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Groet

Hallo allemaal,
Vorige week werd ik door Psalm 62 bepaald bij mijn stille tijd. De Psalm
begint in vers twee zo: ‘Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn
heil’.
De vraag die in me op kwam was: ben ik werkelijk stil voor de Heere in
mijn stille tijd? Er zijn soms zoveel dingen die mij afleiden!
Bijvoorbeeld tijdens het bidden komt er ineens een gedachte binnen
over iets wat ik nog moet doen. Of mijn telefoon maakt het typische
Whatsapp geluidje en krijg ik de neiging om even te gaan kijken. Ik
dacht bij mezelf dat moet voortaan anders, de telefoon gaat op die
momenten uit. Met de gedachten doe ik twee dingen: Ik breng het bij
de Heere en schrijf het op een kladblokje. Het heeft mij enorm geholpen, misschien heb jij er ook iets aan!
Het artikel tijdmanagement in dit nummer van Volg Mij, gaat over het
inplannen van je stille tijd. Het is niet alleen belangrijk om tijd met de
Heere door te brengen, maar het moet zelfs de eerste prioriteit in je
leven krijgen! Weet je waarom? Het antwoord staat in dezelfde Psalm:
‘God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de
kracht van God is’ (vs 12).
Verlang jij ernaar dat de Heere jou gaat gebruiken als een getuige voor
Hem zoals Sander aan ons vertelt in zijn artikel? Verlang jij naar een
overwinnend leven waarin jij veel vrucht draagt voor Hem zodat de
Vader verheerlijkt wordt? Dan moet je in de eerste plaats je hart en
leven aan Hem overgeven, ruim alles op waar de Heere verdrietig van
wordt. In de tweede plaats is het belangrijk dat je Hem elke dag in je
binnenkamer zoekt doormiddel van gebed en bijbelstudie. Ik hoop dat
de constante roep van je hart naar Hem is: Ik heb U nodig! Want dan
wil Hij je Zijn kracht geven, elke dag opnieuw.
Ik wens je veel leesplezier toe.

Volg Mij!
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DE DOOD VAN DE HEERE JEZUS

Overwinnend Christelijk leven –
alleen bereikbaar voor ‘gevorderden’?
De dood van de Heere Jezus is het centrale thema van
de Bijbel en de basis voor alle geestelijke zegeningen.
Een cruciaal punt bij het persoonlijk ervaren van deze
zegeningen is mijn dood met Christus. Want in Gods
ogen is ieder kind van God ook met Christus gestorven.
Daarover en over de gevolgen van dit feit zal het in dit
artikel gaan.
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Met betrekking tot de zonde gestorven – wat betekent dat voor
mij?
‘Hoe zullen wij, die ten opzichte van
de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?’ (Rom. 6:2).
‘Als wij nu met Christus gestorven zijn
…’ (Rom. 6:8).
De zonde is een macht waaronder de
mensen door de overtreding van Adam
gekomen zijn. Deze macht, de zonde,
zal eenmaal opgeheven worden, want
de Heere Jezus is geopenbaard om
door de dood de zonde teniet te doen
(Hebr. 9:26). In de toekomst zal deze
boze macht inderdaad tenietgedaan
worden. Maar nu heerst ze nog.
God heeft Zijn kinderen nu al van deze
macht bevrijd. Hoe heeft Hij dat gedaan? Hij heeft het door de dood gedaan, niet door mijn lichamelijke dood,
maar door de dood van de Heere
Jezus, die ook mijn dood is. Zo zegt
Gods Woord het.
Wij zijn met Christus gestorven, en wel
met betrekking tot de zonde. Dat wil
zeggen dat ik geen relatie meer met
de zonde heb – ik ben er dood voor,
zodat deze boze macht niet meer over
mij heerst. Zij heeft geen recht meer op
mij en ik hoef haar niet meer te gehoorzamen. Waarom niet? Omdat ik dood
ben. Niet de zonde is gestorven, maar
ik ben met betrekking tot de zonde gestorven, dat wil zeggen dat ik tegen de
zonde zeggen kan: ‘Jij hebt geen recht
meer op mij, ik hoef je niet meer te

dienen, want ik ben dood’. Dat is ware
vrijheid.
Wij zijn toch al niet meer onder de
macht van de zonde? Daarom zoals het
er staat: God wil niet dat wij in de zonde blijven of nog daarin leven. (Rom.
6:1,2). Waarom niet? Omdat wij ten
opzichte van de zonde gestorven zijn.
Dat mag en moet dan ook in de doop
beleden worden.
De nieuwe dienst – ‘slaven van God’?
‘Dit weten wij toch, dat onze oude
mens met Hem gekruisigd is, opdat het
lichaam van de zonde tenietgedaan zou
worden en wij niet meer als slaaf de
zonde zouden dienen’ (Rom. 6:6).
Wie werd er met Christus gekruisigd?
De oude mens. Wat is dat? De ‘oude
mens’ is de mens vóór zijn bekering, die
verdorven en kwaad is en door de zonde geregeerd wordt. Hij is de natuurlijke nakomeling van Adam, die in zonde
viel en een slaaf van de zonde werd. De
oude mens kan niets voortbrengen wat
aangenaam voor God is. Hij is een slaaf
van de zonde, aan haar onderworpen,
en hij kan alleen maar zondigen. Ieder
bekeerd mens mag door Gods Woord
weten dat deze boze, zondige, oude
mens aan het kruis door God veroordeeld en geoordeeld werd. Hij is er
niet meer.
Verder staat er dat het lichaam van
de zonde tenietgedaan is. Wat is het
‘lichaam van de zonde’? Het is de drang
om te zondigen. Deze drang is teniet-
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gedaan. Waardoor? Door de kruisiging
van de oude mens. Hij die vanuit deze
drang moest zondigen – de oude mens
– werd door God gekruisigd, dat wil
zeggen: veroordeeld en geoordeeld.
Hij is dood.
Het praktische gevolg is dat wij de zonde niet meer dienen, omdat wij weten
en ons realiseren dat de oude mens gekruisigd is. God heeft Zijn oordeel over
de oude mens uitgesproken en het
oordeel ook voltrokken. Ik neem deze
boodschap, door God tot mij gesproken, aan en zeg steeds weer tegen mezelf: ‘Mijn oude mens is veroordeeld.
Ik dien daarom de zonde niet meer. In
plaats daarvan geeft God mij een nieuwe dienst’:
‘En, vrijgemaakt van de zonde, bent u
dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid’ (Rom. 6:18).
‘Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en
aan God dienstbaar gemaakt …’ (Rom.
6:22).

De grondbeginselen van de wereld
afgestorven – hoe werkt dat in de
praktijk?
‘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? …
Zij zijn ingevoerd volgens de geboden
en leringen van de mensen … tot verzadiging van het vlees’ (Kol. 2:20-23).
Een andere zegen, namelijk met
Christus gestorven te zijn, betekent bevrijd te zijn van de grondbeginselen van
de wereld. ‘De wereld’ staat hier voor
het door satan geregeerde systeem,
dat in vijandschap tegenover God staat
en ons omringt zoals de lucht die we
inademen. Deze wereld heeft bepalingen waaraan we ons kunnen onderwerpen. De context van de aangehaalde tekst maakt enerzijds duidelijk dat
de Kolossenzen het gevaar liepen om
zich aan de Joodse gebruiken te onderwerpen. Anderzijds tonen deze verzen
ook een beginsel: wij zijn met Christus
de grondbeginselen van de

De natuurlijke mens is een slaaf van de
zonde. De wedergeboren mens is van
de slavernij van de zonde
bevrijd en een slaaf van zoDie Zichzelf gegeven
wel de gerechtigheid als van
God geworden (Rom. 6:22).
heeft voor onze zonden, opdat
De nieuwe dienst bestaat
Hij ons zou ontrukken aan de tegendus in gerechtigheid, dat wil
woordige
slechte wereld, overeenkomzeggen: in een leven dat in
overeenstemming is met
stig de wil van onze God en Vader.
Gods wil en gedachte. Wat
Galaten 1:4
een heerlijk plan voor het
leven!
Tijdschrift voor geloofsopbouw
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wereld afgestorven en daarom vrij van
alles wat tot dit door satan geregeerde
systeem behoort. Wij hebben geen
relatie meer met deze grondbeginselen van de wereld. Christus heeft ons
ontrukt aan de tegenwoordige slechte
wereld (Gal. 1:4).
Satan, de vorst van de wereld, laat regels
opstellen en gewoonten creëren. Hij wil
ons vasthouden in zijn invloedssfeer,
en wij kunnen daarin terechtkomen.
Voorbeelden hiervan kunnen zijn:
menen met de mode mee te moeten
doen of bepaalde merken te moeten
dragen;
geloven steeds over de nieuwste
techniek te moeten beschikken;
ongehuwd samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaan;

de wereldse manier van je leven
plannen overnemen (carrière, geld,
vrijetijdsbesteding …).
Kortom, als er gezegd wordt: ‘Zo doet
men dat’ of ‘Dat heeft men tegenwoordig!’, dan moeten wij ervoor waken dat
we ons niet aan de regels van de wereld
ondergeschikt maken en ons aan haar
slavernij onderwerpen.
Wij zijn nog in de wereld en kunnen
de dingen van de wereld gebruiken,
echter niet naar ons goeddunken (zie 1
Kor. 7:31), maar tot eer van God.
Met Christus opgewekt – toekomstvisioen of blijdschap in het
heden?
Wij zijn niet alleen met Christus gestorven, maar wij zijn ook opgewekt.

