leven
• Romeinen 6:11 - met Hem zullen leven in Christus Jezus
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Romeinen 6:13 - die uit de doden levend geworden zijn
Efeze 2:5-6 - met Christus levend gemaakt - uit genade
bent u zalig geworden en heeft ons mede opgewekt en
mede in de hemel gezet vgl. 5:14!
Galaten 2:19 - opdat ik voor God zou leven
Galaten 5:25 - wij leven door de Geest
Kolossenzen 2:12 - waarin u ook met Hem bent opgewekt
door het geloof in de werking van God, Die Hem uit de
doden heeft opgewekt.
Kolossenzen 3:1-3 - met Christus opgewekt, zoek dan de
dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand
van God zit. Want u bent gestorven en uw leven is met
Christus verborgen in God.
2 Korinthe 5:15 - opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf
zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en
opgewekt is.

Deelgenoten aan Zijn leven en kracht:
• Johannes 4:14 - in hem worden een bron van water dat
opwelt tot in het eeuwige leven.
• Johannes 6:57 - Zoals … Ik leef door de Vader, zo zal hij…
leven door Mij.
• Johannes 15:4-5 - Blijf in Mij, en Ik in u. De rank kan geen
vrucht dragen uit zichzelf.
• 2 Korinthe 4:11 - opdat ook het leven van Jezus openbaar
zou worden in ons sterfelijk vlees.
• Galaten 2:20 - Ik leef, niet meer ik, maar Christus leeft in
mij.
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Efeze 3:16, 20 - versterkt te worden door Zijn Geest in de
innerlijke mens; te doen ver boven alles wat wij bidden of
denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkt.
Kolossenzen 3:4 - Christus, Die ons leven is
Filippenzen 1:19-21 - de bijstand van de Geest van Jezus
Christus; ‘het leven is voor mij Christus’.
Filippenzen 4:13 - Alle dingen zijn mij mogelijk door
Christus, Die mij kracht geeft.

8. Vlees/Geest: a) wij zijn niet langer ‘in het vlees’,
maar b) wij zijn ‘in de Geest’.
• Romeinen 7:5 - toen we waren …
• Romeinen 8:5-9 - zij die naar het vlees zijn; ‘het bedenken
van het vlees is de dood’; zij die in het vlees zijn, kunnen
God niet behagen— Maar u bent niet in het vlees, maar in
de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont.
• 1 Korinthe 2:10-3:4 - natuurlijk, vleselijk, ‘naar de mens’;
‘natuurlijk’ tegenover ‘geestelijk’ en ‘denken van Christus’.
(d.w.z. ze handelden als verloren mensen)
• 2 Korinthe 5:16 - Zo kennen wij dan vanaf nu niemand naar
het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend,
dan kennen wij Hem nu zo niet meer; nieuw schepsel; het
oude is voorbijgegaan. (d.w.z. Wij zien de dingen niet meer
vanuit het vleselijke gezichtspunt, omdat we niet langer
meer daar leven!)
• Galaten 5:25 - leven door de Geest (Let op de tegenstelling
vlees/Geest in de voorgaande verzen.)
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9. Wereld/Hemel: a) we zijn uit het aardse weggehaald
en b) we zijn in de hemelse sfeer overgeplaatst.
• Kolossenzen 2:20 - ‘alsof u nog in de wereld leeft’!
• Kolossenzen 3:1-3 - ‘de dingen die boven zijn’ geplaatst
tegenover ‘dingen die op de aarde zijn’.
• Filippenzen 3:19b-20 - ‘we zijn nu burgers’ ‘aardse dingen’
tegenover ‘burgers van het Rijk der hemelen’.
• Efeze 2:6 - mede in de hemel gezet ‘in Christus’ Jezus
• Efeze 1:3 - ‘in de hemel in Christus’
• Galaten 4:25-26 - ‘het huidige Jeruzalem’ tegenover ‘het
Jeruzalem dat boven is’.
• Hebreeën 12:22 - ‘bent toegetreden tot u het hemelse
Jeruzalem’ tegenover ‘een tastbare berg’.
• Galaten 6:14 - gekruisigd voor de wereld!
• Johannes 17:14,16 - niet van de wereld, zoals Christus niet
van de wereld is! Vgl. Johannes 8:23; 1 Johannes 4:4-6
10. Duisternis/Licht: a) we werden uit het rijk van de
‘duisternis’ gehaald en b) we werden geplaatst in
het rijk van het ‘licht’.
• Efeze 5:7-14 - U was voorheen duisternis, maar nu bent u
licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht; werken
van de duisternis; Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de
doden en Christus zal over u lichten.
• Kolossenzen 1:12-13 - ons bekwaam gemaakt heeft om deel
te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht… Hij heeft
ons getrokken uit de macht (het gebied) van de duisternis
en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.
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1 Thessalonicenzen 5:1-11 - Maar u bent niet in duisternis;
U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag;
Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Maar
laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn.
Romeinen 13:11-14 - uit de slaap ontwaken; de dag is nabij
gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis
afleggen en de wapens van het licht aandoen; Laten wij, als
op de dag, waardig wandelen.
1 Johannes 2:7-11 - de duisternis gaat voorbij en het ware
licht schijnt reeds; ‘in het licht’ tegenover ‘in de duisternis’;
de duisternis heeft zijn ogen verblind!
Hand. 26:18 - te bekeren van de duisternis tot het licht en
van de macht van de satan tot God.
1 Petrus 2:9 - uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn
wonderbaar licht.
Vergelijk ook Mattheüs 4:16, 5:14-16; Lukas 1:79, 11:33-36,
16:8, 22:53; Johannes 1:5 (‘de duisternis’ = de mensen!),
3:19-21, 8:12, 12:35-36, 12:46; 2 Korinthe 4:1-6, 6:14; 1
Johannes 1:5-7

11. Slaven van God: a) we werden verlost uit onze
slavernij van de zonde, en b) we werden slaven van
de gerechtigheid.
• Romeinen 6:6-7 - niet langer slaven van de zonde
• Romeinen 6:14 - de zonde zal over u niet heersen
• Romeinen 6:16-23 - waren slaven van de zonde; zijn bevrijd
van de zonde en werden slaven van de gerechtigheid; bevrijd
van de zonde en dienstknechten van God.
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Johannes 8:31-36 - een slaaf van de zonde; de slaaf blijft
niet eeuwig in het huis; echt vrij.

Let op de consequenties van een juiste interpretatie van
Romeinen 7, waar Paulus spreekt over een mens die ‘verkocht
is onder de zonde’ (vers 14), ‘gevangene van de wet van de
zonde’ (vers 23), die de wet van de zonde ‘dient’ (vers 25), en
nog steeds nodig heeft om ‘verlost’ te worden uit het lichaam
van deze dood (vers 24).
In de dood van het oude en de opstanding van het
nieuwe:
• Zijn we gestorven aan de zonde en levend voor God.
Romeinen 6:1-14; 1 Petrus 2:24 (vgl. 1 Petrus 4:1-2)
• Zijn we gestorven aan de wet en levend voor God.
Romeinen 7:4-6; Galaten 2:19; Kolossenzen 2:20-22;
Galaten 6:12-15
• Zijn we gestorven aan onszelf en levend voor God.
2 Korinthe 5:15 (vgl. de verzen 14-17)
• Zijn we gestorven aan de wereld (als het gebied van de
wet en de zonde):
• Kolossenzen 2:20 (de wereld als het gebied van de wet;
zie de verzen 16-17, 20-23)
• Kolossenzen 3:3 (de wereld als het gebied van de zonde;
zie de verzen 2,5e.v.)
• Galaten 6:14 (de wereld als het gebied van de wet; zie de
verzen 12-15 en 4:3)
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Wanneer we beginnen te geloven (d.w.z. ‘rekenen’,
rekenen op het feit – Romeinen 6:11) – dat we nieuwe
schepselen zijn in de hemelse gewesten, wordt onze
‘gezindheid’ meer en meer ‘vernieuwd’ (Romeinen
12:2; Efeze 4:23; Kolossenzen 1:9), en worden we
meer en meer in staat gesteld om te zien, te denken
en te handelen vanuit het hemelse perspectief:
•

•

•
•

Omdat we al ‘het denken van Christus’ hebben (1 Korinthe
2:16; Romeinen 8:6), zijn we nu in staat om Zijn denken
te ‘laten’ heersen in ons (Filippenzen 2:5) en om ‘ons te
wapenen’ met Zijn gedachten (1 Petrus 4:1-2; Filippenzen
3:13-15)
Omdat we al gekruisigd zijn, zijn we nu door het ge
loof in staat om ‘ons kruis op te nemen en onszelf te
verloochenen’(Lukas 9:23); waarachtige, niet alleen
eigengerechtigde ‘zelfverloochening’.
Omdat we leven door de Geest, kunnen we nu door de
Geest wandelen (Galaten 5:25 t.o.v. Kolossenzen 3:7).
Omdat de oude mens al is uitgedaan en de nieuwe mens
aangedaan (Kolossenzen 3:9-10), worden we aangespoord
om in overeenstemming daarmee te leven door ‘de oude
mens uit te doen’ (d.w.z. zijn daden) (Efeze 4:22), door ‘af
te leggen toorn … en ‘aan te doen innige gevoelens van
ontferming’… (Kolossenzen 3:8,12), en door ‘aan te doen
de wapens van het licht’ (Romeinen 13:12; Efeze 6:10-18;
1 Thessalonicenzen 5:8).
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Opmerking: Sommige uitleggers beweren dat de infinitieven van Efeze 4:22,24 geen gebiedende wijzen zijn, maar
‘infinitieven van resultaat’ en zouden vertaald moeten
worden als ‘… Jullie hebben afgelegd de oude mens … en
hebt aangedaan de nieuwe mens …’ (Zie: John Murray,
Principles of Conduct, p.214-218.) Dit zou de verzen 2224 maken tot feitelijke verklaringen (zoals in Kolossenzen
3:9-10) en de verzen 25-32 tot vermaningen die gebaseerd
zijn op die feitelijke verklaringen.
Omdat we ‘Christus al hebben aangedaan’ (Galaten 3:27)
zijn we nu in de praktijk in staat om ‘de Heere Jezus
Christus aan te doen’ (Romeinen 13:14).
Omdat we kinderen van het licht zijn, moeten we wandelen
als kinderen van het licht (Efeze 5:7-10; 1 Thessalonicenzen
5:4-10).
Omdat we slaven zijn van de gerechtigheid, kunnen we
nu weigeren om de zonde te laten ‘regeren’ en kunnen we
onze leden beschikbaar stellen ten dienste van de gerechtigheid (Romeinen 6:12,19).
Zie ook: Jakobus 3:10-12; Jesaja 52:1-2; Jesaja 60:1-5;
Spreuken 31:4.

