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STUDIE 1: Bouwen aan het fundament, groeien in geloof.
Lezen: Mat.7:24-27; Psalm 1
Hoeveel mensen weten tegenwoordig nog waar de Bijbel over gaat en wat de kern is van
het geloof in God en Jezus Christus? In deze Introstudie worden een aantal fundamentele
onderwerpen uit de Bijbel onder de loep genomen en besproken. We moeten zicht hebben
op de basis van ons christelijk geloof om te leven zoals God het bedoeld heeft. Als je je bezig gaat houden
met deze fundamenten, de kernwaarheden uit de Bijbel, wordt je uitgedaagd om je eigen grondslagen te
bestuderen en ze de juiste plaats in je leven te geven. Als je bouwt in je leven blijkt hoe belangrijk het
fundament is. De verankering van Bijbelse grondslagen in je levenshouding zal bepalend zijn voor je
geestelijke groei en kan van wezenlijke betekenis zijn om staande te blijven in tijden van geestelijke druk en
verwarring. We hopen dat met deze studies je geloof wordt verdiept, versterkt en verrijkt!

Een Boom: groei en vrucht dragen
In de Bijbel worden veel beelden en illustraties gebruikt om bijvoorbeeld
een levenswaarheid of principe duidelijk te maken. Jezus gebruikt veel
gelijkenissen om de essentie van het geloof duidelijk te maken. Een
veelgebruikt beeld van een gelovige is het beeld van een boom (Ps.1,
Jer.17:5-8), die groeit aan waterstromen, die hecht en diep geworteld is en
niet bij de eerste de beste storm omligt, én die vrucht draagt.
De Bijbel begint in het Scheppingsverhaal, in het Paradijs, met een tuin
vol vruchtbomen waar God tussen wandelt mét de mens. De Bijbel eindigt
ook met een … tuin vol vruchtbomen ter genezing van de volken.
Een groot deel van een boom is verborgen, onder de grond. Er is ook een verhouding tussen de wortels onder
de grond met wat zichtbaar is boven de grond. Als je een deel van de wortels kapt sterft ook een deel van de
boom bovengronds. Groei in je geloof begint in je verborgen leven met God, maar wordt zichtbaar voor
anderen en de wereld om je heen. Groei gaat vanzelf, het vraagt geen noeste arbeid, maar een eenvoudig
blijven leven, je wortels uitstrekken naar het Levende Water. En Gods Geest de ruimte in ons leven te geven.

Fundering: begin van een bouwwerk
Lees: 1 Cor.3:9-15; Ef.2:19-22; Col.2:6-7; Judas:20; 1 Pet.2:1-8.

Een ander beeld is een bouwwerk, een huis met een fundament. God bouwt Zijn huis en gebruikt daarvoor
levende stenen. Dat mogen wij zijn als we ons laten gebruiken in Zijn handen. Het bouwen van een huis
begint bij het grondwerk, gevolgd door het leggen van het fundament. Ook dit gebeurt allemaal onder de
grond, onzichtbaar voor anderen. Jezus Christus is de Hoeksteen én het Fundament.
De fundering van een gebouw is bepalend voor de hoogte en het gewicht van het gebouw, dat je erop kan
zetten. Een zwak fundament staat slechts een klein gebouw toe.
Dit geldt ook voor ons geestelijk leven. “geworteld en gegrond
ben je in staat om te vatten…” (Ef.3:14-21)
Maar er wordt meer gevraagd (Luc.14:25-35, m.n. 28-30). Grote

gebouwen moeten sterke fundamenten hebben. Plotselinge
stormen veranderen een gebouw met onvoldoende fundament in
een bouwval.
1. Wat kun je zeggen over de plaatjes hiernaast
(bouwwerk en fundament) als het verschillende
geloofslevens zijn?
In de Bijbel vinden we contrasten terug, waarbij God je voor de keuze stelt: goed of kwaad, licht of
duisternis, de smalle of brede weg, vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid, je leven vinden of verliezen.
Vóór je met bouwen begint, moet je een bewuste keuze maken. Wil je een huis van God zijn of niet? Wil je
het afbouwen of niet? Een half afgemaakt bouwwerk wordt niet gebruikt waar het voor is bedoeld en wordt
al snel een bouwval. Daarom vraagt Jezus om eerst de kosten te berekenen en na te denken vóór je zomaar
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gaat bouwen.
In Mat.7:24-27 en Luc.6:46-49 staat een gelijkenis over 2 mensen, die op 2 manieren een huis bouwen. Het is
een keuze in je leven om een sterk en volledig fundament te leggen.
2. Welke verschillen tussen deze 2 mensen worden aangegeven?
Wat zijn hun keuzes en de consequenties?
In deze gelijkenis gaat het om horen en doen. Dat is hetzelfde als Zijn Woord bewaren (Joh.14:21-23). Als we
Zijn Woord bewaren, laten we God zien, dat we van Hem houden. Dan toont God ons Zijn liefde en komt in
ons wonen. Hij neemt Zijn intrek in ons levenshuis.
Het luisteren naar het Woord van God is belangrijk: geloven is door het horen en het horen door het woord
van God. Maar luisteren moet gevolgd worden door doen: anders wordt je traag in het horen (Heb. 5:11) en
draag je geen vrucht. Dan kan je niet eens meer luisteren. Als je zegt: ‘dat heb ik al lang eerder gehoord, dat
weet ik al.’ Maar je hebt er niet naar gehandeld. Dan blijkt het gehoorde eerder ballast dan bagage. Het
Woord moet “vlees en bloed” worden in ons leven. Er moeten als het ware stenen worden gelegd op het
fundament. Nog een illustratie.

Balans: het leven van een christen als wiel

.

wandel

getuigen

Woord
.

Je leven moet in balans zijn, zodat het evenwichtig groeit en in
beweging is. Hier als illustratie een wiel met vier spaken.
 Het wiel suggereert beweging. Ook het leven van een christen is
voortdurend in beweging.
 Het middelpunt waar alles om draait is de as: Jezus Christus.
 De as van het wiel brengt kracht over aan het wiel en zet het in
beweging.
 De as stuwt voort, maar is ook sturend en dragend en is de
verbinding met een ander wiel.

gebed

Wiel geleend van de Navigators, tekst: ‘Groeien in geloof’ van D. van Keulen

Jezus is voor een christen wat de as is voor het wiel. Je bent zelf als de velg. De 4 spaken zijn je 4
verantwoordelijkheden als christen. Jezus neemt die niet van je over, je moet dit zelf doen zodat Jezus met en
door jou kan werken.
1. De naar boven gerichte spaak is “Gebed”
2. De naar beneden gerichte “Woord”
3. De horizontaal gerichte spaken zijn symbolisch voor “Wandel”
4. en “Getuigen(is)”
Verticaal: Gebed en het Woord zijn gericht op onze relatie met God.
Horizontaal: onze Wandel en Getuigenis geven onze relatie met de wereld weer.
Als de 4 spaken niet even lang zijn, dan draait het wiel niet. Dan komt de beweging niet op gang. Maar, in
het leven waarin deze wel functioneren in goede verhouding en balans, krijgt Christus vat op dat leven om
het in beweging te zetten in een versnellende vaart voor Hem.
In de tekening is de kracht van Jezus weergegeven met een grote pijl, de verantwoordelijkheid van de mens
met een kleine. In Jac.5:16 staat: “Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend
wordt”

Als christen moet je bidden. Het gebed is jouw initiatief. Als bidder ben je zwak, maar als je bidt, stroomt de
kracht naar je toe. Dat is het geheim. Er wordt kracht aan verleend, door God.
Je moet het Woord openen (opeten) om Christus de kans te geven zijn leven te bereiken. De kracht zit niet in
degene die het Woord opent, maar in het Woord.
Je moet achter Jezus aangaan en dan ontvang je van Hem de kracht om te wandelen, en een getuige te zijn.
3. Ook in Hand.2:42-47 zie je vergelijkbare spaken. Vergelijk ze eens.
4. Wat zijn ‘spaken’ waar je aan zou willen werken?
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STUDIE 2: Relatie met God – Stille Tijd
Lezen: Psalm 25

Audiëntie
Stel je voor. Je wordt uitgenodigd voor een audiëntie met onze koning. Er zijn er niet veel die dat
privilege krijgen. Bedenk dan dat God, de Schepper van hemel en aarde, de Koning der koningen al Zijn
kinderen uitnodigt voor een privé audiëntie en dat je alle tijd en gelegenheid krijgt om tijd met Hem door
te brengen. Wat een voorrecht! “De Vader roept ons tot gemeenschap met Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer”
(1 Cor.1:9)

Een geweldig feit: God zoekt onze vriendschap. Dat is iets onvoorstelbaars: God wil een relatie met ons!
Sterker: God maakte ons om een levende relatie met Hem te hebben. Adam en Eva wandelden met God in
de hof. Een mooi beeld van het spreken met en luisteren naar God, tijd nemen met en voor Hem, en je
wandel (gedrag en actie) samen met Hem.
Toch hebben we van nature het gevoel dat God eerder onze Rechter dan onze Vriend is. Ook dat begon al
bij Adam en Eva. Zij verborgen zich voor de Here God, meteen na de 1e zonde.
1. Zonde = de relatie met God is verstoord!
Wat zijn dingen die jou (kunnen) verhinderen om een open relatie met God te hebben?
Denk zowel aan dingen die je doet als aan je houding (b.v. ongeloof).
2. Welke dingen versterkt de relatie met God?
Voor een sterfelijk mens is het ten enenmale onmogelijk om voor Gods aangezicht te verschijnen. God is
heilig, een verterend vuur. Niemand kan voor Hem bestaan.
Door het lijden en sterven van de Here Jezus nam Hij onze zonde op zich en is de weg naar God weer vrij
(Hebr. 10:19-25; 1 Joh.1:5-9). Hier moeten we niet te snel aan voorbijgaan: dit is onze grond waarop wij
mogen staan.
Ook als we (opnieuw) zondigen, dan mogen we beroep doen op het bloed en verzoenende werk van de
Here Jezus (1 Joh.1:7b). Als er een belemmering is om God te zoeken of te bidden, vraag dan of je
gereinigd mag worden door het bloed van de Here Jezus, of dat de Heilige Geest je laat zien wat er in de
weg staat. Als er niets concreets is, mag je God eenvoudig danken dat je je gereinigd mag weten. Je mag
in eenvoudig geloof aanvaarden dat Jezus’ bloed je gereinigd heeft en dat je een geliefd kind van de
Vader mag zijn.
3. Wat betekent “in het Licht wandelen” en hoe doe je dat in de praktijk? (1 Joh. 1:7)

God wil een relatie met ons – een bergbeklimming?
Lees: Psalm 15 en Psalm 24:1-6.
De grote vraag door de eeuwen heen is steeds geweest wie mag verschijnen voor Gods troon, wie mag de
berg des Heren beklimmen, wie mag wonen in Zijn tent?
Die rein is van handen (dit spreekt over ons doen en laten) en zuiver van hart (dit spreekt over ons
innerlijk, ons karakter).
4. Is het zoeken van God voor jou een bergbeklimming, een audiëntie voor Gods troon of een
verblijf met Hem in Zijn woning?
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in deze beeldspraken? Wat zegt dat over onze
relatie met onze hemelse Vader?

Wat is Stille Tijd
Stille tijd is tijd nemen om aan onze relatie met God te bouwen. Een tijd waarin we andere geluiden
buitensluiten: het is een stille tijd. Een tijd waarin we Gods aangezicht mogen zoeken, en even niet bezig
zijn met de waan van de dag, die meteen ’s ochtends op ons afstormt. In de psalmen kun je hier veel over
leren: kijk alleen maar eens hoe vaak David spreekt over het zoeken van God, het wachten op Hem, het
verschijnen voor Gods aangezicht, het kennen van Zijn wegen, etc. (b.v. Ps. 25, Ps. 63).
Lees: Job 22:21-30 “Gewen u toch aan Hem…”
Vertrouwd raken met God, Zijn karakter leren kennen, leren wat Hij van ons vraagt.
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Het is, zoals Job dat noemt, het onrecht verwijderen, maar ook je gouderts (zaken die jij kostbaar acht)
wegwerpen om God je schat te laten zijn. Zoals we al eerder zagen zijn er dingen die onze relatie met
God in de weg kunnen staan (onrecht), maar er zijn ook dingen waar we onze handen, onze tijd en
aandacht mee vullen en die ons op die manier weghouden van wat God ons wil toevertrouwen.
5. Hoe zou je ‘vertrouwd met God en Gods wegen’ willen worden? Hoe kan je dit praktisch
vormgeven, in je stille tijd?
De Bijbel- Gods Woord
Lees: Fil.4:4-6
Je mag al je vragen en wensen bij God brengen. Je mag verwachten dat God je ook wil
antwoorden. Dat kan door Zijn Woord, de Bijbel. Heb je het al eens meegemaakt, dat als
je je vragen voor God open hebt neergelegd, en je daarna je bijbel openslaat, het lijkt of
het antwoord er uitspringt. Gewoon, uit het stuk wat voor die dag voorligt?
6. Wat is jouw verwachting als je de Bijbel openslaat?
Het is heel belangrijk hoe je de Bijbel leest. Hier komen we verderop in de studies nog op terug.
Het is belangrijk om regelmatig te lezen, om niet alleen de krenten uit de pap te snoepen, maar alles te
lezen, en het is belangrijk, zeker als je een bekend Bijbelgedeelte leest, om het zó te lezen alsof het de 1e
keer is. Je moet er niet snel overheen lezen (‘o, ik ken dit stuk al’) of jouw uitleg eroverheen leggen. Laat
Gods Woorden voor jou rustig en fris tot jou komen. Hij wil tot je spreken. Wat een wonder. Dat doet Hij
(meestal) door het lezen van Gods Woord: de Bijbel.
7. Wat helpt je bij het lezen van Gods woorden? Waar denk je dan aan?
Een voorbeeld, verschillen in nadruk leggen:
“Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.” (Luc.12:32)

Hier staat zoveel in:
1) Je hoeft niet bang of bezorgd te zijn
2) We denken misschien klein over onszelf, maar we mogen bij Zijn kudde horen
3) God is onze Vader – de kroon van al Zijn namen
4) Onze Vader wil ons Zijn Koninkrijk geven (lees dit eens met de nadruk op verschillende woorden
en laat e.e.a. tot je doordringen).
5) In welke context heeft Jezus dit gezegd? Wat voegt dat toe?
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Elementen in je Stille Tijd
Dagelijkse omgang met God
“Laat af en weet dat IK God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.” (Ps. 46:11).





Stil zijn
Concentreren op God
Loslaten van de dingen om ons heen

“De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel.” (Dan.1:5) Als die

koning (Nebukadnezar) dat deed, hoeveel te meer de onze!
Er ontstaat een diepe relatie
“Uw Woord is een Lamp voor mijn voet en een Licht op mijn pad.” (Ps. 119:105)





Luisteren naar God
Tijd hiervoor nemen
Nadenken

We leren het begrijpen en kunnen het toepassen op ons eigen leven
 Vaste tijden nemen
 Regelmatig doen
God Woord krijgt ruimte in onze plannen en activiteiten.
“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Gal.5:22)





Aanbidding
Danken
Voorbede

Spreken met Jezus
 Hem alles zeggen en de
 Heilige God leidsman laten zijn, zodat de
 vrucht van de Geest zichtbaar wordt in ons leven

Suggesties voor Bijbellezen en persoonlijk gebed
Tijdstip:
Het is goed om een vast tijdstip te kiezen. Dit kan ’s morgens of ’s avonds zijn, of beide ;-)
’s Avonds kijk je terug op de afgelopen dag. ’s Ochtends kijk je nog fris de dag in en het is goed om de
komende dingen van de dag bewust in Gods handen te leggen, zoals de psalmist zegt:
(Ps.88:14; Ps.59:17; Ps.119:147; Ps.92 :2-3 en Jes.50:4). Neem in elk geval een vast tijdstip.
Aanbidding:
Begin met God te zoeken. Belijd zonodig zonden of dingen die je dwars zitten. Maak God groot: zing een
lied of dank Hem voor wie Hij is. Hierdoor concentreer je je op Hem en open je je hart om Hem te
ontvangen in verwachting. Je mag je concreet voorstellen dat je in Gods troonzaal komt en je neerbuigt
voor Hem.
God zoeken:
Het is goed om de komende dag in Gods handen te leggen. Vraag een zegen over je werkzaamheden of
voor open ogen om op te merken wat je mag leren die dag, waar je kan helpen of iets van de Here Jezus
laten zien aan een ander.
Misschien zijn er concrete vragen. Leg ze voor en zie uit (Ps.5:4). Verwacht dat God heel concreet
antwoord kan geven en misschien wel door het stukje wat je die dag wilt lezen.
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Lezen (ongeveer 20 minuten)
1.
2.
3.
4.

Zorg voor een Bijbel, pen en papier, zodat in je opkomende gedachten kunnen worden opgeschreven.
Bid voordat je gaat lezen, en vraag God je te leren over Zichzelf en Zijn bedoelingen
Lees het Bijbelgedeelte
Lees het opnieuw en schrijf op wat je het meest opvalt. Zoek de kerngedachten en noteer deze. Zoek ook
naar lessen die je mag ontdekken en mag leren toepassen in je leven
5. Overdenk een vers dat je in het bijzonder heeft aangesproken. Schrijf het eventueel op een kaartje en draag
het die dag bij je. Gebruik vrije momenten om het vers te overdenken en zo mogelijk uit het hoofd te leren.

Je kunt bij het lezen op verschillende dingen letten:








Wat staat er? Wat betekent het? Wat kan ik er van leren?
Wat leer ik over:
o Wie God/de Here Jezus is
o Hoe God met mij handelt
Is er een zonde die ik kan belijden, of een fout waarvoor ik moet oppassen
Is er een voorbeeld te volgen of een aansporing
Is er een belofte die ik mag aanvaarden
Gebruik eens een andere vertaling
Volgorde: van Genesis tot Openbaring lezen, per onderwerp, met een rooster of dagboekje

Toepassing (ongeveer 5 minuten)
1. Vraag of God u wil duidelijk maken wat je voor iemand anders kunt doen. Iets waarmee je die ander kunt
helpen of iets voor hem/haar kunt betekenen. Een daad die niet per se direct verband hoeft te houden met
het Bijbelgedeelte van die dag.
2. Enkele suggesties zijn bijvoorbeeld:
 het schrijven van een brief of iemand opbellen
 met iemand over Christus spreken of een mogelijkheid zoeken om op andere wijze een getuige van Hem te
zijn
 iemand bezoeken
 iemand helpen (die met een bepaalde nood zit)
 helpen in huis
 iemand bemoedigen
3. Wees bereid om te dienen. Vraag of God uw gedachten wil leiden en u een gewillig hart geeft zodat Hij
door je heen kan werken. Dank Hem voor de gelegenheden die Hij je gaat geven om Zijn liefde aan
anderen door te geven.

Geven
1. Ga na welke persoonlijke nood of behoefte vooral die dag op je hart ligt. Bv. je gezondheid, je gezin of
familie, je werk of je financiële situatie.
2. Vraag Gods hulp en voorziening
3. Maak een korte aantekening van wat je in je gebeden gevraagd hebt. Als God ingrijpt en openingen geeft,
noteer dit dan later ook. Neem regelmatig eens door hoe God handelde. Het zal je dankbaarheid doen
toenemen evenals je geloof en vertrouwen, zodat je Hem ook bij andere aspecten van je leven leert
betrekken.

8. Zijn er tips die je aanspreken of die je anderen kunt aanbevelen?
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STUDIE 3: Zonde en Gods antwoord daarop
Lees: Lucas 15:11-32
Waarom het onderwerp zonde als studie? Je gelooft toch in Gods genade, en als je gelooft wordt je toch juist
van de zonde afgebracht en teruggehouden? Wat hebben geloof en zonde met elkaar te maken? Nou, als je
het hebt over geloof en over vergeving en verlossing is er iets waarvan je vergeven en verlost bent: zonde.
Of, hoe kan je spreken van verlossing, als je niet weet, waarvan je verlost wordt?
Gods liefde en genade krijgen diepte, omdat de prijs voor onze zonde is betaald en we zijn vergeven. Genade
wordt een loos begrip, als je niet begrijpt wat zonde tot gevolg heeft.
Er zijn een aantal begrippen die in dit verband veel met elkaar te maken hebben: zonde, genade en vergeving,
verzoening, rechtvaardiging, reiniging en verlossing. Ze hebben allemaal te maken met hoe de bijbel tegen
zonde aankijkt én Gods antwoord daarop. In deze en de volgende studie gaan we daar nader op in.
1. Waar denk je zelf aan bij het woord zonde?
Hoe kun je het omschrijven of wat voor gevoelswaarde heb je erbij?