Volg Mij!

7

8

Jezus Christus

DE DOOD VAN DE HEERE JEZUS

‘Als u nu met Christus opgewekt bent,
zoek dan de dingen die boven zijn,
waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit’ (Kol. 3:1).
God laat ons ook zien dat we met Christus zijn opgewekt. In mijn lichaam
merk ik daar niets van, maar in mijn hart
is een verlangen naar Christus in de
hemel, waar mijn (nieuwe) leven verborgen is. In de toekomst zal dit leven
voor allen zichtbaar worden wanneer
Christus in heerlijkheid geopenbaard
wordt (Kol. 3:2-4).

bevrijding van de elementen van de
wereld en van de macht van satan.
Hier en nu, op aarde, in het dagelijks
leven, mag ik al zoeken wat boven is,
waar Christus is. Wij worden opgeroepen de dingen te zoeken en te bedenken die boven zijn. Waarom? Omdat Christus daar is. In de hemel is ons
vaderland. Wij leven weliswaar nog in
deze wereld en horen bij deze schepping, maar wij zijn niet van deze wereld
en zijn in Christus een nieuwe schepping geworden.

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 worden, Die ons leven is, dan
zult ook u met Hem geopenbaard worden in
heerlijkheid.
Kolossenzen 3:2-4

In Romeinen 6:8 wordt gezegd: ‘Als
wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen
leven’. Daar gaat het om de lichamelijke
opstanding in de toekomst, als wij een
nieuw lichaam hebben, het lichaam van
de opstanding.
Dan zullen wij datgene wat wij nu al
geestelijk bezitten, ongehinderd kunnen ervaren:
bevrijding van de macht van de zonde;
Tijdschrift voor geloofsopbouw

‘Daarom, als iemand in Christus
is, is hij een nieuwe schepping: het
oude is voorbijgegaan, zie, alles is
nieuw geworden’
(2 Kor. 5:17).
De visie van God
overnemen – dat
is het perspectief

Onze waarneming wordt vaak gekenmerkt door wat wij ons voor kunnen
stellen. Als het om de waarheid van
God gaat, komen we daar echter niet
ver mee, want wij kunnen ons – zelfs als
nieuwgeboren mensen – de gedachten
van God in hun grootheid en omvang
niet voorstellen. Daarom is bij het lezen
van de Bijbel eenvoudig geloof nodig,
dat wil zeggen dat ik geloof wat Gods
Woord zegt, ongeacht of ik het me
voorstellen kan of niet.

Jezus Christus

Een voorbeeld uit het Oude Testament maakt dat duidelijk. Toen de
Israëlieten in Egypte het Pascha vierden,
moesten de posten van de deur en de
bovendorpel met bloed bestreken
worden. De Heere beloofde hun: ‘En
het bloed zal u tot een teken zijn aan
de huizen waarin u verblijft. Als Ik het
bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal
geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal
treffen’ (Ex. 12:13).
Een Israëliet die deze belofte geloofde,
kon in rust en vrede het Pascha eten,
zonder enige angst. Hij geloofde eenvoudig. Wie zich echter afvroeg of het
bloed echt genoeg was of dat hij nog
op een andere manier veiligheidsmaatregelen moest nemen, die had geen
vrede en at het Pascha in onzekerheid,
wantrouwen en angst.

Maar hoe de toestand van het hart
van de Israëlieten ook was, als God het
bloed zag, was er geen plaag die verderf teweegbracht. Gods visie was: ‘Zie
Ik het bloed, dan zal er geen plaag over
jullie komen’.
Zo is het ook met mijn dood en opwekking met Christus. Ik moet dan niet
kijken naar mijn leven, mijn ervaringen
en mijn voorstellingsvermogen, maar
ik moet luisteren naar Gods Woord en
geloven wat Gods Woord zegt – ook als
het op dit moment onvoorstelbaar lijkt.
Het is Gods plan voor ons dat wij ook
nu al tijdens ons leven op de aarde de
zegeningen waarin wij ons in de toekomst ongehinderd kunnen verheugen,
ervaren. Hij heeft de voorwaarden daarvoor al geschapen. Ons aandeel is het te
geloven en de Heilige Geest ruimte te
geven om in ons leven te werken.
Hartmut Frisch

Als Ik het
bloed zie,
zal Ik u
voorbijgaan ...
Exodus 12:13
Volg Mij!
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Christus –

door God verlaten
‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Matth.
27:46). Deze vraag stelde de Zoon van God aan het eind
van de drie uren van duisternis aan het kruis van Golgotha,
roepend met luide stem. Deze uitroep is niet alleen een
vraag die Hij aan God stelde. De Heere Jezus drukt daarin
ook Zijn diepe nood uit die Hij door het verlaten worden
van God ervoer.

Volg Mij!
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Als wij ons met het feit bezighouden
dat Christus aan het kruis door God
verlaten werd, moeten we ons eerst
van één ding bewust zijn: de kruisiging
op Golgotha vraagt grote eerbied van
ons. We kunnen niet over het lijden
van de Heere Jezus spreken zoals we
over alledaagse dingen praten. Een
houding zoals God die van Mozes
verlangde, is veelmeer gepast: ‘Doe
uw schoenen van uw voeten, want de
plaats waarop u staat, is heilige grond’
(Ex. 3:5).
De weg naar het kruis
Op de avond voor de kruisiging lag
Heere Jezus in Gethsémané in een
worstelend gebed tot God Zijn Vader
op de grond. Daar werd Hij geconfronteerd met het tot zonde worden
in al zijn verschrikkingen, het verlaten
worden door God en de aanstaande
dood. Dat vooruitzicht had Hem ‘ontdaan en zeer angstig’ en ‘bedroefd tot
de dood toe’ gemaakt (Mark. 14:33-

Tijdschrift voor geloofsopbouw

34). Vervolgens was Judas Iskariot met
soldaten gekomen en was Christus
gevangengenomen. Daarna werd Hij
meerdere keren verhoord, gegeseld
en ten slotte gekruisigd.
Tot dat moment hadden alleen mensen gehandeld. Tot hier toe was het
‘hun uur en de macht van de duisternis’ (Luk. 22:53) geweest. Maar dan
lezen we in Mattheüs 27:45: ‘En vanaf
het zesde uur kwam er duisternis over
heel de aarde, tot het negende uur
toe’. Het klinkt als een tegenstelling
– tot dat ogenblik stond het handelen van de mensen op de voorgrond,
maar nu kwam er iets heel anders.
Het uur van God
Want nu kwam het uur van God. Nu
rekende de heilige God met de zonde en met onze zonden af – maar niet
met ons, maar met Hem, Zijn enige,
volmaakte Zoon! Met Hem, de Reine,
Die geen zonde gekend heeft (2 Kor.