Samenvatting van termen:
• De ‘oude mens’: ons oude zelf (ik), die we waren in Adam,
ons niet-wedergeboren zelf.
• De ‘nieuwe mens’: wie we zijn in Christus, het nieuwe
schepsel, onze ware identiteit als christenen.

188

•

•

Het ‘lichaam van de zonde’: het ‘vlees’; het onverloste
fysieke lichaam gezien als het gebied waar de zonde nog
steeds probeert te heersen. Vgl. Romeinen 6:12,13,19;
Romeinen 7:5,14,18,23,24,25; Romeinen 8:3, 10-13
(Opmerking: zonde = ‘de daden van het lichaam’!;
Romeinen 12:1-2; Kolossenzen 3:5v. (Opmerking: vers 5
lett. ‘Dood dan uw leden die op de aarde zijn’!; Galaten
5:19.
‘Gebied’ of ‘rijk’: het gebied of de sfeer waarin iets ‘regeert’,
heerst, of de overhand heeft; hetzelfde als ‘Koninkrijk’
(Kolossenzen 1:13b). Zie ook: ‘macht’ (Kolossenzen 1:13a)
en ‘macht’ (Hand. 26:18): autoriteit, rechtsmacht.
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Aanhangsel B
‘Kan niet zondigen’
Johannes vertelt ons in 1 Johannes 3:4-9 dat christenen ‘niet
zondigen’ en ‘niet kunnen zondigen’. Wat bedoelt hij met zulke
verklaringen? Talrijke antwoorden zijn in de loop der eeuwen
op deze vraag gegeven, maar hier zullen we er slechts twee
van overwegen.
1. Een populaire verklaring van deze verzen is dat de
nieuwe natuur van de christen
niet kan zondigen.
‘Gods zaad’ (wat volmaakt is) ‘blijft’ in de christen, en het
begeert of bedrijft nooit ook maar één enkele zondige daad.
Hoewel er veel waarheid in deze zienswijze zit, komt ze toch
voor ontzaglijke bezwaren te staan.
Allereerst zegt Johannes niet dat de nieuwe natuur van de
christen niet kan zondigen; hij zegt dat de christen zelf niet
kan zondigen: ‘Gods zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is’. (1 Johannes 3:9) De ‘hij’
die ‘niet kan zondigen’ is duidelijk de christen als een totale
persoon – dezelfde persoon waarvan gezegd wordt dat hij ‘uit
God geboren’ is in het laatste deel van het vers.
Ten tweede, het voorstel dat de ‘nieuwe natuur’ van een
christen niet zondigt is eigenlijk een zinloze bewering. Alleen
een persoon is in staat om te zondigen of niet te zondigen,
een abstracte natuur kan helemaal niet willen of handelen.
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Zoals we gezien hebben in hoofdstuk negen, is een ‘natuur’
niet iets dat we ‘hebben’ los van onze persoon; het is een
beschrijving van wie we werkelijk zijn in ons diepste wezen.
Ten derde, ‘de zonde doen’ wordt in de verzen 7-8 tegenover ‘de rechtvaardigheid doen’ geplaatst. Hier denkt
Johannes zeker niet aan een enkele daad van rechtvaardigheid, maar aan de praktijk van rechtvaardigheid. Op dezelfde
wijze, wanneer hij in deze passage spreekt over de onmogelijkheid dat christenen ‘de zonde doen’, moet hij in gedachten
hebben niet een enkele daad van zonde, maar de praktijk van
de zonde.
Ten vierde, het is Johannes er hier om te doen om aan te
tonen dat de daadwerkelijke handelingen van christenen lijnrecht
staan tegenover de handelingen van de niet-wedergeborenen.
Hij spreekt over christenen die daadwerkelijk niet zondigen, niet
slechts christenen die ‘zondigen en het haten’ of christenen
die ‘zondigen, maar niet zondigen vanuit hun nieuwe natuur’.
Zulk onderwijs zou juist de ketters in de kaart spelen die
Johannes hier bestrijdt.
2. De beste verklaring van deze verzen is dat de
‘zonde’ die een gelovige ‘niet doet’ en ‘niet kan’ doen
gewoonte -zonde of blijvende zonde is.
Johannes zegt letterlijk dat de christen geen ‘zonde doet’.
Dat betekent dat de christen de zonde niet ‘praktiseert’.
Integendeel, de christen ‘praktiseert de rechtvaardigheid’.
‘Lieve kinderen, laat niemand u misleiden.
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Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is’. (1 Johannes 3:7)
Waarom ervaart de christen dat hij zelf niet in staat is
om ‘de zonde te praktiseren’? Het antwoord wordt in vers
9 gegeven: ‘Ieder die uit God geboren is, doet (=praktiseert)
de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet
zondigen, omdat hij uit God geboren is’. Alle christenen hebben
een nieuwe natuur (Gods zaad) als hun wezenlijke identiteit.
Deze nieuwe natuur (die volmaakt is) laat zich gelden tegen
alle kwaad en verhindert op krachtige wijze dat de gelovige
in de zonde leeft. Daarentegen is de rechtvaardigheid het
voornaamste kenmerk van zijn leven. De levenswandel van
de christen is echter niet volmaakt, omdat hij nog steeds
zijn leven lang te strijden heeft met het vlees. Wanneer
zijn sterfelijk lichaam verlost is, zal het nieuwe leven dat al
aanwezig is in hem in zijn volheid geopenbaard worden en
zijn daden zullen volkomen overeenstemmen met de wensen
van zijn vernieuwde hart.
Deze verklaring van de woorden van Johannes is de enige
die het volle gewicht geeft aan de tegenwoordige tijd van de
gebruikte werkwoorden en wordt weergegeven in de beste
Engelstalige moderne vertalingen van 1 Johannes 3:4-9:

NASB:
‘Everyone who practices sin also practices lawlessness; and sin
is lawlessness. And you know that He appeared in order to
take away sins; and in Him there is no sin. No one who abides
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in Him sins; no one who sins has seen Him or knows Him.
Little children, let no one deceive you; the one who practices
righteousness is righteous, just as He is righteous; the one who
practices sin is of the devil; for the devil has sinned from the
beginning. The Son of God appeared for this purpose, that
He might destroy the works of the devil. No one who is born
of God practices sin, because His seed abides in him; and he
cannot sin, because he is born of God’.
ESV:
‘Everyone who makes a practice of sinning also practices
lawlessness; sin is lawlessness. You know that he appeared
to take away sins, and in him there is no sin. No one who
abides in him keeps on sinning; no one who keeps on sinning
has either seen him or known him. Little children, let no one
deceive you. Whoever practices righteousness is righteous, as
he is righteous. Whoever makes a practice of sinning is of the
devil, for the devil has been sinning from the beginning. The
reason the Son of God appeared was to destroy the works of
the devil. No one born of God makes a practice of sinning,
for God’s seed abides in him, and he cannot keep on sinning
because he has been born of God’.
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Aanhangsel C
Romeinen 7
Te proberen de verschillende opvattingen omtrent Romeinen
7 te behandelen, zou een heel boek vergen. Slechts een paar
richtlijnen voor de interpretatie kunnen hier voorgesteld
worden:
1. Romeinen 7 vloeit direct voort uit Romeinen 6, en
is een voortzetting en uitbreiding van de thema’s die
daar ingeleid worden.
Volgens Romeinen 6, zijn christenen ‘gestorven aan de zonde’
uit kracht van hun vereniging met Christus en zijn er daarom
van ‘vrijgemaakt’ , zodat de zonde niet langer ‘heerst’ over
hen. Het gevolg van deze dood voor de zonde is ‘dienst’
aan God die ‘vruchten’ voortbrengt tot heiliging. Paulus
herhaalt dit beeld van overwinning in Romeinen 7: christenen
zijn ‘gestorven aan de wet’ krachtens hun vereniging met
Christus en zijn er daarom van ‘vrijgemaakt’, zodat de wet
niet langer ‘heerst’ over hen. Het gevolg van deze dood voor









Romeinen 6: 2, 11
Romeinen 6:7, 18, 22
Romeinen 6:14 (Grieks ‘heerschappij’, ‘regering’)
Romeinen 6:22
Romeinen 6:21-22 (Grieks ‘vrucht’)
Romeinen 7:4
Romeinen 7:6, 2-3
Romeinen 7:1 (Grieks ‘heerschappij’ net als in 6:14)
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de wet is ‘dienst’ aan God dat ‘vruchten’ voortbrengt aan
God. Kortom, Paulus ‘neemt een hoge vlucht’ in Romeinen
6, en hij zet dat voort in Romeinen 7!
Het werkelijke doel van Romeinen 7 is de verklaring van
Paulus in 6:14 uitleggen en uitbreiden: ‘Want de zonde zal
over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet,
maar onder de genade’. Volgens dit vers is onze verlossing
van de heerschappij van de zonde een direct gevolg van het
feit dat we niet langer ‘onder de wet’ zijn. De eerste vraag
die beantwoord moet worden is: ‘Hoe is dat zo gekomen dat
christenen niet langer ‘onder de wet’ zijn? Paulus beantwoordt
deze vraag in 7:1-4. Christenen zijn uit het gebied van de wet
gegaan, zijn er aan gestorven krachtens hun vereniging met
Christus. De tweede vraag die beantwoord moet worden
is: ‘Waarom is vrijheid van de wet noodzakelijk om onze
verlossing van de heerschappij van de zonde te verkrijgen?’
Of omgekeerd, ‘Waarom is vrijheid van de heerschappij
van de zonde onmogelijk voor allen die nog onder de wet
zijn?’ Paulus beantwoordt deze vraag in Romeinen 7:5-25. Al
degenen die nog ‘onder de wet’ zijn, zijn ook nog steeds ‘in
het vlees’ (vers 5). Maar in feite prikkelt en versterkt de wet
de heerschappij van de zonde over degenen die in het vlees
zijn, en laat hen in een toestand van slavernij en dood (vers
5, 7-25).