Verschillende betekenissen van zonde in de Bijbel
a. Je doel missen, verkeerd doen, in gebreke blijven, mislukken, van de weg afwijken.
Het is geen lot, wat je treft, geen overmacht, waar je niet tegenop kan. Het is een bewuste
en gewilde daad, een actieve misstap. Je neemt de door God gestelde orde niet in acht. Daarom raak je van de
weg naar het leven af. Je verongelukt.
Zonde = de aangewezen weg afwijzen. Jozef gebruikt dit woord als argument tegen de vrouw van Potifar om
haar verleiding te weerstaan (Gen. 39:9).
b. In opstand komen, rebellie, belediging van Gods majesteit, schending van Zijn verbond.
c. Dwalen: onopzettelijke, onbewuste overtreding van Gods wet, in zwakheid of dwaling begaan. Ook
hiermee belast je je met schuld, wat door een offer moet worden verzoend.
d. Meest gebruikt voor: de daad of toestand van de mens, die hem in conflict brengt met de wil van God.
Afwijken van de door Hem gestelde norm, breuk in de relatie.
e. Ongerechtigheid, ongehoorzaamheid, wetteloosheid, overtreding, schuld enz.
f. Zonde als macht, als slavendrijver: Rom.6:17, 7:6, Joh.8:44
In het Oude Testament (met een midden-oosterse denkwereld) ligt de nadruk heel sterk op de verbroken
relatie, God niet de plaats geven die Hem toekomt en je eigen weg kiezen, en daardoor je doel missen.
In het Nieuwe Testament zie je elementen van het ‘Griekse denken’ erbij komen, waar de nadruk veel
meer komt te liggen op de overtreding zelf en de gevolgen daarvan. Deze laatste manier van denken
werkt met name door in onze westerse samenleving en ligt aan de basis voor onze ‘mindset’ t.a.v.
wetgeving en als het gaat om begrippen als overtreding, schuld, straf, etc.
Verdieping: Het is een heel interessante studie om de verschillen op te merken tussen ‘ons’ begrip van
goed en kwaad in de westerse cultuur (Grieks denken) en b.v. de Arabische cultuur (denk aan familie-eer
en eerherstel, gezag, overtreding en schuld, etc.).
2. Waar ligt bij jou ten diepste de kern: de verbroken relatie of de overtreding?
Dit heeft veel te maken met hoe je geweten ‘werkt’…

De kloof
Jes.59:1-2 “Zie, de hand van de HERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen,
en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken
scheiding tussen u en uw God en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat
Hij u niet hoort.”

Zoals we ook in de vorige studie lazen is er een kloof ontstaan tussen God en de mens. Die kloof, die
scheiding, dat is onze zonde. Zonde, het wezenlijke van zonde, heeft niet zozeer te maken met “de verkeerde
dingen die je doet”. Maar zonde is: God de rug toekeren, de verbroken relatie. De kern van zonde is
ongeloof.
De zondeval staat in de bijbel beschreven in Genesis 3. Daar zit het hele breekpunt. Het was helemaal niet
erg dat twee mensen zwak waren, maar dat ze zich met hun zwakheid niet in Gods armen wierpen, en met
hun zwakheid en al op de loop gingen uit angst voor God, dat was erg. Dat ze zich lieten bedriegen door een
andere stem, die niet van God was. Dé zonde bij uitstek is: je uit wantrouwen afkeren van God. Daarom is
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Gods 1e woord ná de zondeval niet “Adam, wat heb je gedáán?” maar “Adam, wáár bèn je?”
Zonde is in de bijbel nooit in de eerste plaats een ethisch begrip, maar een relatiebegrip. Al ben je nog zo’n
grote zondaar, dan hoeft het je niet te verhinderen om in Gods armen te vallen. God heeft liever een verloren
zoon in zijn armen, dan een brave zoon die zoiets niet kan uitstaan en zich uit de voeten maakt. God de
Vader, staat met open armen op ons te wachten. Maar wij moeten wel de stap naar God maken.

Gods antwoord op de zonde: toorn en geduld
In de Bijbel zien we, dat God op een aantal manieren op de zonde en de ongerechtigheden van de mens en de
mensheid reageert: Met toorn, met geduld, met verzoening en vergeving.
God is boos en toornig over de zonde van de mens (Joh.3:36, Rom.1:18 e.v.). Je kan en mag de toorn van
God niet schrappen uit de Bijbelse boodschap. Zijn toorn staat in dienst van en is de keerzijde van Zijn
heilige liefde.
God is licht en in Hem woont in het geheel geen duisternis (1 Joh.1:6).

God kijkt geen één zonde door de vingers. God móet de zonde straffen. Dat is recht. En heeft te maken met
de heiligheid van God. God verloochent Zichzelf niet. De zonde moet worden verzoend. De prijs moet
worden betaald en is betaald door het bloed van de Here Jezus (1 Pet.1:18-19).
Maar God heeft geduld en verdraagt en rekt de tijden (Jes.48:9 en 2 Pet.3:3-10). Hij wil niet dat iemand
verloren gaat. Dit geduld is één van de geheimen van de wereldgeschiedenis. Het geduld van God hangt
samen met Zijn beleid en plan.
De Here Jezus: onze Verzoening, ons Offerlam
(1 Cor.5:7, Rom.5:8-10)
De liefde van God als Verzoener raakt de diepte van onze schuld en geeft ons leven een nieuw begin. We
hebben God nodig als Verzoener en Verlosser, omdat het pas op die manier weer goed kan worden tussen de
heilige God en de gebroken, God-loze mens. Elke manier van zelfverlossing loopt dood. We zijn niet in staat
onszelf los te maken van de overheersing van de zonde.
De Here Jezus is het Lam van God, die de straf (weg)gedragen heeft (Joh.1:29). Hij is Zelf het Offer en Hij
betaalde de prijs. De schuld is weggedaan. God Zelf heeft in en door het drama van Golgotha de oplossing
voor het conflict geschonken door de overgave van Zijn Zoon. Het offer van Jezus is een geschenk van God
tot verzoening: God schonk Zelf het Lam dat de zonde van de wereld wegnam.
My sin, o the bliss of this glorious thought,
My sin, not in part, but the whole
Is nailed to His cross and I bear it no more:
Praise the Lord, praise the Lord, o my soul.
uit het lied: When peace like a river (It is well with my soul), H.G. Spafford

3. Welk beeld heb je van God, en van de Here Jezus?
Lees Joh.3:16-21: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld
gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem
behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is
reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon
van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de
duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want
een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn
werken niet aan het licht komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht,
opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.”

In het Licht
Van iemand, die tot geloof komt, zou je dus kunnen zeggen: Hij ontdekt dat zijn werken boos zijn, maar hij
heeft de beslissing genomen mét zijn boze werken in het licht te treden. Wandelen in het licht is allereerst
gewoon ‘in het licht gaan staan’, precies zoals je bent.
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Het is: “Kom tevoorschijn!” en niet “Verbeter jezelf!” God wil dat we eenvoudig tot het licht komen. God
kent je en voor Hem blijft niets verborgen. Dat is voor de één een bedreiging, maar voor de ander een
rustgevende gedachte. Laat Zijn licht schijnen in je leven en breng alles in het licht.
Wie gelooft wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Ongeloof is niet hetzelfde als
onmacht. Onmacht houdt je nooit buiten het licht. Alleen onwil.
4. Waarom vind je/men het moeilijk om in het licht te komen?

Verzoening en vergeving
Ef.1:7 “In Jezus hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen…”

De vergeving van zonden is het hart, de kern van het Evangelie: de schuld is weggedaan. Er is betaald.
Verzoening = de relatie met God is hersteld. We mogen voor God verschijnen en Hem dienen.
Hoe zal een zondig mens met en voor een heilig God kunnen leven zonder dat hij vergeving heeft
ontvangen? Maar God vergeeft en wij mogen met vrijmoedigheid voor Gods troon verschijnen. We
hebben vrede met God en nieuwe hoop. (Rom5:1)
Anderen vergeven
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven… (Onze Vader, Mat.6:12)
Want indien je de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien je de mensen
niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. (Mat.6:14-15)

Lees ook: Mat.18:21-35.
Als God ons vergeeft, zonder extra voorwaarden, moeten ook wij anderen vergeven. We moeten
vergevingsgezind zijn en geen wrok koesteren. God biedt ons vergeving aan. Als we kinderen van onze
hemelse Vader zijn, moeten wij diezelfde gezindheid tonen, in woord en daad.
We zijn vaak zo goed in het zien van fouten bij anderen, en houden die zó lang vast. We vergeten dat we ons
vaak juist ergeren aan dingen waar wij zelf ook last van hebben (het zgn. balk en splinter-syndroom). Zoals
je kunt lezen in Mat.18 kan het niet vergeven (en loslaten) van anderen een serieuze belemmering zijn voor
God om jou te vergeven en je verder vrij te maken.
5. Waarom is anderen vergeven zo belangrijk?
En waarom is dit vaak zo moeilijk?
 Als je niet kunt vergeven ga je vaak vermijden. 

Wat moet ik doen: Bekering
God heeft de kloof overbrugd. Maar ik moet over de brug komen. Ik stond als het ware met
mijn rug naar God toe en ging mijn eigen gang. Ik moet me nu (om)keren en terugkeren tot
God. Dit wordt in de bijbel bedoeld met bekering. Deze terugkeer heeft 2 kanten:
1. Afkeren van de zonde, met name die van afgoderij. Het betekent je levenshouding radicaal veranderen.
Breken met het negatieve uit je leven.
2. Je toekeren en je richten naar God en Zijn geboden. Hem dienen en het positieve in je leven toelaten.
(Zie bv.: Deut. 30:2; 1 Sam. 7:3)

God verbindt aan de bekering beloften van vergeving, genezing en leven.
Het N.T. gebruikt voor zich bekeren met name 2 woorden:
1. Metanoia: een inwendige verandering van de gezindheid, waardoor je je van de zonde afkeert, van
boetvaardigheid en berouw. Rom. 2:4
2. Epistrophè: een uiterlijke daad van toekeren naar God.
Beide komen naast elkaar voor in bv. Hand 3:19 en 26:20
6. Een prachtig voorbeeld van de inhoud van bekering zien we in de gelijkenis van ‘de Vader
en de 2 (!!) verloren zonen’ (Luc. 15:11-32).
Wat kun je over bekering vinden en leren uit deze gelijkenis?
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Wat doet God: Het wonder van de wedergeboorte
Als jij je keert tot God, doet God ook iets: Hij geeft je nieuw leven, het leven van
Zijn Zoon Jezus Christus. Dit noemt de bijbel wedergeboorte en betekent van
boven geboren worden. Het betekent een innerlijke vernieuwing en jouw geest
wordt levend. Door jouw geest kan de Heilige Geest spreken met je en is de relatie
met God (in de geest) een feit.
7. Lees Joh.3:1-14 eens en probeer in je eigen woorden weer te geven
wat wedergeboorte betekent.
Wedergeboorte is een wonder. Ze is het begin van een nieuw en eeuwig leven. Terwijl je eerst dood was
in je zonden (voor God), krijg je een nieuw hart en ontvangt je ziel op het ogenblik van de wedergeboorte
nieuw zicht: je gaat de dingen van God zien. Je gaat de geestelijke dingen zien, je geestelijke zintuigen
gaan functioneren. Wedergeboorte is het werk van de Heilige Geest. Hij schrijft de Wet van God op je
hart en verandert je levensopvatting en je gedrag.
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STUDIE 4: De kracht van Jezus’ bloed: Reiniging en Herstel
Create in me a clean heart, o God, and renew a right Spirit within me.
Cast me not away from Your presence, o Lord, and take not your Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of Your salvation and renew a right spirit within me. (Keith Green - Opwekking 389)

Lezen: Psalm 51
In deze psalm vind je een man, David, die worstelt met de gevolgen van iets ernstigs wat hij heeft gedaan:
overspel en moord – het verhaal hierachter lees je in 2 Samuël 11. De Bijbel is een eerlijk boek en laat
van de bekendste koning van Israël een zwarte bladzijde zien. Nadat de profeet Nathan hem aanspreekt
krijgt David diep berouw. Hij beseft ook dat het niet genoeg is als alleen zijn zonden vergeven worden,
maar dat ook de gevolgen daarvan gereinigd moeten worden. Anders kan hij niet verder als mens en zeker
niet als koning en zijn volk tot zegen zijn.
1. Wat valt je op als je Psalm 51 leest, en wat spreekt je aan?
In de vorige studie hebben we gezien dat de kern van zonde is dat er een scheiding tussen ons en God is
gekomen – een verbroken relatie – en dat de muur door Jezus is weggebroken aan het kruis. Hij droeg de
straf voor mijn zonde en zo is de schuld weggedaan. Hij stierf voor mij en betaalde met zijn leven.
Daarmee ben ik gekocht en betaald door Zijn bloed (1 Pet.1:18-19).
In deze studie gaan we een stap verder. Gods plan met ons gaat ook verder. Het is al geweldig dat de
relatie tussen ons en God hersteld is en onze zonden vergeven. Hij wil ook de gevolgen daarvan opruimen
en ons reinigen. Daarna is het zaak om ons leven opgeruimd te houden.

God vergeeft én vergeet
Als we onze zonden eenmaal hebben beleden, mogen we die bij het kruis achterlaten. En God denkt er
niet meer aan: “Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons” (Ps. 103:12).
“…want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken” (Jer.31:33-34 en ook Heb.8:8-12,
Heb.10:16-17). Wij hebben zelf vaak nog zo’n goed geheugen, en herinneren ons maar al te goed wat we

gedaan en gezegd hebben. Maar God zegt dat Hij er niet meer aan denkt. Dit vers staat tot 3 keer toe in de
bijbel en dat betekent dat dit voor God vaststaat! Dit geeft een enorme rust in ons geweten. God doet de
zonde én de gedachte er aan volledig weg.
En dit doet God om Zijn wetten in ons hart en ons verstand te leggen. Om Hem werkelijk te kennen. God
werkt zo van binnenuit naar buiten.
Maar God wil ook werken aan de gevolgen van de zonde. Hierover is heel veel te vinden in de bijbel,
m.n. het Nieuwe Testament en is de sleutel tot een leven in vrijheid en overwinning als christen.
Misschien denk je: “Is dat mogelijk? Ook voor mij?” of “Is dat niet wat te hoog gegrepen voor mij?” In
deze (en de volgende) studie willen we zien wat God belooft aan degene die gelooft!

Reiniging
1 Joh.1:7 “Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde…”
1 Joh.1:9 (NBV) “Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons
reinigen van alle kwaad.”

God wil niet alleen onze zonden vergeven, maar Hij wil ons reinigen, ons
als het ware schoonmaken. Schoon schip, een schone lei, schoon en rein van
binnen én van buiten.
2. Waar denk je aan bij schoonmaken?
En wat is, denk je, het verschil tussen vergeving en reiniging van
(alle!) zonden? Denk ook aan de gevolgen van zonde…
Hier staat iets geweldigs. Als je je voorstelt dat we languit onderuit zijn
gegaan in de modder, dan zegt God niet alleen “Ik vergeef je. Het is goed, Ik denk er niet meer aan”, maar
Hij maakt ons ook schoon. Ook de gevolgen van de zonde, de brokstukken en scherven: alle vuiligheid
wil Hij opruimen. We mogen gereinigd en vernieuwd worden (Rom.12:1-3). Hij reinigt ons hart, zodat
Hij ten volle in ons hart Zijn Troon kan oprichten. “Wees heilig (en rein), want Ik, de HERE ben heilig”
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Bij een grote voorjaarsschoonmak heb je zelf een tijdstip in gedachten waarop je eens goed gaat
huishouden, maar bij God werkt dat anders. Hij gebruikt vaak moeilijke omstandigheden en periodes voor
geestelijke reiniging. In Hosea 2:16 staat dat God Zijn volk zal meelokken naar de woestijn en daar tot
haar hart zal spreken. Als je je geestelijke huis op orde wilt hebben en een plek te laten zijn waar de
Heilige Geest kan wonen en waar anderen graag verblijven, dan moet je beginnen met de deur open te
doen. Hoe maak je je huis tot zo’n plek?

Enkele schoonmaaktips
(overgenomen uit: artikel EO-gids Wim Grandi)

Erken dat er een geestelijke schoonmaak nodig is. Als je niet erkent dat er vuil ligt, zal je niet
beginnen. Laat regelmatig de bezem van Gods waarheid door je kamers gaan.
Probeer niet alles tegelijk schoon te maken. Begin bij het begin. Je kunt je leven niet in 1 dag op
orde hebben.
Ga niet teveel af op je eigen gevoel. Ons geweten is niet altijd zuiver en zeker niet ons
schuldgevoel. De Heilige Geest zal ons laten zien wat echt ‘vies’ is.
Voorkom kramp en waak voor geestelijk perfectionisme. Het proces van schoonmaken moet je niet
parallel laten lopen met het je al of niet aanvaard weten door God. God heeft je lief, ook in je vuile
staat.
Pas op voor geestelijke smetvrees. Het is gemakkelijk om op je eigen eiland te blijven, zodat je niet
besmet wordt door de buitenwereld. Maar als christen heb je juist een boodschap voor deze wereld
en leef je er middenin.
Zorg voor voldoende licht. In Gods licht (Ps 119:105) zie je al het stof goed liggen. Lees daarom
regelmatig in Zijn Woord.
Laat het lekker ruiken. Gebeden en aanbidding zijn als reukwerk voor God.
Beperk je niet tot de buitenkant.
Opruimen is wat anders dan wegstoppen.
Zorg ervoor dat je het juiste reinigingsmiddel hebt. De ultieme vlekkenkampioen is Jezus. Zijn
bloed reinigt van alle zonden.
Maak niet alleen schoon, maar zorg ook voor preventie, zodat dingen niet vies kunnen worden. Als
je ’s morgens bidt om reiniging maar ’s avonds ongeselecteerd TV kijkt, is het alsof je een
vuilnisbak over je ziel uitstort.
Een schoon huis moet niet leeg blijven. Vul je leven met mooie dingen.
3. Welke tip spreekt je aan en waarom?
God is trouw en rechtvaardig…
God houdt Zijn belofte, want Hij is Trouw. God is ook Rechtvaardig, dat wil zeggen dat Hij niets door de
vingers ziet. Maar, door het bloed van de Here Jezus is betaald voor elke zonde! Of het nu voor de eerste
keer is, of dat we voor de zoveelste keer onze zonde belijden, we krijgen een schone lei.
Dus: je hoeft je niet (meer) te schamen om in Gods licht te komen, want Jezus’ bloed maakt je schoon. Er
is geen sterker ‘was-middel’! We moeten wel bereid zijn om God bij de vuiligheid te laten komen. Hij
mag de vinger op de zere plek leggen. We moeten soms man-en-paard noemen en dingen rechtzetten. Dit
noemen we belijden: uitspreken wat er mis is. Dat wil zeggen, dat we naar God toe eerlijk onderkennen
dat er een zere plek is. Dan kan Hij erbij komen.
En Gods belofte is dan, dat we volkomen schoongemaakt en gereinigd worden.
4. Waarom is het belangrijk om onze zonden te belijden – God kent ons toch?

Twee leugens
“de goede strijd strijden… toegerust met geloof en een zuiver geweten… Doordat sommigen hun geweten hebben
verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden.” (1 Tim.1:19)

Het hoeft je relatie met God niet te belemmeren als je duistere dingen in jezelf ontdekt, als je die maar direct
naar het licht toekeert. Vergis je niet. Al vanaf het begin gebruikt de duivel twee leugens. De 1e is: “God gunt
je niks!” Ben je bang voor God, omdat God je alles zou afpakken? Dat is een gif dat er al sinds de zondeval
Intro Kring Studie

Pag. 14 van 65

in het denken van de mensheid is ingespoten, en er nog inzit. Als jij zegt: “God is niet te vertrouwen, Hij
neemt alles van mij af”, dan verhindert die leugen dat we ons naar God keren.
Er is nóg zo’n leugen: “Je zult als God zijn.” Hoe vertaal je dat? Word als God. Word je eigen god. Doe het
zelf. Word een doe-het-zelver! De wereld zit vol mensen die zó leven. Deze leugen is de basis van hoogmoed
en zorgt er voor dat we Gods antwoord niet aanvaarden. We willen eerst onze eigen boontjes doppen. We
zijn onafhankelijk.
Als je tot God komt, wat kun je dan verwachten? In de 1e plaats vergeving en in de 2e plaats heiliging. De
vergeving door Jezus’ bloed wordt in de bijbel ook ‘rechtvaardiging’ genoemd (Rom.3:24). Dat je de Heilige
Geest ontvangt heet het leven van ‘heiliging’ (1 Tes.4:7-8). Rechtvaardiging is: je raakt je schuld kwijt. Je
kan recht voor God staan. Heiliging: je wordt opgebouwd. Beide worden je aangereikt in het licht. We
moeten (en mogen) afzien van zelf-rechtvaardiging, maar ook van zelf-heiliging.