Jezus Christus

5:21), in Wie geen zonde was (1 Joh.
3:5) en Die geen zonde deed (1 Petr.
2:22). Of wij nu jong zijn of oud en al
lang op de geloofsweg – dat doet ons
met grote bewondering en met aanbidding blikken op Golgotha.
De evangeliën vermelden niet wat er
in deze drie uren werkelijk gebeurde.
Wij weten dat het hele land in diepe,
bovennatuurlijke duisternis lag. Andere verzen in de Bijbel vertellen ons dat
Christus op dat moment – en alleen op
dat moment! – met onze zonden beladen was (Hebr. 9:28; 1 Petr. 2:24), en
dat God Hem zelfs tot zonde gemaakt
had (2 Kor. 5:21). Pas aan het eind van
dit vreselijke lijden horen we de Heiland de uitroep doen waarmee we ons
artikel begonnen zijn. Met deze vraag
willen we ons nog wat bezighouden.
Ondoorgrondelijke vraag
‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U
Mij verlaten?’ Een ondoorgrondelijke
vraag, die Christus woord voor woord
uit de 22ste psalm citeert. Een vraag
die uitsluitend van toepassing is op
Christus, omdat David nooit door God
verlaten werd. Een vraag waarbij wij
stil moeten blijven staan, die uniek is
tot in eeuwigheid. Een vraag waarvan
elk afzonderlijk woord het overwegen
waard is.
‘Mijn God, Mijn God’. Hij zegt ‘Mijn’
God. Wie kon er beter dan Hij over
‘Zijn’ God spreken? Hij had Hem van
jongs af alleen maar geëerd en verheerlijkt, was Zijn God altijd volmaakt
gehoorzaam geweest! ‘Op U ben ik

geworpen van de baarmoeder af,
vanaf de moederschoot bent U mijn
God’ (Ps. 22:11).
Christus spreekt Hem als zijn ‘God’
aan. Tijdens Zijn leven en dienst op
deze aarde, in de worstelende strijd
in Gethsémané en ook aan het kruis
in de eerste drie uur (van het derde
tot het zesde uur) en na de drie uur
van duisternis had Hij God altijd alleen
maar als zijn ‘Vader’ aangesproken
(zie Luk. 2:49; Joh. 16:32; Mark. 14:36;
Luk. 23:34,46). Dit geeft aan dat de
Heere Jezus hier als onze Middelaar
voor God treedt, met onze zonden
beladen, om die te verzoenen. Nu
heeft Hij met de heilige God te maken,
daarom noemt Hij Hem ‘God’ en niet
‘Vader’. Hier staat nu niet zijn relatie
met Zijn Vader in het middelpunt –
ook al was die er nog steeds – maar
God in Zijn heilig wezen …
Door de herhaling van het ‘Mijn God’
brengt de Heiland bovendien iets van
de diepte en intensiteit tot uitdrukking waarmee Hij God aanspreekt. Ja,
Hij riep in de grootste nood!
‘waarom …?’. Het ‘waarom’ is het
kernwoord van Zijn vraag. Ja, waarom?
Eerst moeten we zeggen dat Christus
als de Alwetende het antwoord wist.
Maar drukt Hij hier niet – net als in Zijn
gebed in Gethsémané – als volmaakt
Mens iets uit van Zijn gevoelens, een
ondoorgrondelijk diep, ‘menselijk’
vragen?
Maar daarnaast kan ook iedere gelo-

Volg Mij!
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vige op dit ‘waarom’ een antwoord
geven. De Heere Jezus werd omwille
van ons door God verlaten, opdat wij
nooit door God verlaten zouden worden en deze vreselijke toestand van
het verlaten zijn van God nooit hoefden te ervaren! En toch – ook al kennen we het antwoord -- kan niemand
beseffen wat het werkelijk betekent
door God verlaten te zijn.

‘… hebt U …’: We zouden hier ook
het ‘U’ kunnen benadrukken. De
Heere vraagt waarom God Hem verlaten heeft. God, Die Hij ononderbroken volmaakt gediend had. Eerst lezen
we dat de discipelen Hem allemaal
verlieten en vluchtten (Matth. 26:56).
Maar God, op Wie Hij sinds Zijn menswording vertrouwd had, Die Hij gehoorzaam geweest was – juist Híj verliet Zijn Zoon? Dat toont ons hoe volkomen heilig God is, dat Hij de zonde
niet door
de vin-

Waarom? Omdat Hij mijn en jouw
ontelbare zonden, al onze boze gedachten, daden en woorden voor
God droeg, alsof het Zijn eigen
schuld was. Wat moet Hij in
Want Hem Die geen
Zijn heilige, reine ziel toch
zonde gekend heeft, heeft
geleden hebben, toen
Hij al het vuil en de
Hij voor ons tot zonde gemaakt,
drek van onze zonopdat wij zouden worden gerechden moest dragen
en daarvoor gestraft
tigheid van God in Hem.
moest worden!
2 Korinthe 5:21
Waarom? Omdat God Hem
ook gestraft heeft voor de
zonde zelf, het karakter van de
oude mens, dat slechte beginsel, dat gers kan zien en dat Hij ook Zijn eigen
God zo tegenstaat. God veroordeel- Zoon niet sparen kon (Rom. 8:32). We
de de zonde in het vlees (Rom. 8:3), zien bovendien dat Christus werkelijk
dat wil zeggen: in de Mens Jezus Chri- voor God tot zonde gemaakt werd –
stus, en maakte Hem Die geen zonde onbevattelijk!
gekend heeft, tot zonde (2 Kor. 5:21).
De Heere Jezus was in die drie uur in ‘… Mij …’. Nog nooit was een mens
Gods ogen de zonde! We zouden dit door God verlaten geweest. Zelfs
niet durven zeggen als Gods Woord David werd, zoals we al gezien hebhet niet zei. De Heere Jezus droeg dus ben, nooit echt door God verlaten.
niet alleen de straf voor onze zonden, Anders zou hij later niet één psalm
maar ook het oordeel over de zonde hebben kunnen schrijven: ‘Al ging ik
en het loon van de zonde, de dood ook door een dal vol schaduw van
(Rom. 6:23).
de dood, ik zou geen kwaad vrezen,
want U bent met mij’ (Ps. 23:4) en: ‘Ik
Tijdschrift voor geloofsopbouw
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heb de rechtvaardige nooit verlaten
gezien’ (Ps. 37:25). Maar juist Hij, deze
Ene, Volmaakte, Reine, werd echt door
God verlaten. Dit gebeurde omwille
van onze zonde, die op Hem lag.
‘… verlaten?’. Men heeft het weleens
over een ‘godverlaten plaats’. Maar dat
is slechts menselijk gepraat. Geen mens
kan beseffen wat het werkelijk betekent door God verlaten te zijn. God
zou echter alle reden gehad hebben
ons te verlaten – vanwege onze zonden. Maar Christus was de enige Mens
Die er recht op gehad zou hebben om
niet door God verlaten te worden – en
Hij werd door Hem verlaten.
De Heiland was in die drie uur helemaal alleen. God keerde Zich van Hem
af omdat God te rein is van ogen om
de zonde te zien (Hab. 1:13). Wij kunnen altijd tot God roepen en bidden
als wij in nood zijn. Bij Christus was het

anders in deze vreselijke drie uren. Wij
lezen in de klaagliederen twee schokkende verzen die daarop wijzen: ‘U
hebt U in een wolk gehuld, zodat er
geen gebed doorkwam’ (Klaagl. 3:44),
en: ‘Wanneer ik het uitschreeuw en
om hulp roep, sluit Hij Zijn oren voor
mijn gebed’ (Klaagl. 3:8). In deze drie
uur kon er geen verbinding, geen gemeenschap zijn tussen Hem Die met
zonden beladen was, en de heilige
God – hoewel Hij anderzijds ook de
Heilige was.
Geen antwoord
We lezen niets over een antwoord uit
de hemel. Eerder had God al meerdere keren de hemel geopend en Zijn
welgevallen in de Zoon uitgedrukt: ‘Dit
is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn
welbehagen heb’ (Matth. 3:17; 17:5;
Mark. 9:7; Luk. 9:35). En wanneer Hij
andere keren riep, kwam er direct ant-

Ik heb de rechtvaardige nooit
verlaten gezien ... Psalm 37:25
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CHRISTUS – DOOR GOD VERLATEN

woord: ‘Vader, verheerlijk Uw Naam!
Er kwam dan een stem uit de hemel: En
Ik heb hem verheerlijkt en Ik zal hem
opnieuw verheerlijken’ ( Joh. 12:28).
Maar nu kwam er geen antwoord uit
de hemel, zo totaal verlaten was onze
Heiland in deze ogenblikken. De zonde is zo vreselijk in de ogen van God,
dat Hij op dat moment Zijn Zoon een
antwoord weigerde. God zweeg.

een antwoord is op het feit dat Hij
door God verlaten werd. Zogezegd
een consequentie uit dankbaarheid
– alsof wij zouden zeggen: ‘U werd
voor mij door God verlaten om mij
van de zonde te bevrijden. Daarom
moet mijn leven U toebehoren,
mijn antwoord daarop moet een
leven van gehoorzaamheid en
toewijding zijn’.

Toch een antwoord?
We zijn er al bij bepaald dat de
gelovige toch een antwoord kent. De
vraag is echter ook of wij antwoord
geven. Daarmee bedoel ik niet dat
wij inderdaad de vraag van de Heere
Jezus beantwoorden, maar dat ons
leven een antwoord is op deze vraag.
‘Heere, hoe kan ik U danken voor Uw
werk op Golgotha? Ik wil U liefhebben
door mijn leven!’, zo staat er in een
lied. Het betekent dat ons leven

Is Hij Die de diepste diepten van het
lijden inging, ja, jouw en mijn Redder,
het niet waard?
Henning Brockhaus

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.
Romeinen 8:3
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Getuigen voor de Heere
‘U bent het licht van
de wereld’ (Matth. 5:14).
‘Laat zo uw licht schijnen
voor de mensen’ (Matth. 5:16).
‘U zult Mijn getuigen zijn’
(Hand. 1:8).