 Romeinen 7:6
 Romeinen 7:4
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2. Het is uiterst belangrijk om te beseffen dat Paulus
denkt in termen van twee en niet meer dan twee
groepen – degenen die ‘onder de wet’ (‘in het vlees’)
zijn en degenen die ‘onder de genade’ (‘in de Geest’)
zijn.
De kenmerken van deze twee groepen worden samengevat
zowel voor (7:5-6) als na (8:1-4) Paulus’ bespreking in Romeinen
7:7-25. Dit betekent dat in de verzen 14-25 Paulus niet een
‘vleselijk christen’ beschrijft, die nog niet ‘in Romeinen 8 is
overgegaan’, zoals de ‘diepere leven’ visie van Romeinen 7
ons zou vertellen. Alle christenen zijn ‘in’ Romeinen 8, net
zoals alle christenen ‘in’ Romeinen 6 en ‘in’ Romeinen 7:6
zijn.
3. Paulus heeft al in detail de staat van iedere christen
beschreven in Romeinen 6:1-23 en 7:1-6. We kunnen
deze beschrijving niet negeren wanneer we bij het
laatste deel van Romeinen 7 aankomen.
Volgens Romeinen 6 en Romeinen 7:1-6, zijn alle christenen
‘vrijgemaakt van de zonde’ en zijn ‘dienstbaar aan de
gerechtigheid’ geworden. ‘De zonde zal niet heersen’ over
christenen, want ze zijn niet ‘onder de wet, maar onder de
genade’. Christenen zijn ‘aan een Ander verbonden, namelijk
aan Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat zij vrucht
 Romeinen 6:18
 Romeinen 6:14
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zouden dragen voor God’. Ze zijn ‘uit de doden levend
geworden’ Ze zijn niet langer ‘in het vlees’. Zij ‘dienen in
nieuwheid van geest, en niet in oudheid van letter’.
De visie dat Romeinen 7:14-25 een beschrijving is van
‘de christen op zijn best, zelfs van Paulus in de tijd toen hij
schreef’ staat lijnrecht tegenover alles wat Paulus tot op dit
punt gezegd heeft. Hoe kunnen we Romeinen 6 en 7:1-6 lezen
en nog steeds beweren dat alle ware christenen eigenlijk
‘vleselijk, verkocht onder de zonde’ zijn?! 
Het is buitengewoon veelzeggend dat deze visie op
Romeinen 7 geleid heeft tot de ‘ellendig mens’ opvatting van
het christelijke leven, waar ‘ellendigheid’ en geestelijkheid
bijna gelijk gesteld worden. En hoe heiliger we worden, hoe
‘ellendiger’ we zijn. Met de woorden van de schrijver Arthur
W. Pink: ‘Deze klacht ‘o, ellendig mens die ik ben’ drukt de normale
ervaring van de christen uit, en iedere christen die niet zo klaagt is
geestelijk in een abnormale en ongezonde toestand. De mens die
deze uitroep niet dagelijks slaakt is óf zo buiten de gemeenschap
met Christus, óf zo onwetend van het onderwijs van de Schrift, óf
zo bedrogen over zijn werkelijke toestand, dat hij het verderf van
zijn eigen hart en de ellendige mislukking van zijn eigen leven niet
kent’.‘Degene die werkelijk gemeenschap met Christus heeft, zal
… deze klacht… dagelijks en ieder uur slaken’.







Romeinen 7:4
Romeinen 6:13
Romeinen 7:5
Romeinen 7:6
Romeinen 7:14
A.W. Pink, ‘De christen in Romeinen 7’
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Het is waar dat in deze tijd van vlotte ‘lichtgelovigheid’
en oppervlakkig berouw massa’s belijdende ‘christenen’ een
openbaring van hun eigen innerlijke verdorvenheid en bederf
heel erg nodig hebben. Bij velen zou dit leiden tot bitter
kermen en oprechte bekering. Maar ieder waar kind van God
die al heel ver is op de pelgrimsreis weet al heel wat over zijn
eigen ellendigheid en vuilheid buiten de vernieuwende kracht
van Christus. Zou het niet Schriftuurlijker zijn om in plaats van
te bidden dat God ons wilde geven ‘zulk een gezicht van onze
eigen verdorvenheid en onwaardigheid dat we ons inderdaad
in het stof voor Hem mogen vernederen’ God te vragen om
zo’n gezicht van Christus’ opstandingsleven in ons en onze nieuwe
natuur in Hem dat we zouden mogen opklimmen in de hemel
en Hem met vreugde in een nieuw leven mogen dienen?
Enkele theologen hebben geprobeerd om te ontkomen
aan deze ‘ellendige christen’ opvatting van Romeinen 7 door
te zeggen dat Paulus, hoewel hij hier spreekt over zijn eigen
huidige ervaring als gelovige, slechts het feit beschrijft dat
‘geen christen zo heilig is als hij wel wil zijn’. Romeinen 7
leert volgens deze opvatting alleen dat ‘waar de christen zich
naar uitstrekt altijd hoger is dan wat hij kan grijpen’ en dat
de christen gedurende zijn leven ‘niet de volmaaktheid kan
bereiken’. Al deze beweringen zijn ongetwijfeld waar, maar ze
doen geen recht aan de mate van mislukking en ellende die





Zacharia 12:10
Pink
Efeze 1:18-23; Efeze 3:14-21
Kolossensen 3:9-13
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zo duidelijk is in deze passage. Paulus beschrijft hier duidelijk
(om zijn eigen woorden te gebruiken) een toestand van
‘ellendigheid’, een toestand van ‘slavernij’ , en een toestand
van onbekwaamheid om ‘het goede te doen’. Met andere
woorden, de mens van Romeinen 7 is niet alleen bezig te
strijden met de zonde, maar is er geheel door verslagen, in
sterke tegenstelling met Paulus’ beschrijving van alle ware
christenen in Romeinen 6 en Romeinen 7:1-6.
4. Romeinen 6 en 7 zijn opgebouwd rond vier vragen
en hun bijpassende antwoorden.
Aan het eind van Romeinen 5 doet Paulus twee schokkende
beweringen die verdediging en toelichting vereisen. De
eerste is dat ‘de wet er nog bij kwam, opdat de misdaad zou
toenemen’ en de tweede is dat ‘waar de zonde is toegenomen,
daar is de genade meer dan overvloedig geweest’. (vers 20)
Paulus verwacht dat deze beweringen door anderen verkeerd
verstaan en verdraaid worden, dus begint hij ze in hoofdstuk
6 en 7 te verduidelijken en te verdedigen. Hij doet dit door
middel van vier vragen en hun bijpassende antwoorden. (6:1;
6:15; 7:7; 7:13) Elk van deze ‘vraag – antwoord’-onderdelen volgt
een heel specifiek patroon. Eerst stelt Paulus het verwachte
misverstand of de verdraaiing van zijn bewering. Daarna
vervolgt hij met een sterke ontkenning (‘Volstrekt niet!’) en
 Romeinen 7:24
 Romeinen 7:14, 23-24
 Romeinen 7:18-19
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een kort samenvattend antwoord op het misverstand. Dit
korte antwoord wordt dan verduidelijkt en uiteengezet in
de verzen die volgen. Dit patroon is constant hetzelfde door
heel Romeinen 6 en 7:
Romeinen 6:1 – Vraag: ‘Wat zullen wij nu zeggen? Zullen
wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt?’ Sterke
ontkenning: ‘Volstrekt niet!’ Kort antwoord: ‘Hoe zullen wij
die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?’ Uitvoeriger
uitleg van het korte antwoord: verzen 3-14.
Romeinen 6:15 – Vraag: ‘Wat dan? Zullen wij zondigen,
omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn?’
Sterke ontkenning: ‘Volstrekt niet!’ Kort antwoord: ‘Weet
u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot
gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt…?’
Uitvoeriger uitleg van het korte antwoord: verzen 17-23.
Romeinen 7:7 – Vraag: ‘Wat zullen wij dan zeggen? Is
de wet zonde?’ Sterke ontkenning: ‘Volstrekt niet!’ Kort
antwoord: ‘Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen
dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben
wat begeerte was, als de wet niet zei: U zult niet begeren’.
Uitvoeriger uitleg van het korte antwoord: verzen 8-12.
Romeinen 7:13 – Vraag: ‘Is dan het goede de oorzaak van
mijn dood geworden?’ Sterke ontkenning: ‘Volstrekt niet!’
Kort antwoord: ‘Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde
tevoorschijn zou komen, door het goede voor mij de dood
bewerkt; opdat de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn
door het gebod’. Uitvoeriger uitleg van het korte antwoord:
verzen 14-25.
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Dit is de achtergrond van de verzen 14-25! Vers 14
begint niet met een nieuw en volledig niet ter zake doend
thema, zoals sommigen veronderstellen. Het onderwerp
dat in dit gedeelte behandeld wordt is niet ‘het falen van de
onvolwassen christen om te wandelen naar de Geest’ of ‘de
voortgaande strijd van de rijpe christen met overblijvende
zonde’. Beter gezegd, is het onderwerp hier ‘de goedheid van
de wet, ondanks zijn uitwerking op degenen die in het vlees
zijn’. In dit verband is het veelzeggend dat vers 14 begint met
het woord ‘want’ en onmiddellijk gevolgd wordt (tweemaal!)
door het woord ‘want’ in vers 15.
5. Romeinen 7:14-25 is een gevolg van en voortzetting
van Paulus’ bespreking in de verzen 7-13 van de ‘mens
tot wie het gebod is gekomen’.
In vers 5 beschrijft Paulus de toestand van degenen die ‘in
het vlees’ en ‘onder de wet’ zijn: ‘Want toen wij in het vlees
waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld
worden door de wet, in onze leden werkzaam, om vrucht te
dragen voor de dood’. De sleutelwoorden hier zijn ‘Wet’,
‘zonde’ en ‘vlees’. Deze drie woorden uit vers 5 zullen het hart
van Paulus’ bespreking vormen door het hele vervolg van het
hoofdstuk.
In de verzen 7-12 begint Paulus zijn bewering in vers 5 uit te
leggen door te verwijzen naar zijn eigen ervaring voorafgaand
aan zijn bekering. Er is een tijd geweest dat Paulus leefde
in een toestand van zelfgenoegzame zelfvoldaanheid: ‘Ik nu
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leefde voorheen’ (vers 9) Hij vond dat hij het goed deed wat
betreft het houden van de wet: ‘wat de rechtvaardigheid
betreft die in de wet is, onberispelijk geworden’.
Maar toen kwam er een belangrijk keerpunt in Paulus’
leven. Door de werking van Gods Geest, is ‘het gebod tot
hem gekomen’. Hij begon te beseffen hoe diep en veeleisend
de eisen van de wet werkelijk zijn en hoe onmogelijk het was
voor hem om aan die eisen te voldoen. ‘De zonde werd levend’,
en Paulus ‘is gestorven’ onder de vreselijke overtuiging van
zijn zondigheid. (Hoe lang dit zo door ging, weten we niet;
maar wat we wel weten is dat, voordat hij ooit de opgestane
Christus op de weg naar Damascus ontmoette, het al ‘hard’
was ‘om de hielen tegen de prikkels te slaan’.) De wet, die
het leven beloofde, had zo de dood tot gevolg voor Paulus,
niet door enige schuld van zichzelf, maar vanwege de uiterste
zondigheid van de zonde.
Tot op dit punt in zijn bespreking (vers 13) heeft Paulus
alleen de verhouding tussen ‘wet’ en ‘zonde’ beschreven en
laten zien hoe de wet in feite de zonde opwekt en leidt tot de
dood. Maar hij heeft nog niet uitgelegd waarom de wet zulke
gevolgen moet voortbrengen. Dit kan hij alleen maar doen
door een bespreking van ‘het vlees’!
Dit is de achtergrond van Romeinen 7:14-25! Vers 14 begint
met het woord ‘want’ en gaat verder en vordert met Paulus’
bespreking van ‘wet, zonde en vlees’ door op een dramatische
 Filippenzen 3:6
 Handelingen 26:14