(Innerlijke) Genezing en Herstel
“…hoeveel te meer zal het bloed van Christus … ons bewustzijn (NBG), ons geweten (NBV) reinigen van dode werken,
om de levende God te dienen?”(Heb.9:14)
“Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep,
dat het vaneenscheidt ziel en geest … en het schift overleggingen en gedachten van het hart.” (Heb.4:12)

Als we gewassen worden en rein zijn, dan heeft dat direct een effect in ons leven. In plaats van onrust en
schaamte, geeft Hij ons rust en vrede in ons hart. Wonden kunnen tot rust komen en genezen. Er komt
herstel. Het woord van God (je mag ook lezen: de Here Jezus als het levende Woord) mag doordringen in
ons leven – tot in onze gedachtewereld en nog dieper.
Het woord is levend en krachtig en het legt dingen bloot. Het schift in onze gedachtenbrij, neemt weg wat
er niet hoort en brengt daar rust. Zelfs ons bewustzijn en ons geweten krijgen een beurt – onze
herinnering aan het kwaad! Dit is niet iets wat ik eenvoudig kan uitleggen, maar wat je heel langzaam tot
je mag laten doordringen. Er is werkelijk geen plekje in je leven, waar het reinigende bloed van de Here
Jezus niet kan komen om te reinigen en te genezen. Soms geeft de Heer na een eenvoudig gebed ineens
een volledige genezing. Heel vaak is het ook een proces, waar God elke keer een stap verder (of dieper)
werkt.
Ps.23:3 “Hij verkwikt (herstelt–geneest) mijn ziel”

Een paar eenvoudige woorden uit een bekende psalm, waarin staat dat God onze ziel verkwikt. Onze ziel:
dat is ons karakter, onze wil, ons verstand en gevoel. Verkwikt wil zeggen: herstelt en geneest. In het
Engels wordt hier het woordje ‘restaureert’ gebruikt: het bouwwerk van ons leven wordt in originele staat
teruggebracht. Dat is méér dan reparatie, waarin alleen het kapotte onderdeel vervangen wordt. Ons leven
wordt weer hersteld zoals God het bedoeld heeft! Ongelofelijk, maar waar.
God herstelt ons, volledig, en dit mag een belangrijke geloofswaarheid voor ons zijn! Eerst waren we
onbruikbaar voor Hem, maar nu mogen we een werktuig in Zijn handen worden tot Zijn eer!
5. Hoe heeft God jou (met je ziel, karakter) bedoeld, denk je?
De Here Jezus is Gods Zoon maar werd mens net als wij – een mens zonder zonde, zoals God dat heeft
bedoeld. We mogen steeds meer op Hem gaan lijken – Hij woont in ons hart door geloof.
Als we ons hart hebben laten reinigen, mogen we dat vullen door de Here Jezus uit te nodigen ons hart te
vullen met Zijn liefde, trouw, blijdschap, vrede, geduld, met Zijn leven (Gal.5:22).
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STUDIE 5: Verlossing en Overwinning
He breaks the power of canceled sin, He sets the prisoner free;
His blood can make the foulest clean, His blood availed for me.
uit: O, for a thousand tongues to sing (Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer), Charles Wesley

“Maar je hebt je laten afwassen, maar je bent geheiligd, maar je bent rechtvaardig verklaard in / door de naam van
de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.” (1 Cor.6:11)
“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles
is uit God…” (2 Cor.5:17)

Lezen: Romeinen 6
In de vorige studies stonden we stil bij het probleem van de zonde en Gods antwoord daarop. God
vergeeft onze zonden. En dat niet alleen, maar Hij reinigt ons ook en geeft herstel. We mogen met
vrijmoedigheid voor Gods Troon verschijnen. In deze studie willen we nog een stap verder gaan. God
neemt niet alleen de negatieve gevolgen weg van de zonde, maar Hij wil ons van binnenuit vernieuwen.
Hij maakt ons een nieuwe schepping. Hij geeft ons een nieuw hart.

Een nieuw hart
“Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie
een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in
de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht
nemen.” (Ez.36:25-27)

In dit gedeelte zie je dat God ons een nieuw hart wil geven. Een gevoelloos hart van steen wil Hij
wegnemen en er een levend hart, een hart van vlees voor in de plaats geven. Een radicale verandering: er
wordt niets opgelapt of gerepareerd. Nee, het oude hart wordt vervangen door een nieuw hart. Het is waar
dat God herstel geeft in ons leven, maar blijkbaar is ons hart zó onherstelbaar beschadigd, dat God het
oude moet wegdoen en een nieuw hart geven. Waarom is ons hart aan vervanging toe?
Om dit goed te begrijpen zoomen we eerst in op de kern van het zonde-probleem.

Zonden en zonde
Lees: Romeinen 6, met name vs 6-14 en17-18.
In de Romeinenbrief wordt gesproken over ‘zonden’ (meervoud): de overtredingen, de dingen die je doet en
over ‘zonde’ (enkelvoud): je aard, de zonde die als een macht in mij werkt. Het gaat daar over de motor in
het geheel die de boel aandrijft.
Ik heb vergeving nodig van mijn zonden, maar ik heb ook bevrijding nodig van de macht der zonde. Het
eerste raakt mijn geweten, het tweede mijn leven. Zelfs als ik vergeving ontvang van al mijn zonden, heb ik
vanwege mijn zonde-natuur nog geen blijvende innerlijke vrede.
Wanneer het licht van God voor het eerst in mijn hart schijnt, roep ik maar om één ding, namelijk om
vergeving, want dan word ik mij bewust, dat ik zonden tegen Hem bedreven heb; maar als ik de vergeving
van zonden ontvangen heb, doe ik een nieuwe ontdekking: dan ontdek ik de zonde in mij. Ik ga beseffen, dat
ik niet alleen zonden heb bedreven voor God, maar dat er binnen in mij iets niet deugt. Ik ontdek, dat ik van
nature een zondaar ben. Ik heb in mij een innerlijke neiging tot zondigen, een innerlijke macht, die mij tot
zondigen dwingt. Als die macht losbreekt, zondig ik. Al vraag ik dan vergeving en ontvang ik die ook, toch
zondig ik weer. Ik heb vergeving nodig van wat ik gedaan heb, maar ik heb bevrijding nodig van wat ik ben.
1. Kun je in je eigen woorden het verschil geven tussen zonden en zonde?
Heb je een voorbeeld of illustratie?
Een voorbeeld: In een land heerst een groot drankprobleem. De regering van dat land wil drastische
maatregelen nemen en besluit om het land ‘droog te leggen’. In de hoop dat het alcoholisme daarmee een
halt toegeroepen zal worden. Elke winkel en ieder huis wordt doorzocht. Alle flessen wijn, bier of
brandewijn worden leeggegooid en opgeruimd. Ziezo, denkt de regering, einde probleem. Maar, is dat zo?
Op deze manier kan wel elke druppel alcohol uit het land worden verwijderd, maar achter deze flessen
sterke drank staan de fabrieken die ze produceren. De fabrieken, de brouwerijen en distilleerderijen
moeten eveneens gesloten worden, om het probleem blijvend op te lossen.
Wij zijn de fabriek, onze daden zijn de producten. Het Bloed van de Here Jezus heeft de producten
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weggenomen, nl. onze zonden. Zou God ons dan laten zitten met die ellendige zondenfabriek, die wij zelf
zijn? Natuurlijk heeft God geen half werk gedaan en de andere helft aan ons overgelaten. Nee, Hij heeft
de goederen opgeruimd en de fabriek erbij!
“Dit weten wij immers”, zegt Paulus, “dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn
kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn” (Rom.6:6).

(uit: Het normale christelijke leven van Watchman Nee)
2. Het Bloed is Gods antwoord op de zonden. Wat voor betekenis krijgt het kruis in deze tekst?
Deze tekst is bijzonder radicaal. En daarom ook zo bevrijdend. Er worden een aantal begrippen gebruikt,
die op het eerste oog moeilijk te begrijpen zijn. Maar als we de clue te pakken krijgen, hebben we een
bijzonder krachtige belofte uit Gods woord ontvangen.
3. Wat is, denk je, ‘de oude mens’ die hier genoemd wordt, en wat is dan ‘de nieuwe mens’ die
we moeten aandoen (zie ook Ef.4:21-24)?

Het kruis
In Romeinen 6 wordt het kruis genoemd als het einde van de oude mens. Want als die
gestorven is, is de rechtmatige claim van de zonde er niet meer (vs.7)! Iemand die dood is
zal niet meer reageren. Op geen enkele prikkel. Hij is doof voor de roep van de zonde en
blind voor verleiding. Iemand die gestorven is, is totaal weggesneden uit zijn oude wereld.
In geloof mogen we gaan zien, dat dit ook geldt voor die zonde-fabriek, voor de motor
achter het geheel. Dat is die oude mens.
Hier houdt het evangelie echter niet mee op. We mogen geloven dat we met Christus zijn gestorven, met
Hem begraven door de doop in de dood, maar we zijn – in datzelfde geloof – ook met Christus uit de
doden opgewekt in een nieuw leven (Rom.6:4). Dood voor de zonde, levend voor God. En vanuit dat
nieuwe leven kunnen en mogen we God dienen. Dat is genade!
Dus, het Bloed van de Here Jezus is het antwoord op onze zonden. Het kruis is Gods antwoord op de
macht van de zonde.

Einde van de Slavernij
Toen president (Massa) Lincoln in 1863 het einde van de slavernij uitriep had dat enorme gevolgen.
Stel je eens zo’n arme slaaf voor in een plattelandsdorpje. Al vanaf zijn geboorte met lijf en leden in
dienst van een harde meester. Joe weet niet anders. Hij hoort dat, ergens ver weg in Washington, het
einde van de slavernij is afgekondigd. Hij mag weg bij zijn meester. Het duurt een tijdje voordat dit
doordringt. Maar al gauw ziet Joe dat ook andere slaven vertrekken. Dat zal een enorm feest zijn! Hij
vertrekt en is vrij! Geen slavenjuk meer. Dit is het beeld dat in Romeinen 6 gebruikt wordt (vs. 6). Wij
waren slaven van de zonde. Maar we zijn vrijgekocht! Er is voor ons betaald.
Het verhaal stopt hier nog niet helemaal. Op een dag loopt Joe over straat en komt
zijn oude meester weer tegen. Die heeft een ketting bij zich waar hij mee rammelt.
Arme Joe kent dit geluid maar al te goed. Hij beeft over al zijn leden en valt op zijn
knieën. Zijn oude meester rammelt weer met de ketting en schreeuwt dat hij weer
zijn oude slavenwerk moet oppakken. Gehoorzaam en bang sjokt Joe weer achter zijn meester aan. Dit
gebeurde feitelijk vrij vaak in die eerste periode na de afschaffing van de slavernij.
Doen wij vaak niet net zo als Joe? Misschien weten we wel dat er een wet is die ons vrijverklaart, maar
als we onze oude meester, die slavendrijver: de duivel, met de ketting horen rammelen, dan reageren we
daar onmiddellijk op. Net als Joe ben ik misschien ook niets anders gewend geweest en moest ik ook
luisteren naar die dwingende stem. Mijn oude reactiepatroon komt in beweging.
Hoewel ik wéét dat ik een Ander toebehoor en wéét dat ik vrijgekocht ben, luister ik vaak naar die oude,
maar verkeerde stem. Maar dat hoeft niet. Paulus stelt niet voor niets een aantal keren de vraag in de
Romeinenbrief: ‘weet je niet…?’
4. Welke dingen moeten we volgens Paulus weten? Waarom is het belangrijk om te weten…?
5. Wat spreekt je aan in het genoemde voorbeeld?
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En als ik word aangeklaagd…
Openb.12:10-11

Satan wil niets liever dan dat we blijven modderen. En als het even kan, zal hij ons ook al onze fouten en
gebreken onder de neus wrijven. Hij blijft met zijn kettingen rammelen. En ons aanklagen.
Satan is een grote bedrieger in dat opzicht. Hij wil ons steeds laten geloven, dat er in wezen niets is
veranderd. Maar hij heeft zijn rechten op ons verloren. Maar we zijn vernieuwd door het werk van de Here
Jezus op Golgotha. Het is volbracht! We horen nu bij een nieuwe Meester en Hem mogen we dienen.
6. Wat voor antwoord hebben we tegen satans aanklachten?
 When satan reminds you of your past, remind him of his future. 

Overwinnend geloof
“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.” (Rom.8:37)
“In Jezus ben je, toen je gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte” (Ef.1:13)

Het is cruciaal in ons leven waar we ons geloof op bouwen. Inderdaad komt het hier op geloof aan.
Als satan met zijn kettingen rammelt hóef ik niet te luisteren. Volgens de wet ben ik namelijk vrij! Het
kan helpen om dit satan voor te houden. Zeg het hem maar, dat hij kan rammelen wat hij wil, maar wéét
dat je vrij bent! Dat je niet meer wil luisteren. Dat hij geen recht meer op je heeft.
En sta in het geloof dat je een nieuwe mens bent geworden, een nieuw hart hebt ontvangen, en dat je een
levende God mag dienen! Dat is geweldig nieuws. Door de kracht van de heilige Geest breekt God de
taaiste zondemacht. Wij moeten vasthouden aan Gods kracht. God pakt de oorzaak van de zonde aan. Wij
mogen ons leven inzetten voor Hem.
Het is volbracht
Als je goed leest, en zeker in de NBG-vertaling is dat goed weergegeven, dan zie je dat het hele gedeelte
in de voltooide tijd staat. Dat betekent dat volgens Gods Woord het al een feit is. Ik hoef geen eindeloze
worsteling aan te gaan om me moeizaam naar de top te werken. Nee, net zo zeker als dat de Here Jezus
voor mijn zonden gestorven is aan het kruis, ben ik ook met Hem gekruisigd in Zijn dood en levend
gemaakt in Zijn opstanding. Als ik in die positie ga staan (!) in geloof, gaat deze belofte werken.
Joe, in ons voorbeeld, hoeft niet naar Washington te reizen om te checken of de wet wel is uitgevaardigd.
Hij moet zeker ook geen worsteling met zijn oude meester aangaan om zijn gelijk te bewijzen. Dat zou hij
waarschijnlijk nog gaan verliezen ook. Hij moet simpelweg de poort uitlopen en gaan leven vanuit het
nieuwe besef dat hij vrij is.
Leven vanuit dit besef is een overwinnend geloof. Dat betekent niet dat alles vanzelf gaat en dat er nooit
meer strijd is. Zeker, we zullen best nog wel eens struikelen en strijd zal er ook zeker zijn, maar we
hoeven niet meegesleurd te worden door de zonde. Er is een duidelijk antwoord. En als we struikelen,
moeten we niet blijven liggen. We mogen onze zonden belijden en eenvoudig opnieuw gaan staan. Omdat
we een levende Heer dienen.

Aanrader: ‘Het Normale Christelijke Leven van Watchman Nee’
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STUDIE 6: Geloofszekerheid
“Het geloof nu is de zekerheid van de dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.” (Heb.11:1)

Lezen: Hebr.10:35-11:6. Rom.8:31-39
Vroeger geloofde iedereen wel in God en werd er niet getwijfeld aan het bestaan van God. Dat is vandaag
wel anders! Veel mensen vragen zich af of God wel bestaat. En als er een God bestaat, waar is Hij dan?
Als Hij almachtig is, waarom gebeuren er dan zulke verschrikkelijke dingen in de wereld? Waarom grijpt
God niet in? Is God wel rechtvaardig? Er zijn zelfs dominees, die moeite hebben om in God te geloven.
Heb je ooit wel eens getwijfeld of je vader je vader wel is?
Natuurlijk niet! Dat is toch logisch? Zou je denken… Maar twijfelen of God je hemelse
Vader is, is dat ineens zo anders? Want hoe kun je nu zeker weten dat je behouden bent?
En mag je dat überhaupt wel zeggen? Dat je een kind van God bent?
Veel mensen twijfelen of ze wel een kind van God zijn. Geloofstwijfel in plaats van
geloofszekerheid. Maar dit is een verkeerd begrijpen van Zijn getuigenis en Zijn
beloften. In het Woord van God vinden we zekerheid in geloof en mogen we de vaste
grond zien waarop wij kunnen staan.
Wanneer je die vaste grond hebt gevonden in het werk van de Heer Jezus, kun je van daaruit verder
groeien. Daar is veel mee verbonden: hoop, verwachting, uitzien naar wat God nog meer voor je heeft.
Geloof in alles wat God nog met en in je zal gaan doen. God gaat een fascinerend avontuur met ons aan.
 Vroeger was ik een twijfelaar. Nu ben ik daar niet meer zo zeker van. 
Duidelijk is dat ik niets heb hoeven doen om het kind van mijn vader en moeder te worden, én dat de
verbintenis tussen hen en mij onomkeerbaar is. De voorrechten die ik als kind kreeg, kwamen
automatisch bij de geboorte. Zo is er van mijn kant ook geen enkele prestatie vereist om kind van de
Hemelse Vader te mogen worden, alleen maar overgave. Overgave is niet iets om trots op te zijn,
integendeel, het is een blijk van onvermogen. Onvermogen om mezelf te redden.
Het is dan ook vreemd dat geloofszekerheid in bepaalde kringen als overmoed of hoogmoed wordt
gezien. Dat is het zeker niet, want God geeft immers die zekerheid? “u hebt de Geest van aanneming tot
kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God
zijn.” (Rom.8:15-16). Paulus getuigt ook van zijn zekerheid: “Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven,
noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here..” (Rom:8:38-39)

Hier staat geen mens die zichzelf op de borst slaat, maar wel iemand die weet dat God Zijn kinderen nooit
laat vallen en dat Zijn liefde ver boven alle menselijke liefde uitstijgt: een liefde zonder voorwaarden.
Eerder is ongeloof een vorm van overmoed. Ongeloof is trouwens niet hetzelfde als onwetendheid. Veel
mensen zien ongeloof als een soort zwakte, maar ongeloof wordt in de bijbel gezien als zonde en komend
uit een boos hart (Heb.3:12)
1. (Hoe) weet je dat je een kind van God bent? Hoe leef je vanuit die zekerheid?

Identiteit - hemelburgers
Wie zich eenmaal tot God heeft gekeerd en zijn leven aan Hem heeft toevertrouwd, mag leven in de
rotsvaste overtuiging dat hij een kind van God is. Voor eeuwig en altijd! Een prachtige illustratie vind je
in de bekende gelijkenis van ‘de verloren zoon’. Want deze zoon bleef zoon, ook toen hij ver van (het hart
van) de vader was verwijderd. Kind zijn van God is een identiteit. Net zo als dat je staatsburger bent.
Zelfs al ben je niet (meer) in het land waarvan je staatsburger bent, je behoudt je nationaliteit. Ook in
Amerika ben je nog steeds een Nederlander. Op ieder ander plekje van de aarde ook. Zo is de nationaliteit
van een christen ‘Hemelburger’. Dát is ons vaderland en daar horen we thuis.
Werkelijk niets kan ons scheiden van Gods liefde en de band met Hem is er voor altijd. Zelfs als iemand
zijn christenleven opbouwt met ‘hout, hooi en stro’, wordt hij gered als door vuur heen. In een dergelijk
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geval zal iemand zijn hemelse vader veel verdriet doen, maar zijn kindschap Gods niet verspelen.
Gelukkig maar, want indien het anders zou zijn, zouden wijzelf toch nog iets moeten toevoegen aan de
genade van God. De enige daad die van ons wordt verwacht is overgave aan Hem. Die overgave
beantwoordt God de heilige Geest met wedergeboorte. En wedergeboorte is onomkeerbaar. Dan zijn er
geen hoogten en geen diepten meer die ons kunnen scheiden van de liefde van Christus.
De 19e-eeuwse Fransman Charles Blondin baarde zowel in Amerika als Europa
opzien met zijn levensgevaarlijke stunts. Zijn beroemdste stunt deed hij in 1859 toen
hij als eerste op een draad de Niagara watervallen overstak. Hij vroeg aan een man
in het publiek of die geloofde dat hij dit ook geblinddoekt kon. ‘Ja, dat denk ik wel’,
en hij liep de 335 meter lange oversteek inderdaad geblinddoekt.
Toen vroeg hij dezelfde man of hij ook geloofde of hij hetzelfde kon doen met een
kruiwagen mét iemand daarin. ‘Ja, natuurlijk’ was het antwoord.
‘Okay, stap maar in.’
Maar toen bleek het geloof van deze man niet voldoende om zelf de oversteek te wagen. Overigens heeft Blondin
deze tocht ook gelopen met iemand op zijn rug, rollend op een ton en dat hij halverwege een eitje bakte en opat.

2. Als God je vraagt: ‘Geloof je (in) Mij, vertrouw je Mij?’ - durf je in Zijn kruiwagen te
stappen? Waarom zou je dat wel / niet doen?