D

e Heere Jezus geeft ons in deze
verzen de opdracht om uit te gaan
en een getuige, een licht te zijn. Dit kan
soms best lastig zijn, dat heb ik ook zelf
vaak ervaren. Maar toch is het belangrijk
om deze opdracht te vervullen. Ik
hoop dat onderstaand voorbeeld je
zal bemoedigen om een getuige te
zijn voor de Naam van de Heere Jezus.

V

oor mijn studie mocht ik drie
maanden op Curaçao zijn; ik ging
daar wonen in een studentenhuis. We
hadden op ons terrein drie huizen,
waarin ongeveer dertig studenten

woonden. Er woonden daar allerlei
mensen. Toen ik daar aankwam, kwam
er al snel een moment dat ik voor de
keuze stond om wel of niet voor mijn
geloof uit te komen. Ik kan je vertellen
dat dat een lastig moment was!

M

aar gelukkig gaf de Heere mij de
kracht en de moed om het wel
te doen. Allereerst door te bidden
voor mijn eten en elke zondag naar
de samenkomst te gaan. Al snel viel dit
een aantal studenten op en kwam de
vraag op waarom ik dat deed. Zo gaf
Hij mij de kans om met die studenten
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te praten over het geloof. Dit gaf mij
vervolgens de rust om ook buiten mijn
kamer uit de Bijbel te lezen. Steeds
meer kreeg ik vragen. Zo ik kwam
er achter dat er nog een Christelijke
jongen in het huis was. Ook met hem
kon ik toen over het geloof praten.

K

ort voor mijn vertrek naar
Nederland
kwam
er
een
medestudente naar mij toe met de
vraag of zij een keer mee mocht naar de
samenkomst. Zo kan een klein getuigenis
als bidden voor het eten of het
bezoeken van een dienst belangrijk zijn
om in gesprek te komen met anderen.

I

k ben blij dat de Heere vanaf het
begin in mijn hart de wens heeft
bewerkt om een getuige te zijn.
Want ga maar na: als je eerst geen
getuige bent en het later alsnog
probeert, dan kijken anderen raar op.

H

opelijk bemoedigt dit zwakke
voorbeeld je om in welke situatie
dan ook een getuige voor de Heere te
zijn en er niet mee te wachten. Want hoe
langer je wacht, hoe moeilijker het wordt
om het alsnog te doen! Het kan lastig
zijn, maar het is alle moeite waard. Want
wie weet, kun je door jouw getuigenis
iemand redden van de eeuwige dood!
Sander Beltman
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Kinderen die vragen …
De Bijbel, het Woord van God, leert ons dat God ook
veel aandacht besteedt aan jongeren. Jongeren worden
aangemoedigd om vragen te stellen aan ouderen.
Hopelijk willen ook jullie als jongeren dit onderwijs uit de
Bijbel volgen. Van vragen word je wijs!
De eerste vraag
Toen de Heere aan Mozes verteld
had wat er nodig was om uit de slavernij van Egypte verlost te worden,
zei Hij dat elk gezin op de tiende dag
van de eerste maand een lam in huis
moest nemen. Het lam moest geslacht
worden op de veertiende dag van
de eerste maand. Het bloed van het
lam moest op de bovendorpel en de
beide deurposten gestreken worden,
terwijl de Israëlieten het vlees van het
lam moesten eten. Deze gebeurtenis
moest na de verlossing elk jaar weer
worden herhaald. Deze dag werd tot
een ‘gedenkdag’, tot een ‘verordening
... tot in eeuwigheid’ (Ex. 12:14, 24).
Het is veelzeggend dat Gods Woord
ons leert hoezeer de Heere Zelf bij

dat offer betrokken is geweest! Want
er staat:
het is een ‘Pascha voor de HEERE’
(vers 11);
het is een ‘feest voor de HEERE’
(vers 14);
het is een ‘Pascha-offer voor de
HEERE’ (vers 27).
En daar kunnen onder jongeren vragen over rijzen!
‘… als uw kinderen tegen u zullen zeggen: Wat betekent deze dienst voor
u?’ (vers 26).
Deze tekst mag ook onze jongeren
aanmoedigen om vragen te stellen als
wij het Avondmaal vieren: ‘Waarom
doen jullie dat?’
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Het antwoord hoeven wij niet zelf te
bedenken, want de Heere leert ons
Zelf welk antwoord wij, als ouderen,
dan moeten geven. ‘.... dat u moet
zeggen: Dit is een Pascha-offer voor
de HEERE, Die in Egypte de huizen
van de Israëlieten voorbijging, toen
Hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde’. Toen het volk deze
toelichting hoorde, ‘knielde het ... en
boog zich neer. De Israëlieten gingen
weg en deden zoals de HEERE Mozes
en Aäron geboden had’ (vers 26-28).
Zo leert de Bijbel ook ons om het offer van de Heere Jezus te gedenken,
omdat wij door Zijn offer uit de tegenwoordige, zondige wereld getrokken
zijn (Gal. 1:4). Hij zei bij de instelling
van het Avondmaal: ‘Doe dat tot Mijn
gedachtenis ... want ook ons Paaslam
is voor ons geslacht’ (1 Kor 11:24-26;
5:7). De oproep om deze dienst te onderhouden tot Zijn gedachtenis, deed
de Heiland zowel bij het breken van
het brood (vers 24) als bij het rondgaan van de beker (vers 25).
Wij vieren het Avondmaal niet in
eerste instantie ‘tot versterking van
ons geloof’, zoals in sommige kringen
wordt benadrukt, maar wij mogen dit
in eerste instantie doen ‘tot Zíjn gedachtenis’. Niet de gelovige staat centraal, maar de Heere Jezus Zelf staat
centraal, Die naar Zijn belofte dan
ook in ons midden is (Matth. 18:20).
Zo ‘verkondigt de dood van de
Heere, totdat Hij komt’ (1 Kor. 11:26).
Tijdschrift voor geloofsopbouw

De apostel Paulus roept ons in
1 Korinthe 11 op om dit Avondmaal
‘dikwijls’ te vieren.
Bij het ontstaan van de eerste gemeente ‘volhardden (zij) … in het
breken van het brood’ (Hand. 2:42,
46). Later kwam de gemeente op de
eerste dag van de week samen, om
(het) brood te breken (Hand. 20:7).
En zo mogen ook wij dat voorbeeld
navolgen.
Dat mag ons antwoord zijn op de
vraag van jongeren: ‘Waarom doen
jullie dat?’
In het volgende nummer zullen we
verder gaan met de tweede vraag die
door kinderen of jongeren gesteld kan
worden.
Henk Brouwer