202

wijze in de tegenwoordige tijd de plaats van de zondeheerschappij – ‘het vlees’ te beschrijven: ‘Want wij weten dat
de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de
zonde’. (Let er op dat de overgang naar de tegenwoordige
tijd heel natuurlijk plaats vindt, omdat Paulus nauwelijks kon
zeggen: ‘Wij weten dat de wet geestelijk was’.) Paulus gaat
dan verder in de tegenwoordige tijd tot aan het eind van het
hoofdstuk, en geeft daar een verslag uit de eerste hand van
het ‘verkocht zijn onder de zonde’ dat ervaren wordt door
degenen die ‘in het vlees’ zijn. Hij doet dat vanuit de gunstige
positie van iemand die nu christen is geworden en de aard
van het conflict, dat vroeger in zijn leven plaats vond, helder
kan zien. Om deze reden laat de terminologie die Paulus in
deze verzen gebruikt veel christelijke invloed zien, hoewel
het zijn vòòr-christelijke toestand beschrijft.
Denk nog eens aan Paulus’ nadrukkelijke verklaring:
‘Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van
de zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden
werkzaam, om vrucht te dragen voor de dood’. ‘Het vlees’
wordt beheerst door ‘de zonde’, en in de tegenwoordigheid
van de wet zullen de zondige hartstochten van het vlees
altijd uitlopen op ‘de dood’. Het feit dat Paulus door heel dit
gedeelte de nadruk legt op het ‘vlees’ blijkt uit de terminologie
die hij gebruikt: ‘vleselijk, verkocht onder de zonde,’ ‘in mijn
leden een wet’, en ‘de wet van de zonde, die in mijn leden is’.
Dit verkocht zijn onder ‘de zonde in mijn leden’ leidt tot de
 Romeinen 7:14
 Romeinen 7:23
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wanhopige uitroep: ‘Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen
uit het lichaam van deze dood (Kanttekening: ‘dit lichaam van
de dood’)?’
Paulus’ antwoord op deze uitroep wordt gegeven in vers
25: ‘Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere!’ en nog
vollediger in Romeinen 8:1-4: ‘Dus is er nu geen verdoemenis
voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees
wandelen, maar naar de Geest. Want de wet van de Geest van
het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van
de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was,
krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan …
opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die
niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest’.
Let op de samenvatting die Paulus hier geeft van wat hij net
daarvoor uitvoerig heeft gezegd in Romeinen 7:14-25: ‘ …
wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door
het vlees…’! En let weer op zijn beschrijving van degenen die
christenen zijn: ‘Want de wet van de Geest van het leven in
Christus Jezus heeft je vrijgemaakt van de wet van de zonde en
van de dood…opdat het recht van de wet vervuld zou worden
in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest’!
De mens van Romeinen 7 roept: ‘Wie zal mij verlossen?’ De
christen antwoordt: ‘de wet van de Geest van het leven in
Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt’.

 Romeinen 7:24
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Isaac Watts vat het onderwijs van Paulus in Romeinen
7 samen in een gezang met de titel: ‘Overtuiging van zonde
door de wet’.
Lord, how secure my conscience was,
And felt no inward dread!
I was alive without the law,
And thought my sins were dead.
My hopes of heav’n were firm and bright;
But, since the precept came
With a convincing pow’r and light,
I find how vile I am.
My guilt appear’d but small before
Till terribly I saw
How perfect, holy, just, and pure,
Was thine eternal law.
Then felt my soul the heavy load;
My sins reviv’d again;
I had provok’d a dreadful God,
And all my hopes were slain.
I’m like a helpless captive, sold
Under the pow’r of sin:
 Romeinen 7:8,9,14-24
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I cannot do the good I would,
Nor keep my conscience clean.
My God! I cry with every breath
For some kind pow’r to save;
To break the yoke of sin and death,
And thus redeem the slave.
Vertaling:
Heere, wat was mijn geweten gerust.
Het voelde geen inwendige angst.
Ik leefde zonder de wet
En dacht dat mijn zonden door waren.
Mijn hoop op de hemel was sterk,
Maar sinds het gebod is gekomen,
Met overtuigende kracht en licht,
Merk ik hoe verdorven ik ben.
Mijn schuld leek eerst maar gering,
Totdat ik op verschrikkelijke wijze zag
Hoe volmaakt, heilig, rechtvaardig en zuiver
Uw eeuwige wet was.
Toen volde mijn ziel de zware last.
Mijn zonden werden weer levend.
Ik had een vreeswekkende God beledigd
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En al mijn hoop werd vernietigd.
Ik ben als een hulpeloze gevangene
Verkocht onder de macht van de zonde.
Het goede dat ik wil kan ik niet doen,
Noch mijn geweten zuiver houden.
Mijn God! Ik roep met iedere zucht
Om kracht om mij te redden,
Om het juk van zonde en dood te verbreken
En zo de slaaf te bevrijden.

Drie slotopmerkingen
Tot besluit moeten nog drie dingen opgemerkt worden:
1. Ondanks oppervlakkige overéénkomsten loopt
Galaten 5:16-25 niet parallel met Romeinen 7.
Romeinen 7:14-25 beschrijft de strijd en nederlaag van een
mens die nog steeds ‘in het vlees’ is en ‘onder de wet’. De
Heilige Geest is opmerkelijk afwezig in de taal en gedachte
van deze mens. In feite wordt de Heilige Geest in de hele
passage nergens genoemd.
Galaten 5:16-25, echter, beschrijft het onvermijdelijke
conflict dat de Heilige Geest heeft met het vlees in het leven
van een ware gelovige. Een toon van overwinning klinkt door
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heel deze passage: De christen is ‘niet onder de wet’. Hij heeft
al definitief ‘het vlees met zijn hartstochten en begeerten
gekruisigd’ door berouw en geloof in Christus. De kracht
van de Geest in zijn leven weerhoudt hem krachtig van het
volgen van de natuurlijke begeerten van zijn vlees – hij kan
niet doen ‘wat hij zou willen’. Omdat hij leeft ‘in de Geest’,
is hij nu in staat om te ‘gaan in het spoor van de Geest’. En
omdat hij ‘wandelt door de Geest’, en is hij er zeker van dat
hij ‘de begeerte van het vlees niet zal vervullen’.  Deze verzen
zijn geen verklaring van ‘ellendigheid’, maar een verzekering
van overwinning!
De werkelijke parallel met Galaten 5:16-25 is Romeinen
8:12-14, waar ‘vlees’ en ‘Geest’ op dezelfde wijze tegenover
elkaar worden geplaatst: ‘Welnu, broeders, wij zijn aan het
vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar
het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest
de praktijken van het lichaam doodt, zult u leven. Immers,
zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die
zijn kinderen van God’. Volgens deze verzen staat de christen
onder geen verplichting om naar het vlees te leven. Hij is door
de kracht van de Heilige Geest in staat om ‘de praktijken van
het lichaam te doden’. In feite is dit zo ‘geleid worden door de
Geest’ één van de onderscheidende kenmerken van allen die
werkelijk ‘kinderen van God’ zijn! Let op de parallel hier tussen