Wat is geloven dan eigenlijk?
We hebben al gezien dat het haaks staat op twijfel én valse bescheidenheid maar alles te maken heeft met
zekerheid, vertrouwen en overgave.
In onze moderne maatschappij moet je vooral geloven in jezelf. Geloof in jezelf en je dromen worden
waar – wie herkent daarin niet het standaard-motto van Disney? Het zou je moeten verbazen hoe veel we
door dit gedachtegoed zijn beïnvloed. Dit soort geloof vind je dus niet in de Bijbel maar komt uit de
boeddhistische én de spiritistische wereld. Je komt dit gedachtegoed echter wel met allerlei geestelijke
sausjes tegen. We bekijken er een paar omdat ze zo gemakkelijk met geloof worden verward.
Neem b.v. het ‘positief denken’: het idee dat je met positieve gedachten de geestelijke wereld beïnvloedt.
Je mag jezelf best wel eens dwingen om omhoog te kijken in plaats van naar beneden, maar dat is wat
anders (gelovigen zijn geen doemdenkers of pessimisten).
Of wat dacht je van visualisatie: je moet concreet bidden, b.v. als je een nieuwe auto nodig hebt, wees dan
concreet en noem ook het type en de kleur. Als je dit ‘in geloof’ voor ogen ziet (visualiseert) zal het
gebeuren. ‘Als je gelovig bidt kun je bergen verzetten’, is de vergeestelijkte tegenhanger. Het klinkt wat
extreem, maar in spiritistische kringen is dit een gangbare techniek. Het probleem hierbij is: Je hebt hier
God helemaal niet meer nodig - je doet beroep op jouw wens- of zielskracht en op een kracht buiten jou
om. Dit noemen ze ook wel eens PSI – zielskracht.
Geloof en gebed is geen kracht op zich die je naar believen kunt inzetten voor
je eigen doeleinden en wensen!! Het gaat om God en Hem vertrouwen. Er staat
in de Bijbel dat God ons verhoort indien wij bidden naar Zijn wil (1 Joh.5:12).
Een wereld van verschil.
3. Kun je het verschil uitleggen tussen geloof in een kracht, en (in) God geloven?
Het Griekse woord voor geloven, ‘pisteon’ wordt ook vertaald met vertrouwen (op). En vertrouwen heeft
veel te maken met trouw. Als ik God geloof, vertrouw ik Hem. Als ik geloof wat Hij zegt, dan vertrouw
ik op de waarheid en zekerheid van Zijn woord. God is trouw aan Zijn belofte. Én Hij houdt ons ook aan
onze kant. Ook wij moeten trouw zijn aan Hem. Dat is het geheim van geloof.
In Hebr.11:1-6 vind je een mooie omschrijving van geloof, gevolgd door een verzameling voorbeelden
van mensen uit het Oude Testament, en hoe die met hun geloof omgingen.
“Het geloof is de zekerheid van de dingen, die men hoopt, en het bewijs van de dingen, die men niet ziet. Want
door dit (geloof) is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof begrijpen wij, dat de wereld door het
woord van God tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare…
… maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij
bestaat (lett. dat Hij IS) en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.” (Heb.11:1-6)
Intro Kring Studie

Pag. 20 van 65

Geloof: zekerheid van dingen die je hoopt (maar nog geen tastbare realiteit), bewijs van dingen die je nog
niet ziet. Het is er nog niet, maar je ziet het als het ware met zekerheid. Die zekerheid heb je door Gods
Woord en belofte, misschien bevestigd door de Heilige Geest. Je zou geloven dan ook kunnen
omschrijven als ‘zien met je hart’. En uit dit Bijbelgedeelte is duidelijk dat het te maken heeft met God en
Gods belofte zien en daar aan vasthouden tot het realiteit wordt.
4. Probeer in eigen woorden uit te leggen wat hier staat over geloof.

Geloven: zien met je hart
Hoe werkt dit dan? God spreekt via je hart. Je kunt ook zeggen tot je geest (inderdaad met kleine letter).
God spreekt vanuit de Bijbel, Zijn Woord. Als God spreekt dan kun je daar van op aan.
Er komt nog een studie over hoe je Gods stem kunt verstaan, maar hier gaat het over je geestelijke
antennes en hoe geloof werkt.
De meeste mensen reageren namelijk op gevoel en verstand. Meestal spreekt iets via je gevoel of
verstand. Zo steken mensen in elkaar. Maar geloven doe je met je hart. Dat is niet hetzelfde.
In Johannes 15:23 zie je dat God en Jezus komen wonen in ons hart. Je leest in dat gedeelte ook dat de
Heilige Geest ons te binnen brengt (in ons hart) wat de Here Jezus ons gezegd heeft. We moeten daarom
opkijken naar God, en, let op: dat betekent vaak wegkijken van ons gevoel, verstand en wil! Niet dat die
geen rol spelen, maar dat is niet waardoor God tot ons spreekt. Het is meer een kwestie van volgorde. Het
plaatje met het treinstel laat zien, hoe dat in de praktijk werkt:
Volgorde Bijbels geloof: Feit – Geloof – Gevoel
Een Bijbels geloof gaat uit van Gods Woord als feit.
Op dat feit stel ik mijn geloof.
Uiteindelijk zal ik dat ervaren in mijn verstand en gevoel.
Een dwaas geloof draait de zaken (en feiten) om:
Eerst gevoel, dan geloof, en achteraan de feiten.
Ik leef en kijk vanuit mijn gevoel (of verstand).
Ik neem pas wat aan in geloof als dat klopt met mijn gevoel (of verstand.
De feiten (Gods Woord) zijn al snel losgekoppeld, terwijl ik doordender. Waar komt dat uit?
5. Waarom is Gods Woord zo belangrijk als Vertrekpunt?
Wat als Gods Woord tegen mijn ervaring, verstand of gevoel ingaat en het ‘niet klopt’?

Leven in de post-moderne tijd
We leven in een tijd dat we vooral iets willen ervaren en beleven. Met ons verstand weten we dat de
reclame ons bedriegt, maar ondertussen willen we ons allemaal jong, knap en relaxt voelen.
En tijd voor wachten is er ook niet meer bij. Ik wil het hebben en wel nu, de ‘instant-maatschappij’. We
willen direct antwoord hebben op onze vragen, en gunnen ons de tijd niet om eens iets uit te laten rijpen
of te wachten tot een geschikt moment. Weten we wel wat we willen en vragen? Je zult verbaasd zijn wat
je in de bijbel, en vooral in de Psalmen vindt over het thema ‘wachten op God’.
Aan de andere kant worden we overdonderd met prikkels en keuzes die we moeten maken. Omdat er
zoveel te kiezen valt en er ook nog eens veel nadruk op kwaliteit en betrouwbaarheid ligt denken veel
mensen dat ze hun leven zelf wel in de hand hebben: de ‘maakbare wereld’. Helaas ligt de nadruk teveel
op het kiezen uit producten, en ambitie (waar wil je uitkomen), maar niet op de manier (de weg) hoe je
daar komt. En daar gaat het God nou juist om.
“Here, maak mij uw wegen bekend (niet zozeer de antwoorden), leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en
leer mij, want U bent de God van mijn heil, U (!) verwacht ik de hele dag.” (Ps.25:4-5)

6. Leg eens uit hoe deze tijd je geloof beïnvloedt en hoe je hier gezond mee om
kunt gaan.
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Geloof – een anker
Als we serieus met God willen leven zal er een strijd losbarsten. Je hart komt in strijd met je verstand en
je gevoel, de waan van de dag schreeuwt alle stilte en rust weg, als kind van deze tijd moet je leren
omgaan met je geloof. Waar het dan op aan komt is: wegzien van jezelf en opzien naar God.
God vraagt niets minder dan Hem te gehoorzamen en Hem je hart te geven.
Dan wordt geloof een anker, dat jouw levensschip op de plaats houdt als de golven je dreigen mee te
nemen. Dat anker ligt dan niet zozeer vast in de grond maar, het klinkt een beetje raar en abstract, het
ankertouw reikt tot in de hemel voor Gods troon. De volgende tekst gaat daar over (zie het verband – gaat
over geloof):
“Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel,
waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons: hij is hogepriester voor eeuwig” (Heb.6:19-20)

Het woordje ‘voorloper’ is hier een klein anker aan de voorkant van een boot. In die tijd werd voor het
binnenvaren van een groter schip de voorloper door een loodsbootje alvast de haven binnengebracht,
zeker bij minder gunstige wind. Het effect is denk ik wel duidelijk…

Ja, ik besluit
We kunnen zeker zijn van Gods beloften. In Hem is het ja en amen (het is zo). Wat God van óns vraagt is
een bevestiging: Ja, ik besluit. Ja, ik gehoorzaam en volg U. Op mijn Amen volgt dan Gods Amen. En
dan mag je God vertrouwen voor de rest. Geloven is dus niet iets wat alleen vaag in je hart plaatsvindt en
daar blijft. Jouw bevestiging moet je laten zien.
In Rom.10:10-11 staat daar iets belangrijks over: “Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard;
als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit’.”

Je moet je geloof ook met je mond belijden, uitspreken. Dan gaat het werken.
Overweeg eens heel goed hoe jij nu in het leven staat en hoe je verder wilt. Durf je je geloof hardop uit te
spreken en daarnaar te leven? God zal dat zegenen.
Maak mij rein voor U als gelouterd goud en zuiver zilver
laat mij zijn voor U als gelouterd goud, puur goud
Dwars door het vuur maakt U mij rein en puur
ik strek mij uit Jezus naar meer van Uw Geest en Uw heiligheid
ja ik besluit Jezus een dienstknecht te zijn van U mijn meester
steeds tot Uw wil bereid
Maak mij rein voor U, was mijn leven schoon, vergeef mij zonden.
Laat mij zijn voor U, zuiver als Uw Zoon: heilig mij.
Dwars door het vuur maakt U mij rein en puur
ik strek mij uit Jezus naar meer van Uw Geest en Uw Heiligheid
ja ik besluit Jezus een dienstknecht te zijn van U mijn meester steeds tot Uw wil bereid [2x]
steeds tot Uw wil bereid
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STUDIE 7: God leren kennen - Gods Naam
Lezen: Psalm 145
Jezus, wat een heerlijke naam,
Mensenzoon, Zoon van God, Lam op de troon.
Blijdschap en vrede, genade en hoop,
Al mijn schuld is weggedaan; Jezus, wat een heerlijke naam.

God leren kennen
Volgens de bijbel kunnen we God persoonlijk leren kennen, een God die als Persoon ons vertrouwen
waard is en die ons leven vervulling geeft. Hij die ons tot onze bestemming wil laten komen. Wanneer we
God zoeken en betrekken in ons leven en zo met Hem door het leven wandelen, gaan we ontdekken wie
God is en wordt het ‘kennen’ een spannende ontdekkingstocht. Hoe verder we komen op die tocht, hoe
meer we zien wie Hij is. Dat kan op verschillende manieren. We kunnen Hem zien in Zijn schepping, in
de natuur. We kunnen God zien werken in ons leven, en God ervaren door Zijn optreden in ons leven. Hij
vergeeft ons, Hij redt ons en we leren Hem kennen als onze Redder en Verlosser. Zo krijgen we een beeld
van Wie God is.
We leren God kennen in de bijbel, Gods Woord. Je leest over hoe God werkt in de verschillende verhalen,
in de levens van mensen, met Zijn volk Israël. Er staat ook veel in de bijbel over wie God is en hoe Hij
handelt. Dat mag ons bemoedigen om God ook zó in ons leven te leren kennen. En we leren God kennen
door Zijn Zoon, Jezus Christus. Net als de discipelen die ruim 3 jaar met Jezus optrokken, Hem volgden
en Hem zagen optreden in allerlei situaties. “Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien” (Joh.14:9).
Op onze tocht ontmoeten we ook anderen waarmee we samen optrekken. We kunnen veel leren over God,
als we zien hoe God werkt en wat Hij betekent in andere gelovigen.
We kunnen Jezus Christus vooral leren kennen als Redder, Leraar, Heer en Vriend.
 Jezus Christus als mijn Redder. Dat is ook de betekenis van de naam Jezus: God redt. Hij vergeeft
mijn zonden en maakt me vrij.
 Jezus Christus als mijn Leraar. Hij leert me wijsheid en leidt me in de waarheid.
 Jezus Christus als mijn Heer. Hij is het middelpunt van mijn leven. Ik wil Hem dienen.
 Jezus Christus als mijn Vriend. Hij begrijpt en troost me. Ik kan mijn leven met Hem delen.
In onze relatie met Hem ervaren we het ene aspect sterker dan het andere.
1. Met welk aspect ben je het meest vertrouwd en welk begrijp je het best?
Waarin zou je graag verder groeien?
De vorige vraag brengt twee dingen over ons aan het licht. Ten eerste zijn we vaak tamelijk goed op de
hoogte van één bepaalde manier waarop God in ons leven werkt.
Ten tweede zijn we vaak veel minder op de hoogte van de andere manieren waarop God in ons leven
werkt. Dit moet ons niet ontmoedigen, maar juist uitdagen om God ook op een andere manier te willen
leren kennen. Dit betekent groei op minder vertrouwd terrein.
2. Hoe is jouw beeld van Jezus en God in de loop van de tijd veranderd en waarom?

De Naam van God
In de bijbel wordt vaak gesproken over de ‘Naam van God’. De Naam van God heeft te maken met Gods
wezen en Zijn karakter. Gods Naam drukt uit wie Hij is. Als God Zich bekendmaakt aan Mozes, vertelt
Hij Zijn Naam: ‘Ik Ben’ (Ex.3:13-15). Geen afstandelijke, onpersoonlijke God, maar een Persoon om te
leren kennen. We mogen net als Mozes onze schoenen afdoen, we betreden heilige grond, en Gods Naam
leren kennen. Als je alles wat je vindt over Gods naam in de Bijbel een kleur zou geven, zou je Bijbel
behoorlijk vrolijk gekleurd worden. Als je er op gaat letten leer je veel van God kennen, wie Hij is en Zijn
karakter: Zijn Goddelijkheid, Zijn liefde en barmhartigheid, Zijn grootheid en eer, Zijn kennis, Zijn
scheppen, Zijn macht, enz. Met name in de Psalmen vind je veel namen van God, en word je opgeroepen
om Zijn Naam te eren en te vertrouwen op Zijn Naam. Een ander aspect is Zijn gezag en eer. We mogen
bidden in Jezus’ naam, dat heeft te maken met autoriteit.
3. Hoe kun je als kind van God Zijn naam eren?
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Anekdote: De Arabieren kennen en
gebruiken 99 namen van God. Ze
zeggen dat de kameel zo trots de
wereld inkijkt omdat hij als enige de
100e naam kent.

In werkelijkheid zul je veel
meer namen van God
tegenkomen in de bijbel.

Ook in ons taalgebruik zien we hoe een naam iets zegt over een persoon. Iemand kan b.v. de naam
hebben een groot musicus te zijn. Wij mensen moeten vaak onze naam waarmaken, en kunnen anderen
teleurstellen. God hoeft uiteraard Zijn naam niet waar te maken, maar als we Gods naam gebruiken,
moeten we Hem daarmee eren, en niet ijdel (zomaar) gebruiken (zie de 10 geboden). Gods naam is niet
bedoeld als stopwoord. De politie treedt op in naam der wet, een gezant spreekt in naam van de koningin.
Dat spreekt van het gezag van de wet en de troon. Een criminele zoon kan de naam van zijn familie in
diskrediet brengen. Het dorp kijkt de familie er op aan: ‘O, dat is er één van…’ Dat heeft (in dit voorbeeld
negatief) te maken met eer en (familie-) verbondenheid. Allemaal aspecten die iets zeggen over ‘de
naam’.
4. Welke namen van God ken je en welke zijn bijzonder voor jou?
Zou je daar iets over kunnen vertellen?

Gods Naam in de Bijbel
De Naam van God kom je op verschillende manieren tegen in de bijbel. Drie daarvan zijn bijzonder en
vragen om wat uitleg: Heer, God en HEER (inderdaad met hoofdletter).
Here – Adonai. Dit betekent heer of meester. Vaak leren we God eerst als onze Heer kennen. Hij krijgt
de heerschappij in ons leven en mag ons leiden, zoals Hij wil. We willen Hem gehoorzamen en volgen.
De 1e christenen werden vervolgd omdat ze Jezus Kurios, Heer(ser) noemden, een titel die voorbehouden
was aan de keizer.
God – El, Elohim. De machtige, de overwinnende God. God leren we kennen als onze Beschermer, onze
Rots die vaste grond onder onze geloofsvoeten geeft. Hij beantwoordt en verhoort onze gebeden en geeft
overwinning in de strijd en over zonde. Hij geeft ons kracht in moeilijke omstandigheden. Deze naam
komt soms voor in combinatie met een ‘eigenschap’, een ‘ken-merk’ van God, b.v. El Shaddai – God de
Almachtige.
HERE – Yahweh. De ‘Ik Ben die Ik Ben’. Dit is de naam waarop God gekend wil worden en Zich bekend
maakte aan Zijn volk (Ex.3:13-15). Deze naam is een heel intieme naam en drukt Gods wezen uit. De
Joden durven uit respect deze naam niet uitspreken en lezen hiervoor in de plaats vaak het woord Adonai,
of Heer. Waarschijnlijk om deze reden wordt de naam Yahweh ook in de meeste bijbels vertaald met
HERE, dus alleen aan de hoofdletters kun je zien dat in de grondtekst een ander woord wordt gebruikt.
Gods naam komt heel vaak voor in combinatie met een titel, b.v. de HERE is… mijn kracht en mijn
schild. Hij is dat voor mij. Eigenlijk betekent Yahweh ‘Ik Word de Wordende’, Ik Word wat jij nodig
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hebt, en dat Ben Ik al. Ik Ben … een kracht en een schild, en dat wil Ik in jouw leven worden. Dat maakt
de naam Yahweh heel persoonlijk. God wil jouw Vader zijn, jouw Herder, jouw Bron.
In het Nieuwe Testament staat dat als we God willen leren kennen, dat we dan naar de Here Jezus mogen
kijken. (Joh.1:18, Joh.14:9, Heb.1:1-4, Col.1:15-17). Vooral het Johannes evangelie laat ons veel zien over
wie de Here Jezus is als Persoon. Let eens op hoe vaak de Here Jezus zegt: ‘Ik Ben…’
‘Ik Ben de Opstanding en het Leven’… ‘Ik Ben het Levende Brood uit de hemel…’, ‘Ik ben
de Weg, de Waarheid en het Leven…’
Jezus zegt hier trouwens ook: Ik ben niet zomaar een weg, maar de weg, en dan ook de enige
weg tot God. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
In elk geval wisten de Joden héél goed wat dit betekende en je ziet vooral in dit evangelie de
tegenstand toenemen, naarmate Jezus meer van Zichzelf laat zien.
Een voorbeeld:
“De HERE is mijn herder” (Psalm 23:1). Jezus zegt: “Ik ben de goede herder” (Joh.10:11).
“De HERE is mijn licht en mijn heil” (Psalm 27:1). Jezus zegt: “Ik ben het licht der wereld” (Joh.8:12; Joh.9:5).

Maar ook wij zijn geroepen om Gods naam te laten zien. Er staat ook: “Jullie zijn kinderen van het licht”
(Joh.12:36; 1 Tes.5:5).“Jullie zijn het licht van de wereld” (Mat.5:14).

Als Jezus zegt: wie Mij heeft gezien heeft de Vader gezien (Joh.14:9). Zo kun je je ook afvragen: als
anderen mij zien, hoeveel zien ze dan van de Here Jezus in mij?
God beter leren kennen ligt heel dicht bij groeien naar God toe, met Hem wandelen en Jezus volgen. Hoe
meer je van Gods hart ziet hoe meer je Zijn licht kan laten schijnen in de donkere wereld om ons heen.
5. Hoe kunnen wij ons licht laten schijnen in de wereld, en het licht van de wereld zijn?
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STUDIE 8: Jezus centraal – Het hart van aanbidding
uit visie-statement van Salem (zie bijlage): Een God-aanbiddende gemeente, gegrepen door de liefde van Christus,
overstromend van het werk en de kracht van de Heilige Geest, waardoor zeer velen in Wageningen en van daaruit op
vele plaatsen ter wereld volgelingen van Jezus worden.

Lezen: Psalm 34
In de vorige studie hebben we stil gestaan bij het leren kennen van God en de Naam
van God. We hebben ook gezien, dat we God leren kennen door Zijn Zoon, Jezus
Christus. “Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien” (Joh.14:9). In deze studie willen
we stilstaan bij aanbidding. Aanbidding van God en van Jezus, Zijn Zoon. En bij het
wezen van aanbidding, nl. het centraal stellen en eren van de Here Jezus in alles.
1. Probeer in eigen woorden te zeggen wat aanbidding volgens jou is.