Bijbelstudie

Val en herstel
van een gelovige
In het vorige nummer hebben we de bijzondere ernst van zonden
gezien. Met onze zonden beledigen we in eerste instantie God.
Ook hebben we gezien dat het onze blijdschap wegneemt en onze
gemeenschap hindert met de Vader en de Zoon. Als laatste hebben
we gezien dat onze zonden ons ook verwijdert van andere kinderen
van God.
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Mijn zonde plaatst mij onder de
tucht van de gemeente
In het Woord van God vinden wij verschillende vormen van tucht die worden uitgevoerd door de gemeente, die
is vergaderd tot de Naam van de Heere
Jezus. Dit begint eerst op herderlijke
manieren, zoals het terechtwijzen van
een broeder die ongepland en ondoordacht een overtreding begaat (zie
Gal. 6:1). Vervolgens moet je hen waarschuwen die ordeloos leven (1 Thess.
5:14), of hen in tegenwoordigheid van
de andere gemeenteleden bestraffen
(1 Tim. 5:20). Tot slot, als alle herderlijke inspanningen om degene die zondigt te bekeren, niet tot een positief
resultaat leiden, is het gevolg dat hij als
een boze buitengesloten moet worden, dat wil zeggen: als iemand die zich
door zijn wandel helemaal één heeft
gemaakt met de zonde die hij begaat1.
Met welk doel moet de gemeente
de tucht uitvoeren?
Ten eerste met het oog op de handhaving van de eer van de Heere. Als
de Gemeente van de levende God er
niet op toeziet dat Zijn eer, Zijn rechten en Zijn heiligheid niet worden
gerespecteerd; als zij niet metterdaad
de pilaar en grondslag van de waarheid
blijkt te zijn; als de mensen aan de Gemeente, aan ons, niet meer kunnen zien
Wie God werkelijk is … aan wie dan wél?
1 Voor meer in de Schrift gegrond onderwijs over tucht in
Gods Huis en over de zeven tuchtmaatregelen die Gods
Woord kent, verwijs ik graag naar De Gemeente van de
levende God, door R.K. Campbell, en Tucht in Gods Huis,
door E.-A. Bremicker. Deze boekjes zijn verkrijgbaar bij de
uitgever van Volg Mij!
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Het zou een grote schande zijn, een grote oneer voor de Naam van de Heere,
als wij hier door onze handel en wandel
geen getuigen meer van Hem zijn.
De Gemeente is het Huis van God. Daar
past heiligheid bij (Ps. 93:5). Ook de
plaatselijke gemeente heeft daarom de
verplichting om te beantwoorden aan
de heiligheid van de Heere en van Zijn
Tafel, om Zijn eer hoog te houden in
een wereld vol immoraliteit, zonde en
boosheid.
Je kunt niet met je zonden in de tegenwoordigheid van de Heere komen, om
daar je gemeenschap met Hem en met
medegelovigen uit te drukken door
deel te nemen aan het breken van het
brood (vgl. Mal. 1:7; 1 Kor. 10:20-22; 1
Kor. 11:27-32). Zelfs in het Oude Testament moest een dier dat geofferd
werd rein en zonder lichamelijk gebrek
zijn, wat ons iets zegt over de reinheid
en volmaaktheid van wat wij aan God
offeren. ‘Laten wij dan altijd door Hem
een lofoffer brengen aan God, namelijk
de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden’ (Hebr. 13:15). De teksten van 2
Timotheüs 2:19 en 22 geven nog nauwkeuriger aan dat wie ‘de Naam van de
Heere noemt’, Hem moet aanroepen
‘uit een rein hart’. Wij kunnen niet met
onreinheden en niet beleden zonden
komen in de tegenwoordigheid van
onze geliefde Redder, Die gelijktijdig
de Allerheiligste is. Integendeel, ons
hele hart moet in orde zijn met God –
en niet alleen onze mond.
Door de tuchtmaatregel moet er ook
een heilige vrees voor God over de ge-
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lovigen komen. De gemeente moet beseffen dat ze zich rein moet bewaren.
Want tucht openbaart de heiligheid
van God, Die het kwade bestraft (Hand.
5:11). Deze vrees, verbonden met het
besef van de liefde van de Heere en
van Zijn rechten, zal ons allemaal ervoor
bewaren de zonde licht op te vatten.
Door de val van één broeder of zuster
komen we erachter hoe we zelf zijn: in
onszelf verdorven, niets beter dan de
persoon die moest worden uitgesloten.
We zullen er dan voor oppassen om
onze eigen zonde te behandelen alsof
het een ‘ongelukje’ was, een ‘foutje’, zoals we allemaal wel eens fouten maken
… In verband met één van de Bijbelse
tuchtmaatregelen (nl. het openlijk aan
de kaak stellen van zonden en misstanden) vinden we dan ook de uitdrukking
‘… opdat ook de overigen vrees hebben’ (1 Tim. 5:20).
Uitoefening van tucht heeft ook als
doel om de betreffende persoon zo
mogelijk te winnen. Door de tuchthandeling kan deze persoon beginnen te begrijpen dat hij werkelijk een
weg heeft ingeslagen die de Heere te
schande maakt en de gemeente heeft
verontreinigd. En onreinheid is niet iets
oppervlakkigs; het is ernstig, want het
onteert de Heere en verbreekt onze
gemeenschap met Hem. Zo iemand
moet door de inspiratie/onder de
werking van God (door Zijn Woord en
Geest) gaan inzien dat dit gedrag heeft
geleid tot het verlies van zijn getuigenis. Als hij de ernst van zijn toestand begrijpt, kan hij terugkeren naar de Heere
(zoals wij zien in het geval van de boze

in Korinthe; zie 1 Kor. 5 en 2 Kor. 2 en
7).
Gods Woord laat ons zien: kwaad dat
niet veroordeeld wordt, bezoedelt
de hele gemeente: ‘Een klein beetje
zuurdeeg doorzuurt het hele deeg’ (1
Kor. 5:6). De Korinthiërs moesten ‘het
oude zuurdeeg verwijderen’ om zo een
‘nieuw deeg’ te zijn, waarin geen plaats
was voor de invloed/werkzaamheid van
de zonde.
Mijn zonde tast het getuigenis voor
de Heere Jezus aan
Door mijn zonde laat ik iedereen die
mij ziet (God, de engelen, de duivel en
zijn demonen, de gelovigen en de wereld), weten dat ik geen rekening houd
met God. Het wordt duidelijk dat ik de
duivel een gewillig oor leen. En soms
zelfs met mijn hele lichaam zondig. Ik
laat zien dat ik mij niet realiseer dat het
kruis van de Heere Jezus mij helemaal
afzondert van de wereld (Gal. 6:14);
dat ik dood ben voor de wereld en dat
de wereld voor mij geen enkele betekenis meer heeft. Dan ben ik dus gelijk
aan het oude volk van God, waarover
de apostel Paulus in Romeinen 2:24
schrijft: ‘Want de Naam van God wordt,
zoals geschreven is, door uw toedoen
gelasterd onder de heidenen’.
We moeten niet vergeten dat één enkele zonde Adam en Eva verdreef uit
de hof van Eden. En dat één enkele onwaarheid van een gelovig echtpaar genoeg was dat ze allebei stierven (Hand.
5). Zij zijn niet voor eeuwig verloren,
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maar hun getuigenis is voor altijd verloren, want zij hebben zich praktisch
verbonden met het streven van de leugenaar vanaf het begin: de duivel.

De terugweg
Dit alles laat duidelijk zien dat een gelovige niet lichtvaardig kan zondigen.
En als hij zondigt, zijn er onvermijdelijk
gevolgen. Eén enkele zonde die door
een gelovige wordt begaan, kan ernstige gevolgen hebben, en nog meer als
hij een leven lang in zonde leeft (bijvoorbeeld bij dronkenschap of allerlei
vormen van seksuele immoraliteit).
Beseffen wij bovendien dat één
enkele zonde voor God duizendmaal erger is dan duizend zonden
in onze eigen ogen?
(Zoals br. J.N. Darby schreef).

Door de zonde vernietigen wij ook ons
eigen getuigenis voor de Heere en tasten zelfs het getuigenis van het Woord
van God aan, dat rondom ons in de wereld wordt gepredikt. Als de Geest niet
zo gehandeld had als in Handelingen
5, zouden de ongelovigen zelf hebben
kunnen denken dat zo’n manier van
doen de Christenen kenmerkt. Zolang
er geen consequenties vastzaten aan
die zonde, kon de wereld denken: wat
is er nu voor verschil tussen Christenen
en ons? Ook nu geven wij nog steeds
dezelfde indruk als wij lichtvaardig zondigen zonder vol berouw terug te keren.
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De Heere Jezus heeft al het oneindige
gewicht van onze zonden gedragen.
Hij heeft het gedragen en heeft een
streng oordeel moeten ondergaan van
de God Die in Jesaja 6 ‘Heilig, Heilig,
Heilig’ wordt genoemd. Dat was geen
licht en oppervlakkig oordeel. De
Psalmen spreken van al Gods baren
en golven die over Hem heen zijn gegaan (Ps. 42); van Zijn wegzinken in de
grondeloze modder van onze zonden,
terwijl de toornvloed van God over
Hem heen ging (Ps. 69), van Zijn afdalen in de kuil, in duisternissen, in diepten (Ps. 88), van Zijn eenzaamheid in
de Godverlatenheid (Ps. 22)! Jesaja 53
spreekt ons over het feit dat Hij door
God werd geslagen, verdrukt, verbrijzeld. Zacharia 13 toont ons dat het
zwaard van Gods gerechtigheid Hem
in volle omvang trof, terwijl het op mij,
op ons had moeten neerkomen. Raakt
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het ons niet als we eraan denken dat
Hij moest lijden, toen God vanuit de
hoogte een vuur naar Hem zond dat
Hem verteerde, metaforisch gesproken (Klaagl. 1)?!
Als we een zonde hebben begaan, ervaren we heel vaak niet meer dan een
beetje oppervlakkig schuldgevoel.
We voelen ons niet helemaal lekker,
er ‘zit ons iets dwars’. Hoe anders is de
overtuiging die door de Heilige Geest
wordt bewerkt, wanneer we door Hem
mogen zien wat het Lam van God heeft
moeten lijden voor één enkele zonde.
En elk van ons heeft er ontelbaar veel
begaan in woorden, in daden, in houdingen, gedachten en motieven waar
geen mens van weet; maar God weet
het allemaal, zoals Psalm 139 ons laat
zien. Wat was het voor Hem om drie uur
verlaten te zijn door de heilige God! En

dát terwijl Hij Hem Zijn hele leven op
aarde had gediend en verheerlijkt!
Het is dus duidelijk dat er echte belijdenis nodig is voordat herstel kan intreden. Maar wat houdt dat precies in?
Allereerst moet een gelovige diep
overtuigd zijn dat hij de allerheiligste
God, Die door genade zijn Vader is
geworden, beledigd heeft. En tegelijk
heeft hij ook zijn Redder beledigd, Die
Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan
de tegenwoordige boze wereld (Gal.
1:4). Deze overtuiging, die wordt bewerkt door de Heilige Geest, zal een
verbroken geest en een verootmoedigd hart bewerken.
Wordt vervolgd		

Erwin Luimes
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LEVITICUS
De 66 boeken uit de Bijbel.