Galaten 5:18
Galaten 5:24
Galaten 5:17
Galaten 5:25
Galaten 5:16
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het ‘geleid worden door de Geest’ (Romeinen 8:14) en het
‘wandelen door de Geest’ (Romeinen 8:4; Galaten 5:16).
2. De mens die in Romeinen 7:7-25 beschreven
wordt is niet de typische verloren ‘man op straat’,
die niets weet van de geestelijkheid of werkelijke
aantrekkelijkheid van de wet.
De mens in Romeinen 7:7-25 is de mens tot wie ‘het gebod is
gekomen’. Hij maakt opmerkingen die de typische ongelovige
nooit zou maken. De toestand van ellende die hij ervaart
loopt uit op zijn komen tot Christus: ‘Ik dank God, door
Jezus Christus, onze Heere!’ Hieruit blijkt dat deze mens
‘onderwezen wordt door God’ en ‘het van de Vader gehoord
en geleerd heeft’. ‘Ieder dan die het van de Vader gehoord en
geleerd heeft, komt tot Christus’.
3. Er is geen twijfel over het feit dat iedere ware
christen soms tijden ervaren heeft alsof hij ‘midden
in’ Romeinen 7 verkeerde.
Zelfs de ware rechtvaardige ‘zal zevenmaal vallen’! De
ervaring van een christen brengt altijd vreselijke nederlaag
met zich mee als onderdeel van het proces om te leren





Romeinen 7:25
Johannes 6:45
Johannes 6:45
Spreuken 24:16 (S.V.)
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‘wandelen in de Geest’. Net zoals Petrus, moeten we vaak de
onvolkomenheid van onze eigen vastberadenheid leren door
bittere mislukkingen. Maar de kwestie is niet: ‘Wat ervaren
christenen vaak?’, maar: ‘Wat leert Paulus in Romeinen 7?’
(Degenen die graag verder willen lezen over dit onderwerp
wijzen we op: Robert L. Reymond, A New Systematic Theology
of the Christian Faith, Appendix F, 1127-1132; Martyn LloydJones, The Law: Its Functions and Limits; and Herman Ridderbos,
Paulus: Een ontwerp van zijn theologie, 126 – 130.)

 Lukas 22:31-34
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Aanhangsel D
Alle zegeningen in Christus
Het was ‘in Christus Jezus’ dat Gods voornemen
en genade aan ons gegeven werden van alle
eeuwigheid:
• 2 Timotheüs 1:9 - ‘Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen
met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar
naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in
Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen’.
• Efeze 1:4-6 - ‘omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld
in Hem uitverkoren heeft, om heilig en smetteloos te zijn
voor Hem in de liefde. Hij heeft ons tevoren voorbestemd
om tot Zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus
Christus, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,
tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij
ons begenadigd heeft in de Geliefde’.
• Efeze 1:9-10 - ‘toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen,
dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van
Zijn wil bekendmaakte, om in de bedeling van de volheid
van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel
wat in de hemel als wat op de aarde is’.
In Christus zijn de plannen en beloften van God
allemaal vervuld:
• Efeze 3:11 - ‘volgens het eeuwig voornemen, dat Hij
gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere’.
• 2 Korinthe 1:19 - ‘Want de Zoon van God, Jezus Christus,
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Die onder u gepredikt is door ons, namelijk door mij en
Silvanus en Timotheüs, was niet ja en nee, maar het is in
Hem ja geweest’.
2 Korinthe 1:20 - ‘Immers, zovele beloften van God als er
zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot heerlijkheid
voor God door ons’.
Efeze 3:6 - ‘namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen
zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten
zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie’.
2 Timotheüs 1:1 - ‘Paulus, een apostel van Jezus Christus,
door de wil van God overeenkomstig de belofte van het
leven dat in Christus Jezus is’.

Vereniging met Christus vindt plaats bij de bekering:
• 2 Korinthe 5:17 - ‘Daarom, als iemand in Christus is, is
hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie,
alles is nieuw geworden’.
• Romeinen 16:7 - ‘Groet Andronicus en Junias, mijn
familieleden en mijn medegevangenen, die in aanzien zijn
bij de apostelen, die al eerder dan ik in Christus geweest zijn’.
• 1 Petrus 5:14 - ‘Groet elkaar met een kus van de liefde.
Vrede zij u allen, die in Christus Jezus bent. Amen’.
• 1 Johannes 2:5 - ‘Maar ieder die Zijn woord bewaart, in
hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden.
Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn’.
• 1 Johannes 3:24 - ‘En wie Zijn geboden bewaart, blijft in
Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft,
namelijk aan de Geest Die Hij ons gegeven heeft’.
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1 Johannes 4:13 - ‘Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en
Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft’.
1 Johannes 4:15 - ‘Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van
God is, God blijft in hem, en hij in God’.
Romeinen 16:3 - ‘Groet Priscilla en Aquila, mijn
medewerkers in Christus Jezus’.
Romeinen 16:9 - ‘Groet Urbanus, onze medewerker in
Christus en mijn geliefde Stachys’.
2 Korinthe 12:2 - ‘Ik ken een mens in Christus, veertien jaar
is het geleden-of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet;
of buiten het lichaam, ik weet het niet; God weet het-dat
zo iemand tot in de derde hemel werd weggevoerd’.
Galaten 1:22 - ‘En ik was van gezicht onbekend aan de
gemeenten van Judea, die in Christus zijn’.

In Christus wordt onze geestelijke blindheid
tenietgedaan:
• 2 Korinthe 3:14 - ‘Maar hun gedachten werden verhard;
want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen
van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen.
Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus’.
In Christus zijn we nieuwe schepselen, levend in een
nieuw rijk:
• 2 Korinthe 5:17 - ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij
een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles
is nieuw geworden’.
• Efeze 2:10 - ‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in
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Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren bereid
heeft, opdat wij daarin zouden wandelen’.
Kolossenzen 2:11 - ‘In Hem bent u ook besneden met
een besnijdenis die geen werk is van mensenhanden, in het
uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees,
door de besnijdenis van Christus’.

In Christus hebben we verlossing:
• Romeinen 3:24 - ‘en worden om niet gerechtvaardigd door
Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is’.
• 1 Korinthe 1:30 - ‘Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die
voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid,
heiliging en verlossing’.
• Efeze 1:7 - ‘In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn
bloed, namelijk de vergeving van de misdaden, naar de
rijkdom van Zijn genade’.
• Kolossenzen 1:14 - ‘In Hem hebben wij de verlossing, door
Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden’.
In Christus zijn we verzoend met God:
• 2 Korinthe 5:19 - ‘want God was het Die in Christus de
wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun misdaden
niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening
in ons gelegd’.
In Christus zijn we dichtbij gekomen:
• Efeze 2:13 - ‘Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen
veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen’.

214

In Christus hebben we vergeving:
• Efeze 4:32 - ‘maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk
en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus
u vergeven heeft’.
• Kolossenzen 1:14 - ‘In Hem hebben wij de verlossing, door
Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden’.
In Christus hebben we gerechtigheid:
• 1 Korinthe 1:30 - ‘Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die
voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid,
heiliging en verlossing’.
• 2 Korinthe 5:21 - ‘Want Hem Die geen zonde gekend
heeft, heeft Hij voor ons zonde gemaakt, opdat wij
zouden worden: gerechtigheid van God in Hem’.
• Filippenzen 3:9 - ‘en in Hem gevonden worde, 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’.
In Christus zijn we gerechtvaardigd:
• Galaten 2:17 - ‘Maar als wij die in Christus verlangen
gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn,
is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!’
In Christus is er geen verdoemenis:
• Romeinen 8:1 - ‘Dus is er nu geen verdoemenis voor hen
die in Christus Jezus zijn’.
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In Christus hebben we vrijheid van de wet van zonde
en dood:
• Romeinen 8:2 - ‘Want de wet van de Geest van het leven
in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de
zonde en van de dood’.
In Christus hebben we vrijheid:
• Galaten 2:4 - ‘En dat ter wille van de binnengedrongen
valse broeders, die waren binnengeslopen om onze vrijheid,
die wij in Christus Jezus hebben, te bespioneren, om ons tot
slavernij te brengen’.
In Christus betekenen religieuze ceremonies niets:
• Galaten 5:6 - ‘In Christus Jezus heeft namelijk niet het
besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden
zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is’.
In Christus hebben we geestelijke besnijdenis:
• Kolossenzen 2:11 - ‘In Hem bent u ook besneden met een
besnijdenis die geen werk is van mensenhanden, in het
uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees,
door de besnijdenis van Christus’.
In Christus zijn we geheiligd:
• 1 Korinthe 1:2 - ‘aan de gemeente van God die te Korinthe
is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen,
met allen die in elke plaats de naam van onze Heere Jezus
Christus aanroepen, zowel hun als onze Heere’.
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1 Korinthe 1:30 - ‘Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die
voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid,
heiliging en verlossing’.
Filippenzen 1:1 - ‘Paulus en Timotheüs, dienstknechten
van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die
te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen’.
Filippenzen 4:21 - ‘Groet elke heilige in Christus Jezus. U
groeten de broeders die bij mij zijn’.