Wat is aanbidding?
Je kunt hier op verschillende manieren op antwoorden. Het woord aan-bidden heeft duidelijk het element
van bidden in zich. Ons neerbuigen voor God. Het Engelse woord worship geeft een ander element weer. Het
komt van worth-ship, het waarde-ren van God. God eren en Hem zeggen hoeveel waarde Hij voor je heeft.
Daarom sluit deze studie aan op het leren kennen van God. Het ontmoeten van Jezus in je leven.
Als je God ontmoet en leert kennen in je leven geeft dat een reactie. In wezen is die reactie aanbidding.
Aanbidding is mijn reactie op wie God is en wat Hij doet in mijn leven. Dat kan zijn: overgave, blijdschap,
verwondering, dienend, met eerbied, ontzag, gehoorzaamheid. Met emotie, met onze houding en ons
lichaam, met of zonder woorden. Onze reactie kan heel verschillend zijn, maar wij reageren allemaal op een
ontmoeting met of aanraking van God.
 Aanbidding = love expressed – uiting van liefde. 
2. Welke manieren om God je liefde te uiten, te eren en danken ken je?
Dankzegging, lofprijs en aanbidding zijn verschillende vormen, maar liggen toch
dicht bij elkaar. We danken God voor wat Hij doet, en in het bijzonder Zijn goedheid
voor ons persoonlijk. We prijzen Hem om Zijn grootheid. Maar aanbidding brengt ons in contact met Gods
heiligheid. Aanbidding is een innerlijk neerbuigen in verwondering, eerbied en ontzag.
In de vorige studie stonden we stil bij Gods Naam, bij het kennen van God.
We leren God (Jezus) kennen zoals Hij is als God. Hij is Eeuwig, Onveranderlijk, Oneindig, Alwetend, de
Schepper van hemel en aarde. Hierin kunnen we God niet doorgronden, want dat raakt zijn God-zijn. En
daarvoor zijn wij slechts mensen. We kunnen daarin God eren in verwondering en ontzag.
We leren God (Jezus) ook kennen in wat Hij doet. Hoe Hij werkte in Israël, in personen in de bijbel. Gods
Naam zegt soms veel over wat Hij doet: God is Liefde, God is Trouw, Jezus is onze Verlosser en Redder, Hij
is de Opstanding en het Leven, Wijsheid, de Alfa en Omega.
We leren Gods (Jezus’) Naam ook kennen in beelden, Zijn Namen. Jezus is de goede Herder, Hij is de
Vredevorst, Abba Vader, Rots, Schuilplaats, Koning.
3. Wat voor reactie komt er bij je op als je nadenkt over Gods liefde en trouw; God als Vader,
als Herder, als Koning, etc.?
Je ziet dat aanbidding heel dichtbij onze geloofsbeleving staat. En dat er veel vormen zijn waarop we kunnen
aanbidden. Hoe we dat persoonlijk doen, maar ook in de gemeente. Ook tussen kerken en gemeenten
onderling zitten verschillen in stijl. De vorm is niet zo belangrijk, zolang ze maar past bij wat we willen
uiten. Als we blij zijn, dan hoeven we dat niet onder stoelen of banken te steken. Je mag best springen en
dansen ( Hnd.3:6-10) – ook al reageert je omgeving misschien anders! Maar je moet je ook vrij voelen om
niet mee te dansen, etc. met anderen als dat niet jouw manier van doen is. Als je in het dagelijks leven dialect
praat, is het niet direct logisch om dan te bidden in ‘Hooghaarlemmerdijks’, tenzij dat is om je eerbied voor
God uit te drukken. Belangrijk is dat je jezelf bent en je hart laat spreken in de taal van je hart als antwoord
op de Here. Blijf daarbij dicht bij jezelf en hoe je bent.
4. Welke vorm(en) van aanbidding en verering van God passen bij jou?
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Wat belangrijk is, is ons hart er achter. God wil echtheid in ons leven en Hij zoekt oprechte aanbidding in
waarheid. Laten we elkaar vooral vrij laten in hoe we ons uiten, maar elkaar juist inspireren en meenemen in
een oprechte aanbidding van God.
In een grote Engelse gemeente had een voorganger uitgelegd wat aanbidding werkelijk betekent. Om
aan te tonen dat aanbidding meer inhoudt dan muziek, stelde hij voor om een tijd lang de muziek te
laten zwijgen en God op een andere manier te zoeken en groot te maken in de samenkomsten. Na
enige tijd begon God daadwerkelijk harten te veranderen en er ontstond een sprankelende, andere
vorm van God grootmaken in deze gemeente.
Door de vorm aan te passen leerden ze wat echte aanbidding inhoudt. Het ging niet om het wijsje of
je op een bepaalde manier laten meeslepen. Aan het eind van die periode schreef Matt Redman het
lied: “De muziek vervaagt – terug naar het hart van aanbidding” (Opwekking 548).
Kijk maar eens of de woorden herkenning bij je vinden.
“I’ll bring You more than a song,
because a song in itself is not what You’ve required.
You search much deeper within than the way things appear.
You’re looking into my heart.”
“Geloof me”, zei Jezus tegen de Samaritaanse vrouw, “er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem
de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de
Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in
waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in
Geest en in waarheid.” (Joh.4:21-24)

5. Waarom denk je dat er staat dat God (zulke) aanbidders zoekt?

Aanbidding in Geest
We lazen net dat aanbidding in Geest moet zijn. Als we weder-geboren zijn en nieuw leven hebben
ontvangen dan is onze relatie met God hersteld. Wij waren eens dood voor God, d.w.z. onze geest was dood,
maar nu is onze geest levend gemaakt, de Heilige Geest woont in ons hart. Wij weten wie we aanbidden. Wij
mogen de Koning in Zijn schoonheid zien en voor Hem neerbuigen in eerbied en ontzag.
Ook aanbidding begint in de geest. Inderdaad, daar waar we God ervaren in ons leven, daar waar Hij kan
spreken en werken. Daar begint ook onze aanbidding. Omdat God Geest is, moet wie Hem aanbidden ook
aanbidden in Geest.
6. Wat betekent aanbidden ‘in geest en in waarheid’? Wat stel je je daarbij voor?
Uiteraard mag (en moet!) ons gevoel, ons verstand, ons lichaam en alles wat in ons is meedoen in God eren
en aanbidden. Al is het goed om te weten dat er verschil is tussen geest, gevoel, verstand, moeten we ook
weer niet te technisch denken, alsof we dat allemaal kunnen scheiden.
Voor God is het niet in de eerste plaats belangrijk of je een dankgebed met de juiste hoeveelheid gevoel
uitspreekt, maar wel of het echt is. Je hebt nu eenmaal gevoels- en verstandsmensen. De een is niet meer
of minder dan de ander. En je moet ook je gevoel of verstand aanspreken om God te vereren.
In de Psalmen vindt je regelmatig een wat vreemd fenomeen, nl. dat de eigen ziel (gevoel, verstand en wil)
wordt aangesproken om God te loven. Kijk maar in Psalm 103 “Loof de Here mijn ziel en al wat in mij is Zijn
heilige naam”. Of b.v. Ps. 42:6,12 en 43:5. De psalmist spreekt zijn ziel aan alsof het iemand anders is.
Misschien weet je wel meer plekken in de bijbel waar dit gebeurt. Soms zijn de omstandigheden er (vaak
voor je gevoel) niet naar om God te aanbidden. Je kan je verdrietig of bezorgd voelen. Je hebt een drukke dag
gehad en je hoofd zit vol. Denk er dan aan, dat aanbidding dieper zit dan je gevoel of je verstand.
Soms moet je jezelf daarbij aanspreken: ‘Kom op en doe mee. Prijs nu de Heer!’ En soms kost dat wat. Dat
kun je dan een lof-offer noemen. Maar dat is des te kostbaarder voor God. Je hoeft niet vrolijk te doen terwijl
je dat niet echt bent (dat lukt je trouwens toch niet of nauwelijks), maar je kunt God ‘danken onder alles’. Het
mooie is dan ook vaak dat, omdat je je zo in de omstandigheden op God richt en Hem eert, dat je ook zelf
weer bemoedigd wordt en kracht krijgt voor die situatie.
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7. Hoe kan je God toch eren in een moeilijke of droevige situatie?
Ken je misschien een voorbeeld van jezelf of een vriend(in)?

Aanbidding als houding
Aanbidding is niet alleen iets wat je doet, het is een houding. Net als de liefde
tussen een man en vrouw niet bestaat uit alleen een optelsom van handelingen
die bij liefde horen: een kus, zeggen dat je van elkaar houdt, etc. Die liefde is
een grondtoon, een houding. Je voelt je ook niet elk moment verliefd, soms is
dat gewoon even weg. Maar liefde is meer dan een gevoel, het is ook een
besluit om lief te hebben, het is een houding en daarmee onderdeel van je
leven. En zeker voor de liefde die God geeft.
Zo is het ook met aanbidding. En daarmee is aanbidding breder dan de liederen die je op zondag zingt. “Laat
mijn leven een loflied zijn” zegt de dichter in Psalm 34. Weet je dat God plezier in je heeft, gewoon als Zijn
kind? Dat kan zonder woorden – zoals een kind ook gewoon even tegen je aan kan komen staan om te laten
zien, dat het van je houdt.
8. Geef verschillende manieren van hoe je God eert in verschillende omstandigheden.

Jezus centraal
“Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen
geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij
heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles
en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de
eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is…” (Col.1:15-18)

Waar het in wezen op neerkomt is dat we Jezus centraal gaan stellen in ons leven. Door de Here Jezus te
eren, eren we God. Jezus zei: “Wie Mij eert, eert mijn Vader die Mij gezonden heeft” (Joh.5:23)
Het stuk dat we net gelezen hebben, is eigenlijk een heel mooi gedicht over Jezus. Lees het eens in
verschillende vertalingen en in de context. Je ziet daar hoe centraal God Zijn Zoon Jezus heeft gesteld.
Jezus IS het middelpunt, in Gods verlossingsplan, als mede-Schepper (Joh.1:1-3), door Hem is de weg naar
de Vader weer open. Jezus is de Oorsprong, de Alfa én de Omega, het Begin en Eind(doel). God heeft Hem
alles onderworpen en Hij is de eerste onder alles. God heeft Jezus in het Middelpunt gesteld. En ook de
Heilige Geest laat Jezus zien (Joh.16:13-15) en legt de nadruk op Hem.
Wij kunnen God eren door Jezus in ons leven centraal te stellen. Dit komt tot uiting in onze houding, in onze
beslissingen die we nemen (met Hem), waar onze eerste liefde op gericht is, enz. En dat komt uiteraard ook
tot uiting in onze (stille) tijd met Hem, in de gebeden, en in de liederen die we zingen.
We mogen God eren, elke dag van ons leven door er voor Hem te zijn en de Here Jezus centraal te stellen in
ons leven. Door te leven zoals Hij dat van ons vraagt. Dat is het hart van aanbidding. En dat is wat God in
ons zoekt.
9. Hoe kan ik Jezus centraal stellen en eren in mijn leven?
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STUDIE 9: God leidt je volgens Zijn Plan
“Leer mij, HERE, uw weg, opdat ik in uw
waarheid wandele; verenig mijn hart om
uw naam te vrezen.” (Psalm 86:11)
“Gaat staan aan de wegen en ziet en vraagt
naar de oude paden, waar toch de goede weg is,
opdat je die gaat en rust vindt voor je ziel.”
(Jer.6:16)

“Zoek de HERE, terwijl Hij Zich laat
vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij
is.” (Jes.55:6)

Lezen: Jesaja 55
In deze studie willen we zien hoe God werkt in ons leven en hoe we kunnen begrijpen wat God wil met
ons leven. God heeft een Plan met jouw leven. We gaan in op de uitgangspunten en het waarom God ons
leidt, en wat dat van ons vraagt. Dat is de basis vóórdat we stilstaan bij hoe God ons leidt.
Je ziet verschillende figuren in de Bijbel die God zoeken en hoe ze worstelen met hun vragen. Ook wij
mogen de Here zoeken – Hij zal Zich laten vinden. En, laten we niet vergeten: wij mogen God zoeken,
maar God zoekt ook jou. Mag Hij jou gebruiken in Zijn plan?

God heeft een plan met jouw leven
“HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg
of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd… Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij
en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg.” (Psalm 139:1-3, 23-24)

Als kind van God mag je God leren kennen, in de wetenschap dat God jou ten volle kent. Hij heeft jou
gemaakt. Hij kent je gedachten, je gaan en staan, Hij kent de weg die je gaat. God kent je verleden en
toekomst, ‘mijn tijden zijn in Gods hand’. Dat is een rustgevende gedachte en maakt het gemakkelijker
voor jou om God je hart te laten doorzoeken om te zien of er ‘een heilloze weg’ is of niet.
Wist je dat God ook een plan met jouw leven heeft? Of, nog wat duidelijker, wist je dat
God een veel groter plan heeft waar jij onderdeel van uit mag maken? Een eeuwig plan
met een prachtig doel waar hij al Zijn kinderen voor nodig heeft. Hier komen we later (bv
in studie 15 op terug). We zijn als mens geschapen met een bepaald doel. We mogen de
wereld om ons heen laten zien wie God is! Uiteindelijk is dat wat deze wereld zo hard nodig heeft!
1. Hoe kan de wereld God leren kennen, en hoe kan Hij jou gebruiken?
2. Wat staat misschien in de weg? Wat moet God doen om door jou heen te werken?
God wil alle dingen laten meewerken, zodat Hij tot Zijn doel komt in ons (Rom.8:28). God wil dat Jezus,
Zijn Zoon zichtbaar wordt in ons leven. Dat wij samen een volk mogen zijn die door ons leven laten zien,
wie de Here Jezus is. Als we God laten werken in ons leven, gaan we steeds meer lijken op de Here Jezus
(1 Joh.3:1-3). Wij mogen groeien in geloof. Hij wil dat we als gemeente laten zien hoe/wie de Here Jezus
is aan de wereld om ons heen (Ef.3:10). Veel van wat gebeurt in ons leven krijgt een plaats, als we
begrijpen dat God naar dit doel werkt.
Het is ook waar dat God een plan met jouw leven als individu heeft. Hij geeft b.v. gaven en talenten, die
je daarvoor mag inzetten, en die God jou in het bijzonder gegeven heeft om Hem op jouw eigen manier te
mogen dienen. Hij wil je ook heel concreet in alledaagse keuzes leiden. Als we Hem daarvoor de ruimte
geven. Daarbij mogen we zeker weten, dat God weet wat we nodig hebben, en weet wat het beste is voor
ons in elke situatie. Vooral in het Oude Testament zie je een paar mooie (en duidelijke) voorbeelden hoe
God Zijn plan uitwerkt in het leven van mensen. Denk b.v. aan Jozef, of Ruth, Samuël of David.
 Als iets te klein is om in gebed te brengen, dan is het ook te klein om tot last te zijn. 
Ook al zien we het niet altijd zo, maar onthoud dat ook kleine stappen onderdeel zijn van Gods grote Weg
met ons. En, elke weg begint met de eerste stap. Als we onze levensweg met God willen gaan geldt dat
niets te groot, maar ook niets te klein is voor God, om met Hem te delen en God in te betrekken.
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3. Wat is belangrijker: antwoord krijgen en de juiste keuzes maken, of de weg ernaartoe en
God leren kennen in al onze keuzes?
Zoals we eerder hebben gezien, gaat het God om een relatie met ons. Hij is onze Vader en onze Herder.
De Here Jezus wordt ook in Hebr.12 ‘de Leidsman en de Voleinder van ons geloof’ genoemd.

Leg je hart open voor de Heer
“Wentel je weg op de Here … verlustig je in de Here, dan zal Hij je geven de wensen van je hart” (Ps.37:4-6)
“Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen met smeking en dankzegging bekend worden bij God.
En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.”
(Fil.4:4-6)

Je mag al je vragen open neerleggen voor de Heer. Misschien moet je een beslissing nemen, of heb je
gewoon een wens. Maak het maar bekend bij Hem. Ook je gevoel wat daarin meespeelt, je overwegingen
– leg het Hem voor. Dat is zelfs heel belangrijk. God verlangt naar een eerlijk en oprecht hart. God kan
spreken als je je gevoel erbij onderkent, maar ondergeschikt kunt maken aan wat Hij wil. En Gods vrede
welke groter is dan je verstand en dat ver te boven gaat, die vrede zal jouw hart en je gedachten behoeden
in de Here Jezus.
4. Wat betekent dat, dat Gods vrede je hart en je gedachten behoeden?

God spreekt
“HERE, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij” (Psalm 25:4-5)
Een sikh kwam tot geloof toen hij in een bijbeltje ontdekte dat er keer op
keer stond ‘En God sprak…’ De Schepper van hemel en aarde sprak met
mensen. Zo anders dan al die afstandelijke goden uit de Hindoe wereld.
Hij geloofde in alle eenvoud dat, als God nog steeds dezelfde is als in
het Oude Testament, deze God ook nu en tot hem kon spreken. En God
sprak tot hem, en bleef tot hem spreken. En God gebruikte hem.
Deze man uit India, Bakht Singh, werd één van de bekendste
evangelisten uit de afgelopen eeuw.

God spreekt. Want we hebben te maken met de Levende Heer, een liefhebbende Vader. We kunnen Hem
al onze vragen en wensen voorleggen. En als we bidden en met God spreken, dan antwoordt God. Dat kan
op allerlei manieren.
Het is een simpele gedachte, maar als we hieraan voorbijgaan, heeft de rest van de studie geen zin. Want
als je niet gelooft dat God heel persoonlijk met jou begaan is en tot je hart kan spreken, zul je ook God
niet verwachten in antwoord op je vragen en je gebed.

Met verwachting vragen en uitzien
“HERE, ’s morgens hoort U mijn stem, ’s morgens leg ik het U voor, en zie uit” (Psalm 5:4)

Leiding van God begint met geloof en verwachting. Met uitzien naar God die naar je luistert als je
vastloopt in problemen. God ziet ook naar jou uit als je ’s morgens weer wakker wordt. Het is een goede
gewoonte om je stem te laten horen als de dag begint en de bijzonderheden van die dag bij God kenbaar
te maken. Het begint met gewone en kleine dingen. Daar horen ook de vragen en keuzes bij van elke dag.
En net als David in deze psalm mag je uitzien naar wat God gaat doen. Je merkt dat als je klein begint, dat
je ook groeit in het grotere…

De Here is mijn Stuurman – mag Hij mij sturen?
“De mens heeft overleggingen des harten, maar het antwoord van de tong is van de HERE.
Al iemands wegen zijn rein in zijn ogen, maar de HERE toetst de geesten. Beveel de HERE uw werken, dan zullen uw
voornemens gelukken.” (Spr.16:1-3)
Spr.16:9 “Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de HERE bestiert zijn gang.” NBG
of “Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.” NBV

Je hebt ook zelf een mening en een wil. En, laten we eerlijk wezen, vaak vind je je eigen keuzes volstrekt
logisch en lijkt wat jouw hart je ingeeft het beste. Maar wees voorzichtig. Zoals deze teksten je laten zien,
is jouw mening die jouw hart je ingeeft allereerst niet hetzelfde als Gods antwoord. Gods wegen zijn
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zoveel hoger dan die van ons. Alleen al door het verschil te onderkennen, maak ik het mogelijk om open
te leren luisteren naar Gods stem. En wil ik daar dan ook naar luisteren?
Is er dan iets mis met ons verstand en onze wil? Helemaal niets. God heeft ons een eigen vrije wil
gegeven en verstand, om ze te gebruiken. We hebben het vermogen om keuzes te maken en onze koers te
bepalen. Daar is niets mis mee. Het is juist belangrijk dat we voors en tegens van keuzes afwegen. Dat
betekent dat we ook nadenken over de gevolgen of consequenties van wat we doen.
Als daar niet zo veel verschil in zit, dan wegen we meestal ook niet zwaar aan de keus. Maar we worden
voorzichtig als dat wel zo is. En we worden onzeker als we het niet overzien. God gaat nooit voorbij onze
keuzevrijheid en onze eigen wil.
5. Durf je God in alles te volgen en vertrouwen, ook als Hij een weg zou kiezen die
jij niet wilt of die je nog niet begrijpt?
 Als je God om leiding vraagt in je leven, geef je God ook de leiding over je leven! 
Je hoeft de weg niet te vragen wanneer je die toch al kent. Neem dan initiatief, stop met
aarzelen en neem de eerste stap. Wees resoluut als God spreekt, handel direct in geloof naar
wat Hij zegt, en pas je beslissing daarna niet meer aan. Als je twijfelt waar God je zegt in
actie te komen, breng je je genade-positie in gevaar. Neem zelf initiatief en wacht niet op
anderen of omstandigheden, maak een wilskeuze en maak het onmogelijk terug te keren.
Verbrand je bruggen (of schepen) achter je en maak je stap concreet en duidelijk. We moeten
het tot een gewoonte maken om naar God te luisteren en te verstaan wat Hij tot ons wil
zeggen. Als er dan een crisis komt, is de gewoonte gevormd, en kan God spreken. Wij
moeten initiatief nemen op de plek waar we zijn, niet waar we niet zijn. (vertaald: My
Utmost for \His Highest, Oswald Chambers, 10 mei)
Als je eerlijk bent, moet je God niet om leiding vragen, als je keus al genomen is. Wees dan eerlijk en sta
voor je keus. Maar, als je God jouw Stuurman mag zijn, en Hem aan het roer stelt, zul je bereid moeten
zijn om Gods wil te doen. Er kunnen gewoon geen twee stuurmannen zijn. Als God de enige Stuurman is,
dan betekent dat een stuk overgave en loslaten van je eigen plannen. Als je bepaalde dingen in je leven
krampachtig vast wil houden, dan is dat net als een anker dat het schip vasthoudt. Maar als het schip in
beweging is, dan kan de Here ook sturen. Dat vraagt een stuk vertrouwen en overgave.
Durf je ‘los te laten’ en je leven open te leggen voor God? Vertrouw je Hem, dat Hij het beste met je voor
heeft en dat Zijn weg de juiste is? Dan zal Hij je zegenen en zal Hij richting geven aan je leven. Ook als
je de gevolgen niet altijd overziet. Wees gerust. Ook als hij een weg wijst die jij niet zou kiezen, waar je
twijfelt of jij die wel kunt gaan… God zorgt voor kracht en moed. Maar je moet Hem wel durven
vertrouwen. We mogen onze Stuurman vertrouwen. Hij heeft jouw levensboot in Zijn betrouwbare en
kundige Hand.
6. Wat zijn de verschillen (plaatje) en wat zou
jij kiezen als lamp en waarom?

Intro Kring Studie

Pag. 31 van 65

Als je gelooft dat je God kunt houden aan Zijn Woord en belofte, is de vraag of God je ook aan jouw
woord mag houden. Misschien vind je het wat radicaal, maar het is goed om je vertrouwen in God uit te
spreken of zelfs op te schrijven. Denk wel even goed na wat dit betekent. Vraag God wat je misschien los
moet laten of wat Hij moet veranderen in je leven. Maar God zegent en beloont je waar je jezelf overgeeft
en toevertrouwt in Zijn liefdevolle handen.
 De wereld (en jijzelf) moet nog ontdekken wat God kan doen met iemand die volledig aan Hem is
toegewijd! 