Leviticus
Dit is wat de HEERE gesproken heeft: In hen die tot Mij naderen, zal Ik
geheiligd worden, en voor de ogen van heel het volk zal Ik geëerd worden.
Leviticus 10:3

Leviticus is genoemd naar Levi, wiens
naam ‘verbonden’ betekent. Het boek
gaat over Gods heilige principes waarmee Hij Zijn volk als aanbidders met
Hem verbindt. Daarom lezen we eerst
over de offers die nodig zijn om tot God
te naderen: het brandoffer, het graanoffer, het dankoffer, het zondoffer en het
schuldoffer – die allemaal een beeld zijn
van het ene offer van Christus in zijn verschillende aspecten. Het priesterschap
neemt ook een belangrijke plaats in.
Aäron is een type van Christus, de grote
Hogepriester; zijn zonen zijn een type
van alle gelovigen die in deze bedeling
van de Gemeente op aarde zijn en die
‘een heilig priesterdom’ en ‘een koninklijk priesterdom’ genoemd worden (1
Petr. 2:5,9).
We komen ook verschillende wetten tegen in dit boek. Onreinheid maakte iemand ongeschikt om tot God te naderen,
tot op het moment dat de onreinheid
was weggenomen door de door God
aangewezen middelen. Het eten van onrein vlees was verboden; dit symboliseert
het weigeren van wat moreel onrein is. En
melaatsheid, een beeld van de verdorvenheid van de zonde die in iemand aan
Tijdschrift voor geloofsopbouw

het werk is, zou hem ongeschikt maken
om tot God te naderen. Dit gold ook
voor andere soorten ceremoniële onreinheid, maar alleen omdat ze een type
zijn van morele onreinheid of geestelijke
onreinheid. Wij zien nu niet langer het
type, maar de werkelijkheid waarvan het
type ons een indruk moet geven.
In hoofdstuk 23 worden de zeven feesten
van de Heere opgesomd die Israël moest
vieren, niet voor hun eigen plezier maar
om God ermee te aanbidden. Ze wijzen
allemaal naar de grootheid van Gods eigen werk in Zijn dispensationeel1 handelen. Het hoofdthema van Leviticus is het
naderen tot God in heilige aanbidding.
Leslie M. Grant

1 Gods plan met deze wereld is op te delen in verschillende
tijdsperioden. Deze tijdsperioden worden ook wel bedelingen of dispensaties genoemd. In elk van deze bedelingen
wordt de mens getest en volgt er oordeel. Als je meer
hierover wilt lezen verwijzen we je graag naar de volgende
artikelen:
*www.debijbelvoorjou.nl/artikel/bedelingen-remmers
*www.debijbelvoorjou.nl/artikel/bedelingen-scofield
*www.debijbelvoorjou.nl/artikel/bedelingen-brouwer

Stof tot nadenken

De Heilige Geest
We zijn bezig met een vragenserie over de Heilige Geest. In het vorige
nummer hebben we nagedacht waarom we ons met dit onderwerp bezig
moeten houden. Ook hebben we nagedacht over de Persoon van de
Heilige Geest.

Het werk van de Heilige Geest

9) Wat is het voornaamste
werk van de Heilige Geest?
Wij mogen het belang van het werk dat
de Geest van God doet, niet onderschatten. Het betreft eigenlijk elk terrein van
ons leven. Dit wordt door de volgende
lijst bevestigd, die overigens geen aanspraak maakt op volledigheid.
Wij kunnen het werk van de Geest in drie
categorieën onderverdelen:
a) Het werk van de Heilige Geest buiten ons:
inspiratie
profetie
b) Het werk van de Heilige Geest dat betrekking heeft op onze redding en een
eenmalige werking heeft:1
het opnieuw geboren worden
1 De Geest werkt ook in ongelovigen, opdat zij tot bekering
komen (Gen. 6:3) – ook wanneer Zijn werk tegenstand
ontmoet (Hebr. 10:29) en de desbetreffende personen nooit
opnieuw geboren worden. Deze taak van de Geest wordt
in Lukas 14 door de knecht gesymboliseerd, die de mensen
uitnodigt voor de maaltijd.

het in ons wonen, de verzegeling en
zalving
de bevrijding
de doop met de Heilige Geest: het verenigen van alle gelovigen tot één lichaam
Zijn in ons blijven voor altijd
het geven van gaven
c) Het werk van de Heilige Geest dat met
ons dagelijks leven te maken heeft:
Hij geeft ons de zekerheid dat wij kinderen van God zijn.
Hij helpt ons om ons te verheugen over
onze relatie met de Vader en met de
Zoon.
Hij leidt ons.
Hij onderwijst ons en laat ons de heerlijkheid van de Heere Jezus zien.
Hij stelt ons in staat om de waarheid in
te zien.
Hij leidt ons in onze aanbidding.
Hij vervult ons.
Hij geeft ons kracht.
Hij maakt het mogelijk om het vlees te
overwinnen – dat wil zeggen: niet toegeven aan de lusten van het vlees.
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Hij brengt in ons de vrucht van de
Geest voort.
Hij getuigt van Christus en ondersteunt
onze getuigenis.
Hij bewerkt de eenheid van de Geest.
Hij brengt ons tot bekering en herstelt
ons.
Hij maakt ons verlangen naar de komst
van de Heere groter.
Laten we eens kort kijken naar deze verschillende manieren waarop de Heilige
Geest werkt.
Het werk van de Heilige Geest buiten
ons

10) Wat was de rol van de Heilige Geest bij de inspiratie?
De Heilige Geest gaf de schrijvers van het
Woord van God de afzonderlijke woorden in. Dat noemen we ‘verbale inspiratie’.
In het bijzonder lezen we het volgende:
Heilige mensen van God werden door
de Heilige Geest gedreven om de boeken van de Bijbel te schrijven (2 Petr.
1:21). Dat betekent dat zij onder Zijn
heerschappij stonden.
De Geest heeft elk afzonderlijk Woord
van de Schrift uitgekozen: ‘niet met
woorden die de menselijke wijsheid
ons leert, maar met woorden die de
Heilige Geest ons leert’ (1 Kor. 2:13).
De Geest spreekt door de woorden
van de Bijbel. Voordat de schrijver van
de Hebreeënbrief Jeremia 31:33 en 34
citeert, zegt hij: ‘En de Heilige Geest
getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben …’ (Hebr. 10:15).
De Geest sprak door menselijke instrumenten. David kon zeggen: ‘De Geest van
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de HEERE heeft door mij gesproken, en
Zijn woord is op mijn tong’ (2 Sam. 23:2).
De Heilige Geest gebruikte de persoonlijkheid en stijl van de verschillende
schrijvers. Maar Hij deed het zo, dat elk
geschreven woord precies dat was wat
Hij geschreven wilde hebben (verbale
inspiratie).

11) Wat was de rol van de Heilige Geest bij de profetie?
Profeten waren personen die een boodschap die rechtstreeks van God kwam,
overbrachten. Al in de tijd van het Oude
Testament was het de Geest van Christus
die via de profeten getuigde (1 Petr. 1:11).
De Heilige Geest gaf de profeten zowel
boodschappen die zij mondeling moesten
doorgeven als woorden die ze moesten
opschrijven. Beide waren door Hem geïnspireerd. Dat gebeurde ook nog aan het
begin van de Christelijke tijd, totdat de
geschriften van het Nieuwe Testament –
Romeinen 16:26 noemt ze de ‘profetische
Schriften’ – voltooid waren (Kol. 1:25).
Het handelen van de Heilige Geest
met het oog op onze redding

12) Wat betekent het dat wij
‘uit de geest geboren’ zijn?
De natuurlijke mens heeft een gevallen natuur. De Bijbel noemt haar ‘vlees’. Ze heeft
noch het vermogen noch de neiging om
God welgevallig te zijn (Rom. 8:5-9). Maar
God werkt door de Heilige Geest in de
ziel van ieder mens, om hem zijn schuld te
doen inzien en van de heiligheid van God
te overtuigen. Daarvoor gebruikt Hij het
Woord van God. Op deze manier komt
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het wonder van de nieuwe geboorte door
water (de reinigende werking door het
Woord van God) en Geest tot stand (1 Petr.
1:23; Joh. 3:5). Bij de nieuwe geboorte krijgt
de gelovige een nieuwe natuur ( Joh. 3:6),
weliswaar zonder ooit op aarde de oude
natuur te verliezen (Rom. 7:18). Hij ervaart
de ‘heiliging van de Geest’ (1 Petr. 1:2), dat
wil zeggen dat hij door de Heilige Geest
voor God afgezonderd of bewaard wordt.