In Christus zijn we dood voor de zonde en levend
voor God:
• Romeinen 6:11 - ‘Zo dient ook u uzelf te beschouwen als
dood voor de zonde, maar voor God levend in Christus
Jezus, onze Heere’.
In Christus zijn we compleet gemaakt:
• Kolossenzen 2:10 - ‘En u hebt de volheid ontvangen in
Hem, Die het hoofd is van iedere overheid en macht’.
• Kolossenzen 1:28 - ‘Hem verkondigen wij, terwijl we
ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen
in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden
stellen in Christus Jezus’.
In Christus hebben we vrijmoedigheid en toegang
met vertrouwen:
• Efeze 3:12 - ‘In Hem hebben wij de vrijmoedigheid, door
het geloof in Hem’.
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In Christus hebben we zaligheid:
• 2 Timotheüs 2:10 - ‘Daarom verdraag ik alles ter wille
van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus
Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid’.
In Christus hebben we een erfdeel:
• Efeze 1:10-11 - ‘In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij,
die daartoe tevoren bestemd waren, naar het voornemen
van Hem Die alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil’.
In Christus is Gods eeuwige heerlijkheid:
• 1 Petrus 5:10 - ‘De God nu van alle genade, Die ons
geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus,
Hij Zelf moge u na een korte tijd van lijden toerusten,
bevestigen, versterken en funderen’.
In Christus werden we verzegeld met de Heilige Geest:
• Efeze 1:13 - ‘In Hem bent ook u, nadat u het woord van
de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid,
gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam,
verzegeld met de Heilige Geest van de belofte’.
In Christus hebben we opstandingskracht:
• Efeze 1:19-20 - ‘en wat de allesovertreffende grootheid
van Zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking
van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in
Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn
rechterhand in de hemel zette’.
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In Christus hebben we geestelijke gaven:
• 1 Korinthe 1:5 - ‘U bent namelijk in alles rijk geworden in
Hem, in elk woord en alle kennis’.
In Christus hebben we elke zegen:
• Efeze 1:3 - ‘Geloofd zij de God en Vader van onze Heere
Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke
zegen in de hemel in Christus’.
• Galaten 3:14 - ‘opdat de zegen van Abraham in Christus
Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte
van de Geest zouden ontvangen door het geloof’.
In Christus worden gevonden de liefde, genade en
vrede van God:
• Romeinen 8:39 - ‘ook niet hoogte, of diepte, of enig ander
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die
is in Christus Jezus, onze Heere’.
• 1 Korinthe 1:4 - ‘Ik dank mijn God steeds weer voor
u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus
Jezus’.
• Efeze 1:6 - ‘tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade,
waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde’.
• Efeze 2:7 - ‘opdat Hij in de komende eeuwen de
allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen,
door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus’.
• 2 Timotheüs 2:1 - ‘U dan, mijn zoon, word gesterkt in de
genade, die in Christus Jezus is’.
• Filippenzen 4:7 - ‘en de vrede van God, die alle begrip te
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boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in
Christus Jezus’.
In Christus zijn we in de hemel:
• Efeze 1:3 - ‘Gezegend zij de God en Vader van onzen
Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegening in den hemel in Christus’.
• Efeze 2:6 - ‘En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons
mede gezet in den hemel in Christus Jezus’.
In Christus is er rijkdom in heerlijkheid:
• Filippenzen 4:19 - ‘Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom
vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus
Jezus’.
In Christus bestaan alle dingen te zamen:
• Kolossenzen 1:17 - ‘En Hij is voor alle dingen, en alle dingen
bestaan tezamen door Hem’.
In Christus hebben we leven; Christus is ons leven:
• Johannes 3:15 - ‘Opdat ieder die in Hem gelooft niet
verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft’.
• Romeinen 6:11 - ‘Zo dient ook u uzelf te beschouwen
als dood voor de zonde, maar voor God levend in Christus
Jezus, onze Heere’.
• Romeinen 6:23 - ‘Want het loon van de zonde is de dood,
maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus
Christus, onze Heere’.
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Romeinen 8:2 - ‘Want de wet van de Geest van het leven
in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de
zonde en van de dood’.
1 Korinthe 15:22 - ‘…in Christus allen levend gemaakt
worden’.
Kolossenzen 3:3-4 - ‘want u bent gestorven en uw
leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus
geopenbaard zal zijn, Die ons leven is, dan zult ook u met
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid’.
Johannes 6:56 - ‘Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem’.
Johannes 15:5 - ‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in
Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder
Mij kunt u niets doen’.
Galaten 2:20 - ‘Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, niet
meer ik, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het
vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die
mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven’.

Degenen die in Christus zijn, hebben Christus
aangedaan:
• Galaten 3:27-28 - ‘Want u allen, die in Christus gedoopt
bent, hebt Christus aangedaan. Daarbij is het niet van
belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van
belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van
belang dat men man is of vrouw; u want allen bent u één
in Christus Jezus’.
• Kolossenzen 3:9-11 - ‘Lieg niet tegen elkaar; u hebt toch
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de oude mens met zijn daden uitgetrokken, en de nieuwe
mens ‘aangedaan’, die vernieuwd wordt tot kennis,
overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen
heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnijdenis
en voorhuid, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus
is alles en in allen’.
In Christus zijn we één:
• Johannes 17:21-23 - ‘opdat zij allen één zijn, zoals U, Vader,
in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de
wereld gelooft dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun
de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij
één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij
volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij
gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt
liefgehad’.
• Romeinen 12:5 - ‘zijn wij, hoewel velen, één lichaam in
Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar’.
• Galaten 3:28 - ‘Daarbij is het niet van belang dat men
Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men
slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man
is of vrouw; u want allen bent u één in Christus Jezus’.
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Aanhangsel E
Veel gestelde vragen
•

Hoe verhoudt het onderwijs van dit boek zich tot
de opvatting van ‘zondeloze volmaaktheid’?

Volgens de Bijbel ‘is er niemand die niet zondigt’. ‘Voorwaar,
er is geen mens rechtvaardig op aarde, die goed doet, en
niet zondigt’. ‘Want wij struikelen allen in veel opzichten’. In
overeenstemming met deze werkelijkheid leerde de Heere
Jezus Zijn discipelen om dagelijks te bidden: ‘Vergeef ons
onze zonden’.
We kunnen onmiddellijk begrijpen waarom dit zo is, door
slechts één van de twee grote geboden te overdenken: ‘En u
zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met
heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.
Dit is het eerste gebod’.  Wie van ons zou kunnen zeggen
dat we God ooit één uur liefgehad hebben zoals Hij verdient
liefgehad te worden? Om dit te doen, zouden we Hem net zo
volmaakt moeten liefhebben als Christus Zelf. Maar niemand
van ons heeft dit ooit gedaan, zelfs niet wanneer we bezig
waren in het gebed of aanbidding! Zelfs onze gebeden en
lofprijzing schieten onmetelijk tekort aan volmaakt geloof,
liefde, vurigheid en toewijding van de Heere Jezus Christus.






2 Kronieken 6:36 (S.V.)
Prediker 7:20 (S.V.)
Jakobus 3:2
Lukas 11:4
Markus 12:30
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Anders gezegd, zelfs onze gebeden en lofprijzing zijn zondig, in
die mate dat ze ‘het doel missen’ van de totale volmaaktheid
van Christus. Om deze reden is het slechts ‘door Jezus
Christus’ en Zijn verzoenend sterven voor ons, dat onze
gebeden en andere ‘geestelijke offeranden’ ‘aangenaam
voor God’ zijn. Wij kunnen zelfs niet ‘God danken’ behalve
‘door Jezus Christus’! Volgens de Bijbel zijn zelfs onbewuste
zonden toch zonden en moeten betaald worden door het
bloed der verzoening.
Iedere christen die goed is onderwezen door het Woord
en de Geest van God, voelt er iets van aan hoe vreselijk hij
dagelijks tekort schiet in het liefhebben van God met heel
zijn hart, ziel, verstand en kracht. Hij zou eenvoudig al zijn
tijd kunnen besteden om te onderzoeken en na te gaan hoe
hij in de loop van één enkele dag God niet heeft bedoeld.
Echter, dit is niet hoe de Bijbel zelf hier de aandacht op vestigt.
In plaats daarvan vinden we in de Bijbel de nadruk op het
wonderlijke en machtige werk van genade dat God gedaan
heeft in Zijn kinderen. De Heere Jezus spreekt bijvoorbeeld
over Nathanaël als ‘een Israëliet in wie geen bedrog is’! Hij
spreekt over de christen als iemand die ‘een oprecht en goed
hart’ heeft en noemt hem een ‘goed mens’ die ‘het goede
voort brengt uit de goede schat van zijn hart’.