Levens ContraCt
Ik, …………………,
erken dat ik gekocht en betaald ben met het bloed van Jezus Christus. Ik
behoor Hem toe. Niet enkel als zijn bezit maar ook als zijn kind.
In het geloof en vertrouwen dat Hij van mij houdt en een goed plan voor
mijn leven heeft, onderteken ik dit contract zonder te weten wat het plan
inhoud. Wat ik wel weet is dat het om God en Zijn Glorie zal gaan.
Het plan (God vult de regels in):
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
In totale overgave
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STUDIE 10: Gods leiding verstaan
Lezen: Psalm 25
Hoe weet je nu of God tot je hart spreekt of dat je toch je eigen hart hoort
spreken? Hoe geeft Hij antwoord op je vragen en hoe versta ik Zijn stem?
Daar is geen strak richtsnoer voor te geven. Gods Geest kan op vele manieren
spreken. Heel verrassend soms. God spreekt meestal gewoon vanuit Zijn Woord
maar Hij kan ook spreken door dromen of door bijzondere situaties. Laat God
alle vrijheid om te spreken zoals Hij wil.
Zeker bij belangrijke beslissingen, of keuzes waar je emotioneel zwaar in
betrokken bent, is het verstandig (!) om te vragen om een bevestiging. Dat kan een teken zijn, of dat
iemand anders bevestigt die buiten jouw situatie staat. Vraag een vriend (en mede-gelovige) om met jou
mee te bidden en jouw ideeën te toetsen… Jouw gevoel zal je kijk op de hele situatie namelijk zwaar
vertroebelen en het moeilijk maken om Gods stem te onderscheiden van de stem in je hart.
1. Wat is nodig (wat helpt) om God te kunnen horen spreken?
2. Wat zijn belemmeringen om God te horen spreken en hoe ga je daarmee om?
Soms staat het licht op oranje en is er geen duidelijk rood of groen. Wees dan niet te
bescheiden om nog eens te vragen. Paulus vroeg b.v. tot 3x toe of God zijn ziekte (doorn in
het vlees) niet kon wegnemen. Gideon vroeg ook 2x een teken. Wees liever voorzichtig en niet
ondoordacht of te snel in het nemen van bepaalde stappen. De zegen is dan des te groter, want je hebt
grotere zekerheid dat het de Here was die sprak. En je leert Hem beter kennen en verstaan.
 Als je niet zeker bent, dan is het vaak te vroeg om een stap te zetten. Wees in je hart en je
geweten ten volle overtuigd. 

De Basis: Gods Woord
Vraag niet naar de bekende weg! Het is zinloos om dingen te vragen die al duidelijk zijn vanuit Gods
Woord. God zal nooit spreken tegen (het geheel van) Zijn Woord, de Bijbel in.
Er zijn zo’n 7000 beloften in de bijbel, blanco cheques die je kunt verzilveren. Toch kun je niet alle
beloften automatisch claimen!! Je zult alle beloften en teksten in de Bijbel in de context en situatie
moeten lezen. Je kunt gewoon niet elke tekst toepassen op jouw situatie, hoewel de Heilige Geest je wel
persoonlijk kan aanspreken. Denk aan de Here Jezus, die ook werd verzocht om stenen in brood te
veranderen. Kon Hij dat? Ja. Was het legitiem? Ook nog. Maar het was God verzoeken en daarom niet
Gods wil. Daarom is het belangrijk om Gods plan te kennen met je leven, en dan vallen een heleboel
puzzelstukjes en kleine stapjes op hun plaats.

Vier lichten op een rij – biddend afwegen
“Zend Uw licht en uw waarheid, dat die mij geleiden…” (Psalm 43:3)
Voor de kust van Australië ligt het beroemde Grote Koraalrif. Schitterend voor de
natuurliefhebber, maar verraderlijk voor schepen. Vandaar de naam in het Engels:
Great Barrier Reef.
Om veilig de haven van Sydney te bereiken, zijn 4 vuurtorens geplaatst.
Wie van volle zee op Sydney koerst dient deze 4 lichten op 1 lijn te houden – alsof
het 1 licht was – en kan zo veilig de haven van bestemming bereiken.

Ook wij hebben een aantal lichten gekregen. Als we die op 1 lijn zien, als ware het 1 licht, dan kunnen we
veilig onze bestemming bereiken.
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Licht 1 – Gods Woord
“Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” (Ps.119:105)

Veel van wat God wil staat in Zijn Woord, de Bijbel.
We hebben net al even stilgestaan bij het feit, dat God nooit leiding zal geven tegen Zijn Woord in. Dan
zou Hij Zichzelf tegenspreken. Je moet Gods Woorden tegen de Bijbel toetsen! Ze moeten in lijn met
elkaar zijn.
Als we in ons gebed onze vragen voor God hebben neergelegd, en daarna onze bijbel openslaan dan
kan het te lezen gedeelte als het ware oplichten alsof het speciaal voor jou geschreven was.
De Heilige Geest geeft een speciaal licht over Gods woorden. Dit kan vanwege jouw situatie anders tot
je hart spreken als waar het gedeelte eigenlijk over gaat in de context. Uiteraard moet je hier
voorzichtig mee omgaan. God spreekt heel vaak door Zijn Woord.
Licht 2 – Vrede en vreugde
In vrede en vreugde zul je geleid worden (Jes.55:12)

God spreekt heel vaak door Zijn vrede. Het is zelfs een uitdrukking geworden: ergens wel of
geen vrede over hebben. Als je zondigt zal als eerste de vrede uit je hart verdwijnen. Je hebt onrust. Zo
kan God ook ineens Zijn vrede wegnemen in een situatie, waardoor je weet dat je die stap niet moet
zetten.
Of juist grote vrede en vreugde geven - een teken van Gods glimlach over de situatie, die zich
afspiegelt in je hart. Let op dat Gods vrede en vreugde niet hetzelfde is als een goed gevoel over iets
hebben. Het verschil ligt in de bron daarvan: is het jouw eigen gevoel of is het meer?
Licht 3 – Omstandigheden, een teken
“Vraag voor u een teken van de HERE, uw God…” (Jes.7:11)

We kennen allemaal het verhaal van Gideon die gevraagd werd door een engel om op te staan
tegen de vijand en de Baal. Misschien zou dat voor jou voldoende bewijs zijn dat God gesproken heeft,
maar Gideon vond zichzelf geen grote held. Hij vroeg tot 2x toe om een teken, een onmogelijkheid
waardoor God kon tonen dat Hij het was die hem voor deze taak gevraagd had. Een teken, of
bijzondere omstandigheden kunnen ook bevestigen.
Een teken of speciale gebeurtenis kan je helpen en bevestigen, maar is bijna altijd secundair (volgt na
eerder spreken van God). Soms is een gebeurtenis als een eerste deur die opengaat: een teken dat God
voor je uit gaat. Soms weet je dat je juist een stap tegen alle omstandigheden in moet nemen.
Licht 4 – Bevestiging door anderen
“Door vele raadgevers komt iets tot stand” (Spr.24:6)

Soms kan iemand uit jouw omgeving, zonder jouw situatie te kennen, iets uitspreken waardoor
je bevestigd wordt. Let er op dat God in de eerste plaats tot jouzelf wil spreken en niet via een ander
(dat kan natuurlijk wel). Het is heel verrassend als je een Bijbelgedeelte gelezen hebt wat al tot je hart
sprak, en in de preek van zondag komt datzelfde gedeelte terug.
Soms is het goed om met een vertrouwde vriend(in) of met leiders in je gemeente je vragen te delen,
zodat ze mee kunnen bidden. Dat is zeker bij grote beslissingen een aanrader en een belangrijke check
voor je: het brengt lijn in je inzichten. Omdat die ander niet zo betrokken is bij jouw vraag, is zijn/haar
oordeel vaak onbevooroordeeld. Vraag hen om je ideeën te toetsen en wees kwetsbaar.
Licht #…
God kan op oneindig veel manieren spreken. In je hart weet je dan vaak dat het God is die
gesproken heeft, soms herken je het niet maar wordt het later ineens duidelijk. Je vindt nog
meer voorbeelden van lichten in de bijbel:
- zoals dat Gods engel door een droom tot Jozef spreekt om naar Egypte te vluchten.
- De Heilige Geest weerhoudt Paulus ervan verder Turkije in te trekken, maar in een visioen roept een
Macedonische man dat hij de zee moet oversteken naar Griekenland.
- Last but not least is er het eenvoudige gebed, dat God je bewaart voor een heilloze weg. (Ps.139:23-24)
Misschien ken je zelf nog meer voorbeelden.
3. Welk licht ken jij, en heb je een voorbeeld uit jouw leven?
4. Wat doe je als de lichten niet in één lijn liggen?
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Wachten op God
Met alle respect, bedenk dat God géén automaat is. God is niet beperkt tot ons
bestek van tijd. Integendeel: al jouw tijden zijn in Gods hand. Hij is onze Herder
en dat betekent dat Hij ons niet opdrijft, of ons voortsleept. Het betekent dat we
Hem mogen volgen. In het Midden-Oosten liepen herders altijd vóór de kudde
uit, de schapen volgen. En niet erachter met een hond, zoals bij ons… Dan brengt
Hij ons naar grazige weiden, stromend water, naar alles wat we nodig hebben.
Soms beantwoordt God ons gebed anders, of op een ander moment dan wij
verwacht hadden.
Kijk maar eens in de psalmen hoe vaak het zoeken van Gods aangezicht samen gaat met het wachten op
God (Psalm 25). Dit is een mooie studie om eens te maken, die je veel leert over God. En het geeft je een
goed relativeringsvermogen. Je leert weg te zien van je eigen blikveld en begint iets meer vanuit Gods
perspectief te kijken naar je eigen leven. En je leert geduld, een niet onbelangrijke vrucht van de Geest!
Wachten is niet hetzelfde als stilzitten en niets doen! Als je geen onvrede hebt, of geen teken dat je zegt
dat je een heilloze weg bent opgegaan, oid. mag je je vraag of wens vasthouden tot de Heer genadig is.
 Een schip moet in beweging zijn om gestuurd te kunnen worden.
De weg van de mens! Gods leiding
Spr.16:9 “Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de HERE bestiert zijn gang.” NBG
of “Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat” NBV

De weg van een mens – we gaan er van uit dat onze weg de juiste is, en we rechtvaardigen ons zelf zo
snel voor wat we doen, maar we houden ons gemakkelijk voor de gek. We moeten een heilige
nuchterheid ontwikkelen, of om met de woorden van deze tekst te spreken: we moeten serieus en
bedachtzaam onze weg overdenken.
Bid allereerst om richting, weeg dan de voors en tegens af, houd dan de zaak tegen het licht van wat
vertrouwde vrienden er van vinden. Kijk of je hart er enkel op uit is om Gods wil (alleen) te doen, wees er
zeker van dat je keuze niet gedreven wordt door begeerte of een eigengerichte overweging. Maak dan je
keus, en vraag God om je tegen te houden als dit toch schadelijk, heilloos of dwaas is, of op verlies
uitloopt. Je zult geen fouten maken als je deze regels met ernst en in gebed toepast. Als je oog
enkelvoudig is (i.e. op 1 ding gericht), zal je hele lichaam verlicht zijn.
Er is alle reden om gebruik te maken van ons beoordelingsvermogen en onze wil. Toen Samuel de jonge
Saul wegstuurde, zei hij: “…doe dan wat uw hand vindt, want God is met u…” En anderen, zoals Maria,
die de hele zaak overwogen, nadat de engel bij hen was weggegaan .
Maar God is achter alle menselijke besluiten. Er moet ruimte zijn voor ieder mens om zijn keuze te
bepalen, anders worden we automaten. Maar we moeten onze wil en de keuzes die we maken
ondergeschikt maken aan de Wil en Heerschappij van de Allerhoogste. Laten we onze werken en wegen
toevertrouwen aan God. We moeten onze zorgen en lasten en onszelf op onze trouwe Schepper wentelen.
Wat voor zin heeft het om stil te blijven staan bij gemaakte fouten uit het verleden. We kunnen ze niet
ongedaan maken, maar we kunnen God vragen om het verkeerde te veranderen in iets goeds. Hij zal de
fouten rechtzetten en compensatie geven voor verlies. Laat de Vader hand je leiden in elke stap. Als je
met al je wikken en wegen er niet uit komt, gooi dan de hele verantwoordelijkheid terug op Hem en vraag
God om het voor jou te ondernemen.
Laten we er op toezien dat we zo leven dat onze wegen aangenaam voor de Here zijn (v.7) We moeten
wachten op God in de verwachting dat Hij ons de juiste weg laat zien. Hierbij geldt een duidelijk teken –
Via Crucis, via lucis (weg van het kruis, weg van het licht). Jezus zei: “Ik ben de Weg: Volg Mij!”
Gebed: Leid ons, o God, op onbekende wegen. Verander het duister in licht, maak de kromme wegen
recht en de ruwe plaatsen vlak. Laat Uw Engel ons leiden in de vrijheid van de zonen Gods. Amen.
F.B. Meijer (vertaald uit Our Daily Walk 6 dec.)
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STUDIE 11: Gebed – de hartslag van het geloof
All because we do not carry
Everything to God in prayer.
(uit: What a Friend we have in Jesus – Ira Sankey)

Lezen: Mat. 6:1-15
Voor veel mensen is gebed niet veel meer dan een reddingsboei in noodsituaties of het opnoemen van hun
wensenlijst. Maar wat is bidden eigenlijk? En tot wie bidt je?
Bidden is spreken met God, omgang hebben met God. Bidden is toegang hebben tot de Hemel, tot de troon
van God. Gebed is een gesprek tussen twee personen, die elkaar liefhebben: God en de mens. Gebed is een
voorrecht van ieder kind van God, want zonder dit heeft een mens geen relatie met God.

10 vragen over het gebed
(artikel ds. Adri Bloemendal – uit EO-gids augustus 2006)

1. Wat is onmisbaar voor een ‘goed’ gebed?
Wat maakt iets tot een gebed? Bidden is onderdeel van de relatie tussen God en jou. Je mag
praten met God en voor mis-communicatie hoef je nooit bang te zijn. Hij begrijpt je wel!
Het gaat dus om de beide gesprekspartners: wezenlijk is dat je God ziet zoals Hij Zich in de
Bijbel bekendmaakt en dat je jezelf niet anders voordoet dan je bent.
Verder kun je zeggen: als je groeit in de relatie met God zullen bepaalde elementen in het
gebed zeker naar voren komen, zoals schuld belijden, vragen en klagen, danken, loven en aanbidden. Zie
daarvoor de Psalmen en het gebed dat Jezus ons leerde (Mat.6:9-13).
2. Waarom wil God dat wij tot Hem bidden, ondanks het feit dat Hij alles al weet?
Omdat Hij met ons een persoonlijke relatie wil! Mijn vrouw weet ook dat ik van haar houd, maar ze vindt het
wel mooi als ik het nog eens zeg. Zo is het ook tussen God en ons: Hij heeft ons gemaakt als personen die
kunnen leven in vrijheid en verantwoordelijkheid. En Hij wil graag dat we leven met Hem, dat we onze
liefde voor Hem uitspreken, onze zonde belijden, Hem bedanken voor wat we krijgen en Hem vragen om
wat we nodig hebben. God neemt ons in die relatie dan ook voluit serieus: Hij heeft beloofd dat Hij ons
bidden hoort en er dan ook altijd iets mee doet (Mat.7:7).
3. Bestaan ‘onverhoorde gebeden’?
Jazeker. In een relatie kan een verzoek geweigerd worden, om welke reden dan ook. En als wij daarmee te
maken hebben, verkeren we niet in slecht gezelschap: van Mozes, Paulus, ja, van Jezus Zelf werd een gebed
niet verhoord (Deut.3:23-29; 2 Cor.12:7-9; Mat.26:36-46). Dat kan dan wel aanleiding zijn tot een geloofscrisis,
zeker als datgene wat je aan God vraagt voor jou heel belangrijk is en je niet begrijpt waarom Hij je gebed
niet verhoort. Wat kan bidden soms een worsteling zijn. Toch geloof ik dat je wel mag zeggen dat God met
elk oprecht gebed iets zal doen. In die zin kun je ook spreken van ‘andersverhoorde gebeden’. En laten we
niet vergeten: er zijn gebeden die God altijd verhoort en dat zijn de belangrijkste! Bijvoorbeeld het gebed om
de Heilige Geest (Luc.11:10-13).
4. Wat zijn, van onze kant, de belangrijkste blokkades voor gebedsverhoring die de Bijbel
noemt?
Allereerst: God hoort ons altijd, maar verhoort ons niet altijd. Soms moeten we wachten op Gods tijd.
Daarnaast zijn er blokkades, dingen die in jezelf zitten en verhoring in de weg staan. En er zijn factoren van
buitenaf die gebedsverhoring negatief kunnen beïnvloeden. Dit kun je samen ‘grenzen aan de uitwerking van
het gebed’ noemen, en daarvan kun je vijf groepen onderscheiden:
 Onzuivere motieven bij het bidden (Jac.4:2-3)
 Gods plan is anders (2 Cor.12:7-9)
 Eigen verantwoordelijkheid van mensen (1 Sam.12:23-25)
 Doorwerking van de zonde (Joz.7:6-12)
 De macht van het kwaad (Dan.10:12-13)
Met het oog op de onverhoorde gebeden is het belangrijk om ook te letten op die factoren van buitenaf.
Soms is een gebed goed in zichzelf en wil God het verhoren, maar de machten die Hem tegenwerken, staan
vooralsnog in de weg. Let wel: de genoemde Bijbelteksten zijn voorbeelden, er zijn er veel meer te noemen.
Intro Kring Studie

Pag. 36 van 65

5. Welke gebedshoudingen kent de Bijbel?
In de Bijbel kom je tegen dat mensen staande bidden (Gen.18:22),
of met de handen omhoog (1 Kon.8:22), mensen knielen voor God
neer ( Hnd.20:36) of werpen zich zelfs op de grond (Ezra 10:1). Uit
de manier waarop dit in de Bijbel voorkomt, blijkt dat je in je
gewone houding tot God mag gaan; je hoeft niet iets speciaals te
doen. Tegelijkertijd kun je met je houding wel iets voor God tot
uitdrukking brengen. Je lichaam past zich aan bij wat je aan God
vraagt en zo ondersteun je het gebed. Probeer het maar eens: ga
op je knieën als je God om vergeving vraagt of houd je handen open om te ontvangen als je iets intens van
God verlangt.
6. Waarom bidden we eigenlijk ‘in Jezus’ Naam’?
Nadat de zonde in de wereld is gekomen en wij mensen daardoor de relatie met God hebben kapotgemaakt,
kunnen en willen wij vanuit onszelf niet tot God terugkeren. Maar Jezus is gekomen om de kloof tussen
God en ons te overbruggen. Door Zijn kruis en opstanding heeft Hij onze zonde gedragen en voor ons de
weg tot God geopend. Daarom kunnen wij bidden in Jezus’ Naam, dat wil zeggen: met beroep op alles wat
Jezus voor ons heeft gedaan. Door Jezus kan God ons bidden meenemen in Zijn werk in de wereld.
(Joh.14:12-14).