13) In welke personen woont
de Heilige Geest?
Dat is een bijzonder voorrecht van de gelovigen in de Christelijke tijd ( Joh. 14:17;
Rom. 8:11; 2 Tim. 1:14). De Geest neemt
zijn intrek in een mens, wanneer deze
in het Evangelie van het heil gelooft (Ef.
1:13). Dit omvat het geloof in de Persoon
en het werk van de Heere Jezus. Vanaf
dat moment zijn wij met de Geest ‘verzegeld’, zodat de Heilige Geest voor altijd in
ons woont (zie vraag 16).
Het lichaam van de gelovige is de tempel van de Heilige Geest (1 Kor. 6:19).
Dit grote voorrecht houdt ook een grote
verantwoordelijkheid in: wij dienen God
met onze lichaam te verheerlijken (1 Kor.
6:13-20). Dat is de persoonlijke kant.
Bovendien woont de Heilige Geest ook
in de gemeente (1 Kor. 3:16; Ef. 2:22). Dat
is de gemeenschappelijke kant.

14) Hoe worden wij van de
macht van de zonde bevrijd?
Een gelovige hoeft de zonde niet meer te
dienen, omdat die geen macht meer over
hem heeft. Hij is ‘met Christus gestorven’,
daarom kan de zonde niet langer haar
aanspraken tegenover hem doen gelden

(Rom. 6:1-11). Dat is waar voor iedere
gelovige – dat is onze positie. In principe
hoeft een verloste dus nooit meer te zondigen. Hij kan zijn leven simpelweg voor
God leven. Maar dat is slechts door de
Heilige Geest mogelijk.
Wanneer wij God uit eigen kracht welgevallig willen zijn, zullen wij vallen. Dat
te leren is een pijnlijk proces, zoals dat
in Romeinen 7:14-25 wordt beschreven.
Daar wordt iemand beschreven die al opnieuw geboren is. Hij probeert de Heere
in eigen kracht te behagen, maar doet de
ervaring op dat hij steeds weer zondigt.
Eerst moet hij erkennen dat de zonde
nog steeds in hem woont en hij zelf geen
kracht heeft om tot eer van God te leven.
In zijn nood begint hij hulp van buitenaf
te zoeken. In de kracht van de Heilige
Geest vindt hij zijn volledige bevrijding:
‘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’
(Rom. 8:2). Als hij dat in geloof begrijpt,
kan hij door de Geest veranderen en op
die manier het vlees overwinnen.

15) Wat wordt er precies bedoeld, wanneer de Bijbel
van de doop met de Heilige
Geest spreekt?
Johannes de Doper getuigde: ‘Ik doop
u wel met water tot bekering, maar Hij
Die na mij komt … zal u dopen met de
Heilige Geest en met vuur’ (Matth. 3:11).2
Voor Zijn hemelvaart verkondigde de
Heere dat de doop met de Geest na ‘niet
2 De doop met vuur heeft betrekking op het gericht dat
Christus over de mensen zal brengen die Hem afgewezen
hebben. Deze doop met vuur ligt nog in de toekomst en
verschilt daarmee met de doop met de Heilige Geest.
Johannes noemt ze allebei, om te benadrukken dat ze
veel verder gaan dan wat hij doet, en dat ze door Christus
bewerkt worden.
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vele dagen’ geschieden zou (Hand. 1:5).
Tien dagen daarna, op het pinksterfeest,
werd de Heilige Geest vanuit de hemel
gezonden (Hand. 2:1,33), om op aarde
in de individuele gelovigen en in de gemeente te wonen (zie vraag 13). Op deze
dag werden de verlosten ‘tot één lichaam
gedoopt’ (1 Kor. 12:13).
De doop met de Heilige Geest gebeurde
slechts eenmaal en wel tijdens Pinksteren, toen de gemeente gevormd werd.
Sindsdien wordt ieder die in de Heere
Jezus gelooft, een lid van het lichaam van
Christus. Hij kan daardoor als iemand
beschouwd worden die in deze Geestesdoop is opgenomen (1 Kor. 12:13). De
gedachte dat er een ‘tweede ervaring’
nodig is, is verkeerd.

16) Wat betekent het dat de
Heilige Geest in eeuwigheid
bij ons is?
We lezen: ‘Hij zal u een andere Trooster
geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid … u kent Hem, want Hij blijft bij
u en zal in u zijn’ ( Joh. 14:16-17). Eerst
wordt hier het contrast met de Heere
Jezus getoond, Die slechts een paar jaar
bij Zijn discipelen was en nu op het punt
stond hen te verlaten. De Heilige Geest
daarentegen zou altijd bij hen zijn, elke
dag van hun leven. Bovendien is het waar
dat de Geest in eeuwigheid ook bij óns
is en zal zijn. Dit geweldige voorrecht van
de voortdurende aanwezigheid van de
Geest berust op het volbrachte werk van
de Heere Jezus aan het kruis en op Zijn
verheerlijking ( Joh. 7:39).
De gelovigen in de tijd van het Oude Testament bezaten dit voorrecht niet. De Heilige
Geest kon over hen komen (Richt. 6:34),
maar Hij kon ook weggenomen worden (Ps.
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51:13). Hij woonde niet in hen. De verlosten uit de Christelijke tijd daarentegen zijn
voor altijd met de Geest ‘verzegeld’.

17) Wat zijn de gaven van de
Heilige Geest?
Geestelijke gaven zijn speciale vaardigheden die de Heilige Geest geeft – niet
te verwarren met de natuurlijke, door de
Schepper geschonken vaardigheden, zoals welsprekendheid of een scherpzinnig
verstand, die God natuurlijk ook gebruiken kan. We lezen in 1 Korinthiërs 12:
‘Er is verscheidenheid van genadegaven,
maar het is dezelfde Geest’ (vers 4). Dit
hoofdstuk somt vele geestelijke gaven
op: het woord van wijsheid, het woord
van inzicht, geloof, genezingen, wonderwerken, profetie, onderscheiding van de
geesten, manieren van spreken enz. Alle
gelovigen hebben verschillende gaven
gekregen. Maar ze komen van dezelfde
Geest en moeten tot nut van het hele lichaam van Christus gebruikt worden.

18) Heb ik een geestesgave?
Hoe kan ik dat te weten komen?
De Geest verdeelt de gaven ‘zoals Hij
wil’ (1 Kor. 12:11). We moeten ons niet
focussen op wat wij misschien al dan niet
gekregen hebben. Onze taak is het om te
doen wat de Heere ons opdraagt. Dan
zal het spoedig duidelijk voor ons – en
anderen – worden wat onze geestelijke
gave is. Wij hebben nu de verantwoordelijkheid deze ‘te benutten’ (1 Kor. 12:7)
en met liefde (1 Kor. 13) in te zetten.
Wordt vervolgd

M. Hardt
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Waarom zoveel sterren?
‘Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam.
Onze Heere is groot en geweldig in kracht’ (Ps. 147:4-5).

Volg Mij!

32

Schepping

WAAROM ZOVEEL STERREN?

Wanneer we over de sterren nadenken, komt er meteen een vraag op:
Hoeveel sterren zijn er eigenlijk? Zou
je dat kunnen schatten? Kent iemand
het aantal? Een spannende vraag.
Toen God tot Abraham sprak, zei Hij
in Genesis 15 vers 5: ‘Kijk toch naar
de hemel en tel de sterren, als u ze
kunt tellen’.
Of Abraham ze kon tellen? Natuurlijk
niet! Omdat het er zo veel zijn. Tot
aan de Middeleeuwen was het aantal sterren dat bekend was ongeveer
drieduizend. Dat was wat je toen kon
zien bij een heldere sterrennacht en
wanneer je goede, gezonde ogen
had.
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Maar toen kwam Galileo Galilei (15641642), met een zelfgemaakte verrekijker. Hij keek naar de hemel en was
helemaal verrast over wat hij daar zag.
Hij beschrijft dat in zijn beroemde
werk Sidereus Nuncius, dat gepubliceerd is in het jaar 1610:
‘Het is werkelijk iets groots om naar
de talrijke sterren te kijken, die tot op
heden met ons natuurlijk vermogen waargenomen kunnen worden.
En de ontelbare andere sterren eraan
toe te voegen en duidelijk voor ogen
te hebben, die men eerder nooit kon
zien en die de vroeger bekende sterren meer dan tienvoudig in aantal
overtreffen’.
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In één keer, als het ware met één blik,
was het duidelijk geworden dat het
werkelijke getal van de sterren veel
groter is, namelijk tien keer zo groot.
Dus nu zijn we al op de 30.000 sterren.
Maar is dat alles? Nee, want in het jaar
1862 werd er door Eduard Schönfeld en Friedrich Argelander een inspectie gehouden. Zij kwamen door
middel van telescopie (dus met een
telescoop) tot een getal van 324.198
sterren. Dat was natuurlijk een geweldige stap vooruit wat betreft de sterrenmenigte. Dat was alweer tien keer
zoveel als wat Galileo gezien had.