1 Petrus 2:5
Romeinen 1:8
1 Korinthe 4:3-4; Leviticus 5:17-19; Numeri 15:22-25; Psalm 19:12-14
Johannes 1:47
Lukas 8:15
Lukas 6:45
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Hij spreekt over Zijn discipelen, ondanks al hun falen, als
degenen ‘die steeds bij Hem gebleven zijn in Zijn verzoekingen’
en ‘Gods Woord hebben bewaard’.
Op dezelfde wijze gaat Paulus, wanneer hij het verhaal
van Abraham vertelt, voorbij aan Abrahams struikelingen en
karakteriseert hem als een man die ‘niet heeft getwijfeld in
ongeloof’. Hij is ervan overtuigd dat de gelovigen van Rome
‘vol zijn van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar
terecht te wijzen’. Hij beschrijft alle christenen als ‘heiligen
en geliefden’ en zegt dat ze ‘het vlees met zijn hartstochten en
begeerten hebben gekruisigd’. Er zouden nog veel van zulke
voorbeelden te geven zijn.
Iedere christen zou deze nadruk van de Bijbel moeten
volgen. Terwijl hij beseft hoe veel hij dagelijks tekort schiet in
volmaaktheid, behoort de christen toch zijn hart en verstand
te richten op de geweldige dingen die God voor hem in
Christus gedaan heeft. Dit is de houding van het geloof. In
onszelf zijn we ‘niets’ en ‘kunnen we niets doen’, maar in
Christus ‘zijn ons alle dingen mogelijk’! De tegenovergestelde
gedachte is als contrast goed geïllustreerd door een medepastor:










Lukas 22:28
Johannes 17:6
Romeinen 4:20
Romeinen 15:14
Kolossenzen 3:12
Galaten 5:24
Galaten 6:3
Johannes 15:5
Filippenzen 4:13
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Stel je voor dat bezoekers bij het huis van een man
aankomen. Wanneer ze aanmerkingen beginnen te
maken over de vele veranderingen en verbeteringen
die plaats gevonden hebben in zijn huis, buigt hij
zijn hoofd van schaamte en zegt: ‘O, maar er is iets
dat ik jullie moet laten zien’. Hij gaat dan naar de
keuken en trekt de afvalemmer tevoorschijn. (Ieder
huis heeft er één!) Hij en zijn gasten besteden
de avond met het nauwkeurig onderzoeken van
de inhoud van de afvalemmer, terwijl ze zuchten
over de viesheid en afschuwelijkheid van ieder
afzonderlijk stuk vuil. Ze doen dit terwijl ze in een
pas vernieuwde woonkamer zitten, maar ze zijn
zo in beslag genomen door hun taak dat ze zich
helemaal niet bewust zijn van hun omgeving!
Dit is niet een Bijbelse benadering van het Christelijke
leven! Christenen ‘struikelen inderdaad in vele opzichten’,
maar volgens de Bijbel heeft God een behagen in Zijn kinderen
en in hun gebrekkige uitingen van liefde tot Hem. Hij zal over
hen ‘vrolijk zijn’ en Zich over hen ‘verheugen met gejuich’!
Hij ziet hen als Zijn schone ‘bruid’ , en hun offers en leven is
een ‘liefelijke reuk’ voor Hem.

 Zefanja 3:17 (S.V.)
 Hooglied 4:1; Efeze 5:25
 Filippenzen 4:18; 2 Korinthe 2:14-16
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•

Wat is het verschil tussen voortdurend tekort
schieten in de volmaaktheid van Christus en
voortdurend de nederlaag lijden van een bewuste
zonde?

Zeggen dat christenen voortdurend tekort schieten in de
volmaaktheid van Christus, is heel iets anders dan te zeggen
dat christenen de nederlaag moeten lijden door een bewuste
zonde. Het is juist zo’n concrete en bewuste zonde die Johannes
in gedachten heeft in 1 Johannes 2:1, wanneer hij zegt: ‘Mijn
lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En
als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij
de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige’. Door het woord
‘als’ te gebruiken, maakt Johannes duidelijk dat christenen
niet willens en wetens hoeven toe te geven aan zonde. Paulus
heeft hetzelfde in gedachten wanneer hij ons aanspoort om
niet ‘de zonde te laten regeren in ons sterfelijk lichaam om aan
de begeerten daarvan te gehoorzamen’. Christenen hoeven de
zonde niet te laten regeren in hun sterfelijke lichaam! Wanneer
de gelovige geconfronteerd wordt met concrete zonde, heeft
hij het vermogen om ‘door de Geest de praktijken van het
lichaam te doden’. Omdat hij wandelt in de Geest, zal hij niet
de begeerten van het vlees volbrengen. Feitelijk verklaart
Paulus met zekerheid dat de zonde over geen enkele christen
zal heersen, want hij is niet onder de wet, maar onder de
 Romeinen 8:13
 Galaten 5:16
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genade. Christus ‘heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij
ons zou verlossen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een
eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken’.
Geen christen is volmaakt in dit leven – verre van dat!
Maar iedere christen heeft de macht in Christus om te breken
met bewuste zonde en een leven te leiden van ‘gerechtigheid
en vrede en blijdschap in de Heilige Geest’.
•

Sommige mensen zeggen dat Romeinen 7:14-25
eenvoudig de voortdurende strijd van de christen
met de zonde schetst – dat het christelijke leven
in de grond der zaak een leven van overwinning
is, maar dat christenen diep bedroefd worden
door die mislukkingen en tekortkomingen die
nog steeds in hun leven overblijven. Hoe zou u
reageren op deze visie?

Ik ben het in het algemeen eens met zulke mensen wat betreft de natuur van het christelijke leven. Het christelijke leven
is in wezen een leven van overwinning, en christenen worden diep bedroefd door die mislukkingen en tekortkomingen
die nog in hun leven overblijven! Niet iedereen die Romeinen
7:14-25 laat slaan op de christen heeft een ‘ellendig mens’
of ‘nederlaag lijdende’ visie op het christelijke leven en
we moeten niet veronderstellen dat ze die wel hebben.
 Romeinen 6:14
 Titus 2:14
 Romeinen 14:17
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Waarin ik met zulke mensen van mening verschil is ten diepste
een verschil over de interpretatie (en mogelijk misbruik) van
één passage uit de Schrift, niet noodzakelijk over de natuur
van het christelijke leven zelf.
Maar het is een feit dat massa’s mensen van Romeinen
7 wel misbruik maken en zich er toe wenden voor hun
‘gemak’ wanneer ze ellendig zijn en verslagen door de zonde.
‘Tenslotte kon zelfs Paulus geen overwinning krijgen, dus
waarom zou ik iets anders verwachten?’ Zelfs degenen die
geloven dat het christelijke leven in wezen een leven van
overwinning is, worden op een subtiele wijze verleid met de
gedachte dat ‘deze ene zonde’ die zonde kan zijn die ze, net
als Paulus, nooit zullen kunnen overwinnen.
In het licht van dit misbruik van Romeinen 7 zou ik nog eens
willen benadrukken dat het thema van Romeinen 7 niet is
‘inwonende zonde in de gelovige’, maar ‘de goedheid van
de wet ondanks haar effecten op degenen die in het vlees
zijn’. Romeinen 7 heeft te maken met het feit dat de Wet,
hoewel ze ‘geestelijk’ en ‘goed’ is, ‘zwak was door het vlees’.
Het tekent in detail de werkelijkheid dat ‘toen wij in het
vlees waren, de hartstochten van de zonden, die geprikkeld
worden door de wet, in onze leden werkzaam waren, om
vrucht te dragen voor de dood’. Het moet ook opgemerkt
worden (in het licht van het antwoord dat eerder gegeven
is betreffende ‘zondeloze volmaaktheid’) dat in Romeinen
 Romeinen 8:3
 Romeinen 7:5
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7:14-25 Paulus duidelijk spreekt, niet over de voortdurende
mislukking van de heiligste christen om de volmaaktheid van
Christus te bereiken, zoals sommigen hebben verondersteld,
maar over een bewuste nederlaag door bewuste zonde. Dit is
duidelijk uit het feit dat de mens, die in deze verzen getekend
wordt, bewust het goede wil doen, maar in plaats daarvan ‘in
praktijk brengt’ dat waarvan hij weet dat het ‘kwaad’ is, ‘en
doet juist wat hij haat’. Deze nederlaag door bewuste zonde
wordt beschreven als iets dat consequent gebeurt, niet nu
en dan voorkomend, en er wordt niets gezegd over enig
vermogen dat deze mens zou hebben door de kracht van de
Heilige Geest om zonde te doden. Daar tegenover kunnen
we als christenen God dagelijks prijzen dat ‘de wet van de
Geest van het leven in Christus Jezus mij heeft vrijgemaakt
van de wet van de zonde en van de dood’. Wij zijn ‘ontslagen
van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden
zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen, en niet in
oudheid van letter’.
•

Hoe zit het met Galaten 5:17? Zegt dat niet
hetzelfde als Romeinen 7?

Galaten 5:17 (‘Want het vlees begeert tegen de Geest en de
Geest tegen het vlees; en deze staan tegenover elkaar, zodat





Romeinen 7:19
Romeinen 7:15
Romeinen 8:2
Romeinen 7:6
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u niet doet wat u zou willen.’) is niet een verzekering van
nederlaag, maar een verzekering van overwinning. Paulus begint
in vers 16 met de belofte dat, indien we ‘wandelen door de
Geest’, we ‘niet de begeerte van het vlees zullen vervullen’.
Dan legt hij in vers 17 uit waarom dit zo is: de Heilige Geest,
wiens karakter lijnrecht staat tegenover het vlees, plaatst
Zichzelf er tegenover en bestrijdt het, en verhindert ons
krachtig om ons eigen leven te leiden of de begeerten van het vlees
na te jagen. Nadat hij de ‘werken van het vlees’ tegenover de
‘vrucht van de Geest’ geplaatst heeft in de verzen 19 tot 23,
verzekert Paulus ons nog een keer in vers 24 dat ‘wie van
Christus zijn, het vlees met zijn hartstochten en begeerten
hebben gekruisigd’.
Een citaat van commentator Albert Barnes kan nuttig zijn op
dit punt:
‘Er is bovendien geen reden om dit zo uit te leggen,
zoals altijd het geval lijkt te zijn, als van de overheersende
neiging van het hart tot het kwade, alsof het leerde
dat de christen wel het goede begeerde te doen, maar
dat niet kon, vanwege zijn inwonende verdorvenheid.
Wat betreft de taal van Paulus of het feit zelf, kan
het juist als het tegenovergestelde verstaan worden
en kan het betekenen dat de beheersing en invloeden
van de Heilige Geest op het hart dusdanig zijn, dat
de christen niet het kwade doet, dat hij anders zou
doen…
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Hij (Paulus) spoort hen aan (Galaten 5:16) om te
wandelen door de Geest, en verzekert hen dat ze
op deze wijze niet de begeerten van het vlees zullen
vervullen. Om hen hiertoe aan te moedigen, herinnert
hij hen er aan dat er twee tegengestelde principes in
hun hart waren, de invloeden van de Geest van God
en een vleselijke en een nederwaartse neiging van het
vlees. Deze staan tegenover elkaar; en zodanig zijn in
feite de invloeden van de Geest op het hart, dat de
christen niet de dingen doet die hij anders wel zou
doen’.
•

Bent u niet al te letterlijk in uw opvatting van
de verschillende passages die de wedergeboorte
beschrijven?