7. Hoe voorkom je dat je gedachten afdwalen tijdens het bidden?
Hierbij gaat het dus vooral om concentratie. Soms maalt er zoveel door je hoofd dat je je aandacht niet bij
het bidden kunt houden. Het belangrijkste is dan voldoende tijd nemen. Als je vlug moet bidden omdat je
snel aan het werk moet, ben je met je gedachten al bij alles wat je nog moet doen. Dat lukt dus niet. Je kunt
de dingen die je moet onthouden opschrijven, zodat je die gedachte dan los kunt laten. Wat helpt om je te
concentreren, is zingen, of een Bijbelgedeelte hardop lezen, aan het begin van je gebed en eventueel ook
tussendoor. Bewust zingen of lezen richt je aandacht op God en helpt je om de andere dingen los te laten.
Als je gedachten dan nog alle kanten opgaan, kun je hardop bidden. En zorg voor genoeg afwisseling. Sleur
werkt afdwalen in de hand. Wees ook niet te algemeen in wat je vraagt. Bid gerust tot in details, dat houdt je
aandacht bij wat je aan God wil voorleggen.
8. Wat kun je – menselijkerwijs gesproken – doen om je gebedsleven te verrijken?
Zorg er allereerst voor dat je elke dag een vast moment hebt om God te zoeken. Veel mensen zijn op een
gegeven moment vol enthousiasme en met blijdschap gaan bidden, terwijl ze het later hebben laten sloffen.
Volharding, daar komt het op aan! En daarom regelmaat! Vervolgens is het goed om voor je bidden in de
Bijbel te lezen. Datgene wat je aan God wilt voorleggen, kun je afstemmen op wat Hij jou te zeggen heeft.
Daarbij hoort eveneens stilte en wel op twee manieren. Aan de ene kant stilte om de woorden van God tot je
te laten doordringen, zodat je daarop kunt reageren. En aan de andere kant stilte nadat je iets aan God
gevraagd hebt. Natuurlijk kan Hij ons antwoorden op totaal verschillende manieren en Hij doet het op Zijn
tijd. Maar als wij steeds maar aan het woord zijn, geven we God niet eens de kans om iets terug te zeggen!
Juist in de stilte voor Zijn aangezicht kun je soms een antwoord van Hem vernemen, een gedachte kan door
Hem naar boven komen, een plan kan in je rijpen, enz.
Verder is het heel stimulerend om samen te bidden. Vergeet ook de psalmen niet. Ze zijn niet alleen bedoeld
om te lezen, maar ook om bewust tot God te bidden. Ten slotte kun je afwisselen in vormen: het is
bijvoorbeeld prachtig te bidden tijdens een wandeling in een rustige omgeving of een lied te zingen.
9. Hoe weet je of iets werkelijk een antwoord van God is op je gebed?
Wezenlijk hiervoor is oprechtheid. Als je zuiver leeft met God, leer je aanvoelen wat van Hem is en wat
niet. Soms is een antwoord van God overduidelijk; het laat je niet meer los. Een andere keer komen Zijn
aanwijzingen veel voorzichtiger. Het blijft aftasten van je mogelijkheden en zoeken naar Gods weg. Bij
twijfel moet je het zeker opnieuw in gebed brengen. Wij kunnen onszelf gemakkelijk voor de gek houden
en onze eigen verlangens verwarren met Zijn stem. En natuurlijk blijft gelden: toets alles aan de Bijbel. Als
iets daarmee niet overeenkomt, kan het nooit een antwoord van God zijn. Hij spreekt Zichzelf niet tegen.
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10. Hoe lang mogen we om iets blijven bidden, bv. de bekering van iemand die ons lief is?
De vraag ‘hoe lang mag je bidden’ heeft te maken met de inhoud ervan. Soms kan het zijn dat je merkt
dat Gods antwoord op een gebed ‘nee’ is; dan moet je natuurlijk ophouden. Maar als je bidt voor iets
waarvan je weet dat het goed is – bijvoorbeeld de bekering van iemand die je lief is – dan mag je daar
altijd mee doorgaan. ‘Mogen’ is trouwens wel iets anders dan ‘moeten’. Ook iets goeds dat je aan God
vraagt, mag je op een gegeven moment loslaten. Aan de ene kant worden we in de Bijbel opgeroepen om
te blijven bidden en nooit op te geven (Luc.18:1-6), aan de andere kant zegt Jezus duidelijk dat we niet
door een overvloed aan woorden verhoord worden (Mat.6:7-8). Het juiste gebed ligt dus in het midden,
beter gezegd: stijgt daar bovenuit. Daarvoor is nodig dat je dicht bij God leeft en daardoor kunt
aanvoelen welke kant Hij met je op wil in het gebed.
Een christen staat met beide voeten op de aarde en met zijn hoofd in de hemel. 

Een bijzonder gebed – Lees Mat.6:5-15
De discipelen zagen hoe de Here Jezus leefde, handelde en bad. Hij trok Zich vaak terug in de eenzaamheid
om met Zijn Vader te spreken. Hij kon met gezag spreken, demonen bestraffen of zieken genezen.
De paar gebeden die zijn opgetekend uit Zijn mond spreken van grote eenvoud, directheid en zekerheid.
Hij kende de Vader. Geen wonder dat de discipelen Jezus vroegen om hen te leren bidden. Zijn antwoord
kennen we als het ‘Onze Vader’. Let op dat dit niet een formuliergebed is, een formule die we moeten
uitspreken, maar een manier van bidden waar we veel van kunnen leren (Mat.6:5-15).
Onze Vader in de hemel
De God tot wie we mogen bidden is onze Vader. Dichtbij gekomen door Zijn Zoon, de Here Jezus,
betrokken en zorgzaam. Een vader kent zijn kinderen en weet wat ze nodig hebben. Kinderen maken geen
lange of moeilijke verhalen als ze iets aan hun ouders willen vragen.
Ons gebed begint bij onze Vader die in de hemel is. Er moet eerbied zijn in ons gebed. God woont in de
hemel en wij zijn op de aarde. We moeten niet voor Zijn aangezicht komen aanstormen, a.h.w. de
Troonzaal binnenstuiven zonder zelfs onze voeten te hebben geveegd. We komen voor de Troon van de
grote Schepper, de Koning van het heelal. Maar we mogen ook komen in geloof en vertrouwen als we
bidden. God is een Vader die onze situatie kent en nog beter dan onszelf weet wat we nodig hebben. Hij
geeft vaak voordat we roepen (Jes.65:24) en meer dan we vragen (Ef.3:20).
Uw Naam worde geheiligd
We worden nu bepaald bij Gods grootheid en glorie. Voordat je je vragen stelt: wees stil! Wacht even met
de dagelijkse stroom van dingen en wensen. Laat je eigen gevoelens en gedachten achter bij God en richt
je op de Here. Ga eerst de berg op om God te ontmoeten. Vanaf de berg krijg je een heel ander zicht op
jezelf en de dingen waar je mee bezig bent. Plaats Gods belangen boven de jouwe. Mag Hij de troon van
jouw gedachten en gebeden bestijgen?
In een wereld die Gods Naam niet kent noch eert, mogen wij Hem kennen en laten zien. Laten we elke
dag proberen meer te kennen van die Naam, en Hem bekend te maken aan de wereld om ons heen. We
mogen God vragen hoe we Zijn Naam mogen eren en heiligen in ons leven.
Uw Koninkrijk kome
We mogen uitzien naar Gods Koninkrijk. De tijd komt spoedig dat de Here Jezus zal komen en Koning
zal zijn over de hele aarde. Als we bidden: ‘Vader, laat Uw Koninkrijk komen’, dan vragen we dat de
volledige overwinning van de Here Jezus snel mag komen. En dat het evangelie verkondigd mag worden
aan iedereen. Wij mogen onszelf onder Zijn heerschappij stellen.
Uw wil geschiede – in de hemel, en zo ook op de aarde
Veel mensen schrikken terug voor Gods wil. Maar Gods wil is de wil van een liefhebbende Vader. “Het is
niet de wil van de Vader dat één van deze kleinen verloren gaat”. “Dit wil God: uw heiliging.”

Als Gods wil net zo gedaan werd op aarde als in de hemel, is er vrede tussen landen en liefde en vreugde
in al onze huizen. Omdat mensen Gods wil niet willen doen, zijn de dingen zoals ze zijn. Ook wij moeten
kiezen om naar Gods wil te leven: ‘Help me, om te doen wat U goed vindt’. In Zijn wil ligt onze vrede.
Geef ons heden… ons dagelijks brood
We zijn begonnen bij God, onze Vader. We hebben ons hart allereerst op Hem gericht in eerbied en
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aanbidding. We mogen nu met onze dagelijkse noden en vragen bij Hem komen. In het parallelgedeelte van
Luc.11 wordt met een voorbeeld duidelijk gemaakt dat God eenvoudig geeft als we Hem vragen. Hij geeft
ons geen stenen voor eieren, of schorpioenen voor brood. M.a.w. iets onbruikbaars of zelfs gevaarlijks,
terwijl we iets eenvoudigs vragen.
Dus aan de ene kant mogen we beseffen hoe Groot, Ontzagwekkend en Heilig God is, maar ook dat Hij Zich
neerbuigt in onze situatie en wil voorzien in onze kleinste nood. En inderdaad zoiets eenvoudigs als ons
dagelijks voedsel, kleding en onderdak. “Vrees niet … de Vader wil met plezier geven…” (Luc.12:32)
Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij aan anderen vergeven
Vergeving is iets bijzonders van het christelijk geloof. God vergeeft onze schulden. Dit gebed begint bij
ons: vergeef ons. En van daaruit mogen wij ook anderen vergeven. Vergeef jij ook? Of zijn er mensen die
je niet kunt vergeven? Laat God het door jou heen doen. Het belijden van schuld of zonde ruimt de
blokkades en verhinderingen in je relatie tot God op.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze
De Here Jezus werd de woestijn in geleid om verzocht te worden. Hij is verzocht zonder te zondigen.
Daarom is Hij met ons in momenten van verzoeking en beproeving. Hij is onze Hogepriester die met ons
mee kan voelen, voor ons bidt en ons hulp en genade geeft voor dat moment. Vraag God je te bewaren voor
verzoeking. Hij wil ons verlossen van de boze, dat de boze geen voordeel op ons zal behalen. Hij kent ons en
steekt Zijn hand uit om ons te helpen.
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Dit gebed eindigt met een statement, een duidelijke verklaring dat God regeert en dat Hem de
heerschappij toekomt. “Al uw werken zullen u loven, HERE, uw gunstgenoten zullen U
prijzen; zij zullen van de heerlijkheid van uw koningschap spreken en van uw mogendheid
(kracht) gewagen…” (Ps.145:10-13)

We zijn terug bij Gods Troon in eerbied en aanbidding.
Amen
En zo is het! We moeten onze gebedsvragen laten eindigen met een uitroepteken! Niet
alleen vragen, maar ook uitzien, want onze Vader heeft ons gebed gehoord! In Jezus’
Naam.
“Bidden is een voortdurende leerschool. Eén van de ontdekkingen die gaandeweg tot je komt, is dat het bij bidden op
omkeer aankomt. Beneden gaat boven worden, boven komt naar beneden. Deze beweging krijg je te pakken, als het
Onze Vader opengaat als een wijze van bidden en niet als een van buiten geleerd versje. Bidden begint bij God, onze
Vader die ook onze Koning is. Waar Hij is, daar is ook zijn Koninkrijk, daar is ook de hemel. Gods diepste passie is om
zijn leven met ons te delen, zodat Hij hier op aarde alles in allen kan zijn. Biddende mensen, biddende kerken zijn de
krachtcentrales van God op aarde. Laat uw Koninkrijk en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel.”
(uit: de Koning komt! – EA-folder t.b.v. de week van gebed 2007)
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STUDIE 12: Persoon en werk van de Heilige Geest - vrucht dragen
“Wij geloven in de inwoning en het werk van de Heilige Geest in de gelovige” (geloofsbelijdenis)

De leerschool van Christus
Lees Johannes (13), 14-16

Vooral het Johannes evangelie laat veel zien van de Persoon van de Here Jezus. Johannes 12 is een
belangrijke knip in dit evangelie. Dit is het moment dat de Here Jezus Zich terugtrekt uit het publiek en
Zich vooral richt op Zijn discipelen. De voorgaande drie jaren zijn ze Hem overal gevolgd, hebben veel
gezien en gehoord. Nu breken de laatste uren aan, voor Jezus de weg van Golgotha zal gaan. Dan gaat Hij
naar Zijn Vader en is Hij niet meer bij hen.
Hij wil de discipelen nog veel meegeven, voorbereiden op het komende moment. In deze laatste uren laat
Jezus veel zien van Zichzelf, ons leven met Hem (na de opstanding) van vrucht dragen en dienen, van
liefde en vreugde. Hij geeft ons een nieuw gebod (Joh.13:34-35). En in dat moment rond het laatste
avondmaal vertelt Hij over de Trooster, de Heilige Geest die komen zal. De Geest der waarheid die hen
alles bekend zal maken. Die hen kracht zal geven om Zijn getuigen te zijn en uit Hem te leven en te
groeien. Dat Hij terugkomt door de Heilige Geest.
“En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der
waarheid… Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de
wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven. Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn
Vader ben en gij in Mij en Ik in u.” (Joh.14:16-20).

1. Welke namen van de Heilige Geest kom je tegen in Joh.14-16?
2. Wat doet (is het werk van) de Heilige Geest in dit gedeelte? En wat valt je daarbij op?

De Ware Wijnstok
De Here Jezus is aan het woord. Hij vertelt hier veel over de Persoon van de Trooster,
de Heilige Geest. Wat zijn werk is en wat de kern van het christelijke leven is. Hoe
Hij verbonden blijft met ons als Hij op de troon zit naast de Vader. Hij bereidt daar
een plaats voor ons (Joh.14:1-4) en we mogen de weg daarheen weten. In die context
staat ook dat de Here Jezus de Ware Wijnstok is en wij de ranken. Dat we leven
mogen doordat we op Hem geënt zijn (Joh.15:1-8). Dat betekent dat we a.h.w. geen eigen wortels hebben,
maar leven op de sapstroom van de Wijnstok, de Here Jezus. Los van Hem zijn we dor, zonder Hem
kunnen we niets doen. Maar als Hij leeft in en door ons heen mogen we vrucht dragen. Dit gedeelte wordt
vaak uit zijn verband gelezen, maar krijgt in deze context een diepe betekenis.
3. Kun je aan de hand van deze vergelijking uitleggen hoe de Heilige Geest in ons werkt?
Hoe mogen we leven en vrucht dragen? Voor wie is de vrucht bedoeld?

Blijven in Zijn liefde
Ook het gebod om in Zijn liefde te blijven, elkaar lief te hebben, gelijk of zoals Hij ons liefheeft, ligt in
deze lijn. Wij kunnen alleen zo liefhebben, als de Here Jezus in ons woont en door de Heilige Geest ons
die liefde geeft. Misschien heb je al ontdekt, dat jouw liefde maar heel beperkt is. Dat is een belangrijke
ontdekking! Wij schieten hopeloos tekort. Onze bron droogt op. Zolang een ander aardig doet naar ons
toe, kunnen wij ook aardig terug doen (of zijn?), maar o wee, als iemand te dicht op ons zit, vervelend
doet of erger. Dan blijft er bedroevend weinig overeind van onze liefde.
Daar tegenover staat Jezus’ liefde, Zijn geduld, Zijn vrede. Hierover spreekt Hij in dit gedeelte. We
mogen blijven in Jezus’ liefde (Joh.15:10) – een groot geheim, omdat we ranken zijn aan de Wijnstok. En
daardoor aan de wereld laten zien wie Jezus is in Zijn liefde. Dat kan alleen de Heilige Geest in ons doen.
Hij stort Gods liefde in ons hart uit (Rom.5:5) en vult ons met blijdschap (Joh.15:11), de blijdschap van
Jezus… Zijn vrede geeft Hij ons (Joh.14:27).
God zal ons nooit verwijten dat onze liefde beperkt is, ons geduld opraakt, enz. Hij zal ons wel vragen
wat we gedaan hebben met de liefde van Zijn Zoon. Door de Heilige Geest mogen we die liefde, vrede,
blijdschap, enz. ontvangen. Uit onszelf kunnen we niets. Alles wat God in en door ons wil bewerken, wil de
Heilige Geest in ons leven uitwerken. We moeten blijven in Jezus’ liefde.
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Vrucht van de Geest
“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Gal.5:22)

Als we geënt zijn op de Ware Wijnstok dan groeit er vrucht. Vruchten groeien, zonder haast. Eerst is er
het blad, dan bloesem, dan groeit er langzaam maar zeker vrucht. Er moet soms gesnoeid worden om
meer licht en lucht te krijgen en ruimte om te groeien. Zo worden de takken gezonder en sterker en de
vrucht voller en beter.
4. Wat zegt ‘vrucht dragen’ over geestelijke groei en je leven door/met de Heilige Geest?
In Galaten 5:22 lees je over de vrucht van de Geest. Het is erg gemakkelijk om hier vruchten (meervoud)
te lezen, maar het gaat hier om 1 vrucht (enkelvoud). Met een heel aantal partjes waaraan je de vrucht
herkent: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing. Het is net als een prisma, waarmee je een straal wit licht kunt breken, en een miniregenboog kunt zien.
5. Leg in eigen woorden uit wat het verschil is tussen 1

of meerdere vrucht(en) in dit gedeelte.
(Ben je meer een mandarijn of een perzik?)

Sommige dwaalleringen zien de Heilige Geest als een invloed of
een kracht van God. Je krijgt dan kracht als product waar jij (bijna) zelf de hand op kan leggen en God
eigenlijk niet meer nodig hebt. Gebed wordt dan een gebedstechniek en de relatie met God is ver te zoeken.
Het is goed om te bidden voor meer liefde. Maar liefde is geen product, wat los staat van de Here Jezus.
Omdat Hij in ons leeft hebben we Zijn liefde blijvend in ons en mogen we vragen of Hij door ons heen
wil werken. Dus als we bidden om meer liefde, vragen we om meer van de Here Jezus (en vaak minder
van onszelf…). Je ziet inderdaad in de verzen ervoor ook een andere vrucht, zeg maar de vrucht van het
vlees (Gal.5:19-21). Een schril contrast wat ons wel op de plaats zet!
6. Probeer bij jezelf eens na te gaan welke ‘partjes’ van de vrucht van de Geest in je leven als
christen duidelijk zijn gegroeid en welke in ontwikkeling zijn achtergebleven.
In een zondagschool wilde een kinderwerker uitleggen wie de Here Jezus zonder een naam te noemen.
Ze las daarbij Gal.5:22: Het is Iemand vol liefde, blijdschap, vrede, trouw, enz.
Toen stelde ze de vraag: “Wie denken jullie dat dit is?”
Waarop een meisje antwoordde: “Dat is mijn moeder!”

7. Wat is er zo bijzonder aan dit antwoord?
Wat heeft dit te maken met de vrucht van de Geest?
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De Heilige Geest is een Persoon
 De Heilige Geest is een Persoon. Eén met God de Vader en Jezus, de Zoon, één in wezen en geest.
 De Heilige Geest doet wat alleen een persoon kan doen: overtuigen (Joh.16:8), leren (Joh.14:26), spreken (Gal.4:6),
bidden (Rom.8:26), leiden (Luc.4:1), mensen aanwijzen voor dienst (Hnd.13:2), enz.
 En je kunt de Heilige Geest bedroeven (Ef.4:30), lasteren (Mat.12:32), uitdoven en weerstaan (1 Tes.5:19) en liegen
tegen Hem (Hnd.5:3).
 Hij is God: Alwetend, Almachtig en Heilig en wordt in één adem met God de Vader en God de Zoon genoemd
(2 Cor.13:13). De Heilige Geest verricht werkzaamheden, die alleen bij God mogelijk zijn (Job 33:4;
1 Cor.6:11; 1 Pet.1:2). Evenals de Here Jezus, voordat Hij als mens werd geboren, al van eeuwigheid bestond en
betrokken was bij Gods heilsplan, zo was ook de Heilige Geest er al van eeuwigheid en betrokken in Gods plan.
Hij was betrokken bij Gods scheppingswerk, evenals de Zoon (Gen.1:2, 26)
Wie is de Heilige Geest
In de Bijbel kom je een aantal namen van de Heilige Geest tegen, die veel zeggen over Zijn wezen:
 Allereerst: de Heilige Geest (Joh.14:26; Ef.4:30)
 De heilige Geest der belofte: onderpand van onze erfenis (Ef.1:13)
 De Trooster (Parakleet) de Advocaat of pleitbezorger. Letterlijk: degeen die langszij komt om je aan te sporen.
(Joh.14:16)
 De Geest der waarheid (Joh.14:17)
 De Geest der vrijheid
 De Geest des levens (Rom.8:2)
 De Geest der liefde
 De Geest der heiliging
 De Geest van de gemeenschap
 De Geest van het zoonschap – Hij voedt ons op en leert ons God als Abba, Vader kennen. (Rom.8:15)
Ze wijzen allemaal op het werk, dat de Heilige Geest in, door en voor ons wil doen.
Het woord voor geest in het Hebreeuws (ruach) en het Grieks (pneuma) betekent in beide gevallen
wind of (levens)adem. Zoals beide, adem en wind, onzichtbaar, onstoffelijk en in beweging zijn, zo
ook de Geest. De adem is een teken en beginsel van leven. Wind is ongrijpbaar, onweerstaanbaar en
mysterieus. Verder wordt de Heilige Geest vergeleken met vuur: verbranding en reiniging en met
water: leven, reiniging, vruchtbaarheid.
Wat doet de Heilige Geest
Het is de Heilige Geest, die het nieuwe leven in een gelovige gaat uitwerken. Hij:
 geeft ons nieuw leven: wedergeboorte (Joh.3:3-8)
 toont ons de Here Jezus (Joh.16:13-16; Joh.14:18)
 doet ons Gods Woord begrijpen (Joh.14:26; 1 Cor.2:12-14)
 bewerkt gehoorzaamheid en heiliging in ons (1 Pet.1:2)
 geeft ons kracht en bezonnenheid (2 Tim.1:7)
 doet ons getuigen ( Hnd.1:8)
 leert ons bidden (Rom.8:26)
 doet ons groeien en vrucht dragen (Gal.5:22)
 stelt ons in staat om andere gelovigen te dienen (1Cor.12:8-21 en Ef.4:11-13)
 maakt ons één (Ef.4:3)
Opdracht
Elke christen krijgt de opdracht om tijdens zijn/haar leven:
 de Heilige Geest niet te weerstaan ( Hnd.7:51), te doven (1Tes.5:19) of te bedroeven (Ef.4:30)
 te wandelen in de Geest (Gal.5:16) en in de Geest te staan (Fil.1:27)
 door de Geest het spoor te houden (Gal.5:23)
 vurig te zijn van Geest (Rom.12:11)
 een tempel te zijn van de Heilige Geest (1Cor.6:19)
 de vrucht van de Geest te laten groeien (Gal.5:22)
 de eenheid van de Geest te bewaren (Ef.4:3)
 vernieuwd te worden door de Geest (Ef.4:23)
 te streven naar de gaven van de Geest (1Cor.14:1)
Alle bovenstaande opdrachten worden samengevat in één kernopdracht: Ef.5:18-20!! Het is een bevel, dat wij de
Heilige Geest toelaten om ons hele leven te besturen en Hem toe te laten, om alles wat dat verhindert, weg te nemen.
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STUDIE 13: De gaven van en Doop met de Heilige Geest
“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Gal.5:22)
“Zo moet ook u, omdat u naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente.”
(1 Cor.14:12)
“Wordt vervuld met de Heilige Geest” (Ef.5:18)

In de vorige studie zijn we ingegaan op de Persoon en het werk van de Heilige Geest. De
Heilige Geest woont in iedere gelovige door de wedergeboorte en maakt de Here Jezus
bekend. Je kunt de Heilige Geest niet los zien van de Here Jezus.
De Heilige Geest zal de woorden van Jezus in gedachten brengen, zodat we begrijpen
wat Jezus heeft gezegd en gedaan (Joh.14:26, 15:26 en 16:13). Hij getuigt van Jezus en zet
het werk van Jezus voort in ons en door ons heen. En zoals Jezus door de Vader gezonden is, zo zend
Jezus ook ons de wereld in om het evangelie van Jezus’ dood en opstanding te verkondigen. Daarvoor
hebben we de Heilige Geest nodig.
“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in
heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.” ( Hnd.1:8)

Hij leidt ons in de Waarheid, overtuigt van zonde, vertroost en bemoedigt ons. Hij is gekomen om ons aan
te sporen en vrucht te laten dragen.
In Gal.5:22 wordt gesproken over de vrucht van de Geest en in 1 Cor.12 over de gaven van de Geest. Een
vergelijking hierbij is de appelboom (vrucht) en de kerstboom (gaven).
1. Kun je het verschil en de overeenkomst tussen vrucht en gaven van de Geest uitleggen?