ben daarbij even uitgegaan van het
kleinste getal van 100 miljard sterren.
Maar dan zou je de vraag kunnen
stellen: Is dat dan alles? Weten we nu
wat het hoogste getal van het aantal
sterren is? Vanuit onze aarde kun je
met het blote oog vier sterrenstelsels
zien. Dat is onze Melkweg, die wij zo
genoemd hebben. Maar je kunt ook
de Andromedanevel zien en aan de
zuidelijke hemelsfeer de grote en de
kleine Magelhaense wolken. Dus vier
sterrenstelsels zijn met het blote oog
zichtbaar en de andere drie als kleine
punten aan de horizon.

Is dat alles? Tegenwoordig kennen
we het Melkwegstelsel, waar wij bij
horen. Men heeft vastgesteld dat alleen al dit Melkwegstelsel honderd
tot driehonderd miljard sterren telt.
Laten we eens proberen een indruk
te krijgen van de hoeveelheid sterren
en kijken of iemand ze tellen kan. Stel
dat iemand drie sterren per seconde
telt. En dat moet hij dan dag en nacht
doen zonder te slapen. De vraag is
dan: Hoelang moet hij tellen totdat
hij al de sterren van ons Melkwegstelsel geteld heeft? Je kunt je dan snel
vergissen bij het schatten.
Welnu, na honderd jaar zal hij maar
10% van de sterren geteld hebben
wanneer hij dag en nacht doortelt. Ik

De Andromedanevel is 2,25 miljoen
lichtjaren van ons verwijderd. En als je
bedenkt dat één lichtjaar 8,6 biljoen
kilometer is, dan kom je op een aantal
kilometers van ongeveer 20 met 25
nullen erachter. Men schat het huidige getal van de Andromedanevel
op ongeveer 1 biljoen afzonderlijke
sterren. We zien dus dat de Schepper
geweldige dingen gedaan heeft daar
ver in het heelal, 2,25 miljoen lichtja-
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ren van ons vandaan. Wanneer wij ’s
avonds de kleine Andromedanevel
als kleine lichtvlek waarnemen, dan is
dat het verste wat wij met onze ogen
kunnen waarnemen. We kunnen dus
echt ver zien.

Men denkt dat er enkele miljarden
of biljoenen afzonderlijke sterrenstelsels zijn. Dus onvoorstelbaar veel!
Die sterrenstelsels zijn allemaal heel
verschillend. Er is nooit een herhaling
in het hele heelal. De Orionnevel, de
Ringnevel, de Plejaden of de Uilennevel – ze zijn allemaal uniek!
En als we dat allemaal bekijken en dan
de Bijbel openen, dan zien we dat alles wat daar geschreven staat klopt.
In Psalm 66 vers 3 lezen wij: ‘Hoe
ontzagwekkend bent U in Uw werken’.

Je stelt dan vast dat de heerlijkheid
van de Schepper nog zó ver zichtbaar is en dat wij daar nog steeds
Zijn heerlijkheid als Schepper kunnen
zien. Hij heeft daarom sterrenstelsels
samen doen gaan in o.a. het sterrenstelsel Virgo. Dat zijn meer dan
2.000 afzonderlijke sterrenstelsels,
en deze bundeling, die Virgo wordt
genoemd, is 65 miljoen lichtjaren van
ons verwijderd.
We horen hier getallen die wij in het
leven van alledag nooit horen. Dat
zijn astronomische getallen. En de
vraag is: Hoeveel sterrenstelsels zijn
er eigenlijk? Dat heeft nog niemand
geteld, dat kan je alleen maar schatten met een bepaalde techniek (Parallax), waarmee je bepaalde delen
van het heelal neemt en doorrekent.
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Hoe meer we naspeuren en hoe dieper we doordringen in Zijn schepping, des te meer wordt ons dat
duidelijk. Zoals Psalm 92 vers 6 zegt:
‘Heere, hoe groot zijn Uw werken,
zeer diep zijn Uw gedachten’.
Wanneer het om vragen over het
heelal gaat, kunnen wij vaststellen
dat er een onvoorstelbare stroom
van gegevens is verzameld. En daar
komen nog steeds nieuwe gegevens
bij. De wetenschappers zijn niet meer
in staat om dit alles te benutten en te
beheren.
Maar over de structuur van het heelal
weten we zo goed als niets. Hoeveel
sterren zijn er dan in totaal, wanneer
we alle sterrenstelsels en alle afzonderlijke sterren samennemen? De Bijbel geeft ons antwoord. Want er staat
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in Jeremia 33:22: ‘Zoals het leger
aan de hemel niet geteld en het
zand van de zee niet gemeten kan
worden’. Dat betekent: de sterren
zullen nooit door iemand geteld
kunnen worden. Zo kun je het ook
uitleggen.
Maar dan komt de vraag op: Waarom
heeft de Schepper eigenlijk zoveel
sterren gemaakt? Wat zouden wij
gezegd hebben als de Schepper 27
sterren gemaakt zou hebben? Dan is
het maar een kleine Schepper. Er zijn
altijd critici die zoiets dergelijks zouden willen suggereren.
Daarom heeft Hij ook zo’n onmetelijke menigte sterren gemaakt, zodat
onze Schepper in elk geval nooit dit

verwijt gemaakt kan worden. Hij demonstreert daarmee Zijn grootheid, Zijn almacht als Schepper.
En als wij de Bijbel lezen dan zien we

dat Hij al deze sterren op de vierde
scheppingsdag gemaakt heeft en niet
in miljoenen jaren. Er is geen sprake
van een oerknal of zoiets. De Bijbel
zegt: hier is een machtige Schepper
aan het werk geweest.
‘Want Hij spreekt en het is er, Hij
gebiedt en het staat er’ (Ps. 33:9).
Werner Gitt

Dit artikel is ook opgenomen in het boekje “Wonderen in de schepping”. Dit
is te verkrijgen bij de uitgever van Volg Mij! Verschillende artikelen over de
schepping, die ook in vorige nummers van Volg Mij stonden, zijn hierin te
vinden.
Het boekje kan besteld worden via de webshop op www.uhwdw.nl of door
een mail te sturen aan bestel@uhwdw.nl. De bestelcode is 4255. Per stuk
kost het boekje €3,95 maar bij een bestelling vanaf 20 stuks krijgt u
20% korting. De prijs per boekje is dan €3,16.
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Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16
Vlak na de Tweede Wereldoorlog liep een vader op een avond met zijn zoontje
door de straten van een grote Amerikaanse stad. Hier en daar zagen ze op de
ramen een zilveren ster geplakt. Dat moest betekenen dat er in dit gezin een zoon
in de oorlog gevallen was. Op sommige ramen zaten zelfs twee zilveren sterren:
dat gezin had twee zonen moeten afstaan. En het kind begon de zilveren sterren
te tellen.
Toen ze verder liepen, verscheen tussen twee gebouwen, fonkelend aan de hemel,
de Avondster.
De kleine jongen riep uit: ‘Papa, heeft God dan ook een Zoon gegeven?’ Toen
greep de vader de hand van zijn kind stevig beet en zei bewogen: ‘Ja, God heeft
Zijn eniggeboren Zoon gegeven tot redding voor ieder van ons’.

God wist dat allemaal, en toch heeft Hij Zijn Zoon voor de mensheid gegeven. Hij
heeft Hem gegeven uit liefde tot ons. Wij waren het totaal onwaardig, ja, vijanden
van God. Maar God heeft Zijn liefde tot ons bewezen doordat ‘Christus voor ons
gestorven is toen wij nog zondaars waren’ (Rom. 5:8).
Nu komt het erop aan dat wij ons hart voor de liefde van God openen, dat wij die
kennen en erin geloven (1 Joh. 4:16).
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(Uit de kalender ‘Het goede zaad’)

God wist wat voor een ontvangst de mensen Zijn geliefde Zoon op aarde zouden
geven: een kribbe voor Zijn geboorte en een kruis voor Zijn dood. Hij kende van
tevoren de wrok en de haat van de gezaghebbers jegens Hem, de beledigingen en
lasteringen, de slagen en de spijkers.