Het is duidelijk dat, wanneer de Bijbel bijvoorbeeld spreekt
over ‘Gods zaad’ dat in ons blijft en dat we ‘deel hebben
gekregen aan de Goddelijke natuur’, deze termen niet in
een vleselijke zin verstaan moeten worden. Ook impliceren
ze niet de absolute kloof tussen de oneindige Schepper en
Zijn eindige schepping te verminderen. Niettemin moeten
voortdurend in gedachten houden dat de Heilige Geest deze
termen juist doelbewust gekozen heeft omdat ze aan ons
nauwkeurig de waarheid overbrengen omtrent de onzichtbare
 Albert Barnes, Notes on the New Testament, Galaten 5:17
 1 Johannes 3:9
 2 Petrus 1:4
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werkelijkheid. We wagen het niet om zulke termen, in de
naam van theologische ‘wijsheid’, zodanig ‘weg te verklaren’
dat ze ontdaan worden van enige echte betekenis. De
christen is werkelijk ‘uit God geboren’. Hij is werkelijk ‘een
nieuw schepsel’ met een ‘nieuw hart’, ‘levend gemaakt uit de
dood’ en ‘in de hemel gezet’!
•

Als de christen een nieuw mens is en het lichaam
zelf niet zondig is, waar komt de zonde in de
gelovige dan vandaan?

De Bijbel geeft ons niet een gedetailleerde beschrijving van de
psychologie van de mens of van de werking van de menselijke
persoonlijkheid. Het geeft ons eerder een functionele of
praktische beschrijving. Deze beschrijving laat vele metafysische
vragen onbeantwoord, maar het is meer dan genoeg om ons
een stevig fundament te geven om het christelijk leven te
leven.
De basisfeiten zijn helder:
1. De diepste en uiteindelijke waarheid over de christen is dat
hij een nieuw mens is. Dit is zijn wezenlijke identiteit. De
nieuwe mens vertegenwoordigt wie hij ‘werkelijk’ is op
het huidige moment en wie hij zal zijn over duizend jaar.
2. De nieuwe mens is niet de enige waarheid over de christen. Er is één aspect van zijn persoonlijkheid dat nog niet
verlost is – zijn ‘sterfelijk lichaam’. Volgens de Bijbel komt
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de aanhoudende strijd met de zonde voort uit dit feit. De
zonde probeert nog steeds te heersen in zijn sterfelijk
lichaam.
Dit onverloste sterfelijke lichaam, opgevat als de plaats
waar de zonde nog steeds probeert te heersen, wordt
in de Bijbel aangeduid als ‘het vlees’. De Schrift spreekt
herhaaldelijk over de ‘leden’ van het lichaam (zoals: handen, voeten, ogen, enzovoort) als de plaats waar de zonde
zich doet gelden. De Bijbel duidt zelfs zonden aan met
‘praktijken van het lichaam’! We weten dat, wanneer een
christen zondigt, het niet alleen zijn lichaam is dat zondigt,
maar de christen zelf als een totale persoon. Niettemin
maakt de Bijbel het duidelijk dat, als het lichaam eenmaal
verlost is, de zonde niet langer meer een probleem is voor
de gelovige.
Het vlees is één aspect van de totale persoonlijkheid van
de christen, maar het is niet de uiteindelijke waarheid over
hem. Het vertegenwoordigt niet wie hij werkelijk is of
wat hij werkelijk liefheeft. De ‘praktijken van het lichaam’
bedroeven hem en vliegen in het gezicht van alles dat heel
dierbaar is voor hem.
3. De christen hoeft niet verslagen te worden door het vlees. Daar
zijn geest ‘vernieuwd’ wordt door de feiten te geloven
met betrekking tot wie hij werkelijk is, en als hij leert om






Romeinen 6:12-13
Romeinen 6:13,19; 7:5,23; Kolossenzen 3:5; Jakobus 3:6,4:1
Romeinen 8:13
Romeinen 8:23
Romeinen 12:2; Efeze 4:23
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te ‘wandelen door de Geest’, zal hij meer en meer in staat
zijn om ‘de praktijken van het lichaam te doden’.
•

Wat is het verschil in de praktijk tussen de leer
dat een christen twee naturen heeft en de leer dat
de christen een nieuw mens is die te strijden heeft
met het vlees?

Het wezenlijke verschil is een verschil in identiteit: ‘Wie ben ik
eigenlijk?’ en ‘Wat is de uiteindelijke waarheid over mij?’ Als, in
het diepst van mijn bestaan, het kwaad nog een uiting is van
wie ik werkelijk ben en wat ik werkelijk liefheb, dan wordt de
heiliging een proces van proberen de werkelijkheid te ontkennen
en iemand anders te worden dan wie ik werkelijk ben.
Anderzijds, als ik een nieuwe mens ben die nog steeds te
strijden heeft met de zonde, dan is het iedere keer dat ik ‘nee’
zeg tegen de zonde, dat ik ‘ja’ zeg tegen wie ik werkelijk ben en
wat ik werkelijk liefheb. Heiliging is dan een proces van het omhelzen van de werkelijkheid, van het geloven wat waar is en van het
in de praktijk steeds meer de persoon worden, die ik echt ben.
•

Wanneer Jezus in Markus 7:21-22 zegt dat ‘van
binnenuit, uit het hart van de mensen, komen
voort kwade overwegingen, alle overspel, hoererij, moord, diefstal, hebzucht, slechte dingen, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed,
dwaasheid’, spreekt Hij dan van christenen zowel
als niet-christenen?
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Omdat de Heere hier verwijst naar duidelijk omschreven daden
die ‘voortkomen’ (vers 20) uit mensen die hen verontreinigen,
letterlijk ‘overspel, hoererij, moord, diefstal’, en ‘hebzucht en
slechte dingen’, is het duidelijk dat Hij de verloren mensheid
in het algemeen beschrijft, niet christenen.
Christenen, daarentegen, worden door de Heere aangeduid als degenen met ‘een oprecht en goed hart’. Volgens Jezus
is de christen een ‘goed mens die uit de goede schat van het
hart goede dingen voortbrengt’.
‘Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht
goed; of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht
slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend.
Adderengebroed! Hoe kunt u goede dingen spreken,
terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het
hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede
dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte
mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat’.
•

Hoe moeten we denken over Mattheüs 7:11? In
welke zin zijn christenen ‘slecht’?

Wanneer Jezus tot de Farizeeën in Mattheüs 12:34 (boven
aangehaald) zegt: ‘Adderengebroed! Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl u slecht bent?’ is het duidelijk dat Hij het
woord ‘slecht’ gebruikt om naar de niet-christen te verwij Lukas 8:15
 Mattheüs 12:33-35
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zen – ‘de slechte mens’ die ‘brengt slechte dingen voort uit
de slechte schat’ – in tegenstelling tot de christen, ‘de goede
mens’ die ‘brengt goede dingen voort uit de goede schat van
het hart’.
In Mattheüs 7:11, echter, is Jezus bezig Zijn discipelen te
onderwijzen over het gebed. Het ligt daarom voor de hand,
dat wanneer Hij tegen hen zegt: ‘Als u, die slecht bent, uw
kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer
zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan
hen die tot Hem bidden’, Hij niet zegt dat zij ‘slechte mensen’
zijn in dezelfde betekenis als de onbekeerde Farizeeën. Toch
zijn ze in vergelijking met ‘hun Vader die in de hemel is’, inderdaad ‘slecht’. Zoals we eerder in deze bijlage gezien hebben,
schieten zelfs ware christenen aan Gods volmaakte goedheid
oneindig tekort. Wanneer ze vergeleken worden met Hem:
‘Niemand is goed behalve Eén’.

 Markus 10:18
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Doelstellingen van Stichting Heart Cry
A. Geestelijke verdieping
B. Bewustwording van de noodzaak van opwekking
ad. A. Geestelijke verdieping
Als stichting willen wij in biddend opzien en in
afhankelijkheid van de Heilige Geest ons dienstbaar inzetten
in Gods wijngaard, omdat gelovigen, juist in deze tijd waarin
de satan rondgaat als een briesende leeuw, gezond ‘voedsel’
nodig hebben. Het is ons doel om gelovigen erop te wijzen
dat zonder het verstaan van het diepere leven met Christus
lauwheid, oppervlakkigheid, onverschilligheid en gezapigheid
op de loer liggen De vernieuwende kracht van de Heilige
Geest is noodzakelijk voor een gezonde groei van het
persoonlijke geestelijk leven.
ad. B. Bewustwording van de noodzaak van
opwekking
Vanuit onze diepe bezorgdheid over de situatie van de
kerk in Nederland willen wij de noodzaak van zowel een
persoonlijke als een nationale herleving onder de aandacht
brengen. Opwekking is allereerst zondebesef en reformatie
van lauwe christenen. Daarnaast is het de buitengewoon
krachtige genadewerking van de Heilige Geest waardoor
een geestelijke vernieuwing, toewijding en vervulling in het
leven van gelovigen teweeggebracht wordt, zodat door
hen de stroom van levend water naar de ongelovigen kan
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vloeien en zij uit de macht van de zonden worden verlost.
Nationale herleving begint altijd persoonlijk.
Verwezenlijken van de doelstellingen
We verwezenlijken onze doelstellingen door het
organiseren van conferenties, studie- en appèlavonden en
Bijbelstudiedagen over opwekking, geestelijke verdieping en
vernieuwing, door de uitgifte van brochures en cd’s en door
het organiseren van plaatselijke en landelijke bidstonden.
Voor meer informatie en overige boeken
Evangelist Arjan C. Baan
Telefoon: 0418-643500
Website: www.heartcry.nl & www.geestelijkegroei.nl
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