Gaven van de Geest
We mogen leven en groeien door de werking van de Heilige Geest. We mogen vrucht
dragen voor de Vader. Daarnaast krijgen we bijzondere (geestelijke) middelen om te
groeien, maar ook om elkaar op te bouwen. Geestelijke gaven zijn God’s middelen in en
door de Gemeente om Zijn doel te bereiken. Het woord gave, of gift zegt het al: God geeft
ons, God deelt uit.
Waar vrucht het resultaat is van ons leven en groei in en door de Here Jezus, bij een gave is
het aan God de Vader om te bepalen wat Hij geeft, wanneer en hoe. Je kunt op geen enkele manier over de
gaven van de Geest ‘beschikken’. God is in dit opzicht soeverein. Dat blijkt duidelijk uit: 1 Cor. 12:11, 18
en Rom.12:3, 6.
In ieder kind van God groeit de vrucht van liefde, blijdschap, vrede, etc., omdat dat onlosmakelijk verbonden
is aan de Persoon van de Here Jezus die ‘groeit’ in ons leven. We kunnen b.v. niet de liefde uitsluiten en de
rest laten groeien. Met geestelijke gaven is dat anders. God geeft de één een bijzondere zorg voor anderen
(herder), de ander de gave van genezing, profetie, of om Gods Woord goed uit te kunnen leggen (leraar), enz.

Gaven en Talenten
Misschien kun je zeggen dat, waar je een aantal natuurlijke talenten bij je geboorte meekrijgt, dat je bij je
wedergeboorte van God een aantal geestelijke gaven kunt meekrijgen. En net als dat je als mens je talenten
kunt laten liggen, of juist ontwikkelen, of nieuwe ontdekken, zo kun je ook als christen je geestelijke gaven
laten liggen, ontwikkelen en nieuwe ontdekken, danwel nieuwe ontvangen.
Er zit ook geen spagaat tussen natuurlijke talenten en geestelijke gaven. Als iemand muzikaal is aangelegd
kan dat ook in Gods koninkrijk worden ingezet. Wel is het zo, dat God zo’n muzikaliteit kan (zou moeten)
vernieuwen zodat er een bijzondere zegen over komt. Een natuurlijke aanleg om goed te spreken in het
openbaar, wil nog lang niet zeggen dat zo iemand een gave als leraar heeft.
2. Wat leer je in dat opzicht uit de gelijkenis van de talenten (Mat.25:14-30)?
3. Wat stel je je voor bij ‘ontwikkelen’ van je geestelijke gaven?
Er worden heel wat verschillende geestesgaven genoemd in de bijbel. Ze worden omschreven als: uitingen
van de geest, genadegaven (de zgn. charisma), bedieningen, werkingen en de openbaring van de Geest. Je
komt vier Schriftplaatsen tegen met een opsomming van geestesgaven. Die worden hieronder genoemd, met
tussen haakjes andere vertaalmogelijkheden van hetzelfde Griekse woord. Let op dat dit geen uitputtende lijst
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is en ook dat God in staat is op verrassende wijze nieuwe gaven te geven voor nieuwe situaties.
Rom.12:6:8

Profetie (geïnspireerd spreken), Dienen (bediening, diaconie), Onderwijzen (leren)
Vermanen (zielzorg, troosten), Meedelen (mededeelzaamheid), Leidinggeven
(regeren), Barmhartigheid bewijzen
1 Cor.12:4-11 Met wijsheid spreken, Met kennis spreken, Geloof(geloofskracht), Gaven van
genezingen, Werking van krachten (wonderen), Profetie, Onderscheiden van geesten
Allerlei tongen, Vertolking van tongen
1 Cor.12:28
Apostelen (apostelschap), Profeten, Leraars, Krachten
Gaven van genezing, Bekwaamheid om te helpen, Bekwaamheid om te besturen
(organiseren), Verscheidenheid van tongen
Ef. 4:11
Apostel, Profeet, Evangelist, Herder (pastoraat) en Leraar (trouwens: een mens als gift)
4. Welke gaven spreken je aan, of in welke zou je je willen verdiepen?
Geestelijke gaven kom je niet alleen in het Nieuwe Testament tegen. Ook in het Oude Testament zijn een
paar voorbeelden van bijzondere gaven die God aan mensen gaf, vaak om Zijn volk verder te helpen of te
corrigeren. Denk aan de profeten die konden spreken uit naam van God: ‘Zo spreekt de Heer’. Of aan
Simson die een bijzondere kracht ontving om het volk Israël te verlossen uit de onderdrukking van de
Filistijnen. Simson is wellicht ook een voorbeeld van iemand waar wel een gave functioneert, maar die
(althans in de bijbel) geen duidelijk voorbeeld in zijn gedrag liet zien (vrucht).
5. Kun je geestelijke gaven op een verkeerde manier gebruiken?
Zijn er ‘gevaren’ te noemen bij het functioneren van bepaalde geestesgaven?

Gaven werken door de liefde
In de Protestantse kerken in Nederland is er altijd veel meer aandacht geweest voor de vrucht dan voor de
gaven van de Heilige Geest. In de Opwekkingsbeweging is altijd grote belangstelling geweest voor de gaven
van de Geest.
Dat hier gevaren liggen, bewijst de geschiedenis van de Kerk. Deze worden al in het Nieuwe Testament
aangewezen als Paulus in 1 Corinthe over de gaven schrijft. "Streeft naar de geestelijke gaven" (1 Cor.14:1) gaat
samen met: "jaagt de liefde na". De liefde is immers de vrucht van de Heilige Geest (Gal. 5:22). De liefde is
mèt het geloof in Jezus Christus gegeven (Rom. 5:5) en het geloof werkt door liefde (Gal.5:6).
De liefde laat de gaven van de Geest op de juiste wijze functioneren tot opbouw van de gemeente. De liefde
heeft de opbouw van de gemeente op het oog en is een voorwaarde voor het functioneren van de gaven van
de Geest. Als de liefde ontbreekt, zijn de gaven van geen enkel nut (1 Cor. 13).
De inhoud van het nieuwe leven, leven in en door de Geest, wordt gekenmerkt door geloof, hoop en liefde,
waarvan de liefde de meeste, de belangrijkste is. “Dient elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één
woord vervuld: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Gal.5:13,14).
Als het karakter van de liefde (zie 1 Cor.13) in de gemeente niet aanwezig is, kan de éénheid van het

Lichaam niet functioneren. Dan dreigt ontbinding, ook al zijn alle denkbare gaven aanwezig.
6. Kun je van een aantal gaven bedenken hoe ze uitwerken mét en zónder liefde?

De doop met de Heilige Geest
In de loop van de kerkgeschiedenis – tot op vandaag – is groot verschil van inzicht ontstaan omtrent de
vervulling of doop met de Heilige Geest. Grofweg gezegd heb je twee extremen:
 Je ontvangt de Heilige Geest bij je wedergeboorte en that’s it.
 Na de doop in water moet je ook met de Heilige Geest gedoopt worden en het bewijs daarvan is dat je
in tongen kan spreken.
7. Waarom kloppen beide extremen niet, volgens jou? En waar kan zo’n extreem toe leiden?
De kans is groot dat we genoegen nemen met minder dan God ons wil geven door Zijn
Geest, als je ervan uitgaat dat het genoeg is om de Geest te ontvangen bij je
wedergeboorte. Deze opvatting leidt ertoe dat we de geest uitdoven en de gaven die
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Hij geeft tekort doen. Misschien lopen wij als gemeente meer gevaar dat we de gaven van de Geest tekort
doen, dan dat er tegen ons gezegd moet worden dat we het wat dat betreft wat rustiger aan moeten doen.
De doop met de Heilige Geest is een zegen die God wil geven aan Zijn kinderen die Hem daarom vragen.
Maar dit zijn wij in de loop der tijd grotendeels kwijtgeraakt. Let op, dat het niet om de ervaring op zich
gaat, maar om het getuigenis. De Heilige Geest is de Getuige van Jezus Christus en Hij is degene die ons
met kracht wil bijstaan in ons getuige zijn en dit hebben wij als gemeente en de kerk hard nodig.
Het ontvangen van de Heilige Geest bij je wedergeboorte is iets anders en staat los van de doop met de
Heilige Geest. Het is onmogelijk om een gelovige te zijn zonder het werk van de Heilige Geest, maar het
is wel mogelijk dat je een kind van God bent, wedergeboren, zonder met de Heilige Geest gedoopt te zijn.
“Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in
staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de
Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus
ook niet toe.” (Rom.8:7-9)
“Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid.
Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.” (1 Cor.2:14)

Paulus zegt hier dat we gelovigen zijn, omdat de Heilige Geest in ons heeft gewerkt en ons deze
bekwaamheid om te geloven gegeven heeft. Het kan niet anders of de Heilige Geest woont in elke
gelovige. Dat is een fundamenteel gegeven in heel de Bijbel, de Geest overtuigt en verlicht en laat ons
geloven.
En tegelijkertijd kun je een gelovige zijn, kan de Heilige Geest in je wonen terwijl je toch niet met de
Geest gedoopt bent. Het is de Heilige Geest die geloof en wedergeboorte in je werkt, maar het is Jezus die
je doopt met de Heilige Geest. Dat is wat Johannes de doper zei en we zien dat het eerst gebeuren bij de
discipelen met Pinksteren als de Heilige Geest over hen wordt uitgestort. Voor die uitstorting waren ze al
gelovige kinderen van God, maar pas na de uitstorting waren ze gedoopt met de Heilige Geest.

Christus en de Geest
“Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand... Hij zal jullie dopen met de
heilige Geest en met vuur… Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden…
Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van
God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik
vreugde.’ … Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te
worden.” (Mat.3:11-4:1)

We lezen hier dat Johannes doopte met water, maar dat Jezus met de Heilige Geest en met vuur zou
dopen. En in Mat.4:17 lezen we dat Jezus vanaf dat moment begint met Zijn verkondiging. Nadat de
Heilige Geest over Hem is uitgestort.
Christus of Messias betekent: Gezalfde. In het Oude Testament werden mensen symbolisch met olie
gezalfd als ze door God in dienst genomen werden. Wat de Heilige Geest doet is dus: mensen toerusten
voor een bediening. Jezus is de Gezalfde. Hij is blijvend met de Heilige Geest vervuld om Gods heilsplan
uit te voeren.
“Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij
gaf onderricht in de synagogen…
‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij
gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om
onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’
Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge
waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.”
(Luc.4:14-21)

Wordt vol van de Geest
In Efeze 5:18 staat een bijzonder gebod: “Wordt vol van de Geest”. Er staat verschillende
keren dat Jezus optreedt ‘vol van de Geest’. Ook in Handelingen zie je dit een aantal
keren opgetekend over o.m. de apostelen. Ook wij moeten/mogen vol van de Geest
zijn. Maar wat moet je je daarbij voorstellen? En ben je altijd even vol?
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Misschien helpt het volgende voorbeeld. Als je net tot geloof bent gekomen, is je leven met God pril en je
capaciteit om iets van God te bevatten nog relatief klein. Je kunt vol worden, maar je kunt nog niet veel
bevatten. Als je meer zou ontvangen dan je aankan, dan stroomt het als het ware over (Ps.23:5; Joh.10:10).
Je geloof gaat echter groeien en daarmee groeit je capaciteit om meer van God te ontvangen in je leven.
Om weer vol te zijn, moet je meer gevuld worden. Gevuld met levend water, met het sprankelende leven
van de Geest.
8. Kun je meerdere malen vervuld worden met de Heilige Geest, denk je?
Hoeveel dorst?
“En op de laatste, de grote dag van het (loofhutten)feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij
kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste
vloeien. Dit zei Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er
nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was…” (Joh.7:37-39)

Wat een oproep, wat een belofte staat hier opgetekend! Als we dorst hebben,
komen en drinken wordt er een geweldige Bron geopend. Een Bron van
levend water. Jezus is Zelf die Bron (zie ook Joh.4) en door de Heilige Geest
gaat dat levende water stromen. En mag het leven brengen overal waar het
komt, in ons eigen leven en in onze omgeving. Geen druppeltjes, maar
stromen van levend water, verfrissend, verkwikkend en dorstlessend.
Maar, wij hebben vaak helemaal niet zoveel dorst, en als we al dorst hebben,
gaan we dan in geloof naar Jezus toe zodat Hij levend water zal geven?
Nemen we de tijd om te drinken?
Vaak zijn er zoveel andere leuke dingen die mijn dorst lessen. In Luc.11:5-13
zegt Jezus dat als je Hem vraagt om de Heilige Geest, je net zo lang moet
aanhouden totdat je Hem krijgt.
9. Waarom moeten we aanhouden? Anders gezegd: waarom geeft God niet zondermeer en
direct een vervulling / doop met de Heilige Geest?

Wat moeten we doen?

 Allereerst moeten we ons realiseren, dat we met de Heilige Geest gedoopt kunnen worden en dat dit
méér is dan het ontvangen van de Heilige Geest bij onze wedergeboorte. “U hebt hem lief zonder hem
ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse
vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.” (1 Pet.1:8-9)

 Heb je dorst? Dorst naar meer van God in je leven, overwinning en doorbraak in je leven? God wil
niets liever dan jou tegemoet komen om deze dorst te lessen. Hij belooft stromen van levend water.
Dorst is ook meer dan alleen maar af en toe een slokje water willen hebben.
 Je moet komen en blijven aanhouden tot God geeft. God beantwoordt het gelovig gebed en
aanhoudend verlangen. Vervulling zal nooit plaatsvinden als we zonder verwachting ‘Gods tijd’
afwachten.
 En als God je levend water geeft: ga drinken!
 Wat is je motief? Er zijn nl. altijd mensen die geïnteresseerd zijn in bijzondere ervaringen. Of jaloers
op ervaringen die anderen hebben gekregen. Je mag God danken voor elke ervaring die je van Hem
krijgt, maar die ervaring zelf is niet belangrijk. En geen één ervaring valt te kopiëren. Het gaat om
Jezus zelf en Jezus alleen.
 Eigenlijk is het enige wat er toe doet een volkomen overgave aan God. Of er nu een ervaring volgt of
niet, laat dat maar aan de Heer over. We moeten altijd Hem zoeken, Hem en Zijn liefde leren kennen,
van Hem getuigen en Hem de eer geven. “Dit alles om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding”
(Fil.3:10)

10. Kun je aangeven wat het verband is tussen geloof, overgave en ervaring (gevoel) i.v.m.
vervulling met de Heilige Geest?
De Heilige Geest is er om Jezus Christus te verheerlijken. We moeten Hem en Zijn liefde leren kennen:
“omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is” (Rom.5:5)

Let op het woord uitgestort. Dat moeten we zoeken. De verhouding tussen jou en God moet er een van
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liefde zijn. God vraagt van je dat je Hem liefhebt met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en
met al je kracht. Kan men dat van jou zeggen? Alleen de doop met de Heilige Geest zal je hiertoe in staat
stellen. Je kunt geloven en een beetje liefde bezitten, maar hier wordt gesproken over overvloedige liefde.
Dat is het nieuwtestamentische geloof, gekenmerkt door leven, kracht, uitbundigheid en enthousiasme.
Dit leven kenmerkt een kerk ten tijde van opwekking en dat moeten we zoeken; niet zozeer de ervaringen
en krachten. Dank God als Hij ze geeft en gebruik ze tot Zijn eer, maar zoek ernaar Hem te kennen en lief
te hebben. Concentreer je op de liefde, dan zullen alle dingen vervolgens op zijn plaats komen.
De wereld moet nog zien wat God kan doen door iemand die volkomen aan Hem is overgegeven
(D.L. Moody vlak voor zijn overgave en de daarop volgende opwekking in Amerika)
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STUDIE 14: Identiteit en Karakter – wie ben je als christen
“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is
uit God.” 2 Cor.5:8-10

“Denk niet meer aan wat vroeger is gebeurd. Zie, Ik maak iets nieuws” (Jes.43:19)
Wie ben je als christen ten diepste? Wat is je identiteit en is er een verschil met de periode dat je geen
christen was? De Bijbel heeft het over de Oude Mens en de Nieuwe Mens. Wie je vroeger was en nu mag
zijn door geloof, als kind van God. We zijn een nieuwe schepping, we hebben een nieuwe natuur. Wat
wordt hiermee bedoeld? We namen al een klein aanloopje in studie 3 – 5. Daar spraken we al over onze
identiteit als hemelburger en als kind van God.
1. Hoe herken je een christen, een kind van God? Hoe zou je een christen omschrijven?
De Kalkoen en de Arend1
Een jonge arend viel uit zijn hoge nest op de rotsen naar beneden en kwam
terecht in een bos, in de buurt van een groep kalkoenen. Omdat de arend niet
kon vertellen wie hij was en waar hij vandaan kwam, ontfermde de leider
zich over hem en adopteerde hem in de groep, hoewel hij er wat vreemd
uitzag. Deze kalkoenleider kende natuurlijk alleen zijn eigen wereld en
probeerde de arend zich als een echte kalkoen te laten voelen en gedragen en
leerde hem alle kalkoenenregels. De arend was hongerig en zelfs eikels
smaakten aanvankelijk prima. Hij leerde te scharrelen en zich te verbergen in
de struiken als er een buizerd overvloog. Bang zijn lukte echter niet en de
mentor had beduidend meer moeite om hem als kalkoen te leren lopen met
die ongelukkige poten en ook het klokken als een kalkoen lukte maar matig.
Die ene keer dat hij uit wanhoop schreeuwde klonk voor de kalkoenen
angstaanjagend. De arend deed zijn best om er bij te horen, maar hij werd
diep ongelukkig. Iets diep in hem zei dat er iets niet klopte.
Tot die dag, dat een uil hem vertelde, dat hij helemaal geen kalkoen was, en zelfs geen ouwe buizerd,
maar een echte arend. En dat die grote vleugels niet bedoeld waren om je mee op te blazen, maar om
mee te vliegen. Hij was geboren voor de blauwe lucht. Voor het eerst keek de arend omhoog en zijn blik
ging de verte in. Met een luide schreeuw steeg hij op in zijn element: de hoogte.
Een nieuwe wereld en werkelijkheid ging voor de herboren Arend open.
Vaak zijn we net als die arend, en beseffen we maar half wie we als christen zijn en waartoe we geroepen
zijn. We nemen (vaak onbewust) veel over van de omgeving waarin we leven en we kopiëren de
“voorbeelden” om ons heen, zonder dat zelf te doorleven met de Heer. Hoe groot is de invloed van de
mening van anderen bv via de media? We wandelen vaak in het licht van anderen. We zijn gezegend als
ons “voorbeeld” geen kalkoen is, die ons aan zijn beleving en visie bindt, maar een uil, die ons stimuleert
om onze blik omhoog te heffen en te realiseren wie we mogen zijn als christen en als gemeente.
De Heer belooft ons de onbeperkte ruimte, om "op te varen met vleugelen als van een arend" (Jes.40), om
uit te stijgen boven ons gewone blikveld en te leven in het element van het Nieuwe Leven in Christus. Of,
zoals bij Abram: Hij wil ons uit onze veilige tent lokken om naar de sterren te kijken en ons geloof te
verruimen: “Heer, bij U is alles mogelijk!” Dat rekent de Heer ons toe als gerechtigheid! We moeten
persoonlijk, maar ook als gemeente, leren begrijpen wat ons element is, onze identiteit en onze roeping en
daarin ademen en leven. Laten we daarbij, net als die uil, elkaar helpen Gods grootheid te (leren) zien.
2. Wie is jouw voorbeeld of heeft jou het meest geïnspireerd/beïnvloed? (dit kan ook negatief)
3. Wat voor invloed had dat op jou?
Iedereen wordt beïnvloed door mensen, door de dingen waar je naar kijkt of luistert en waar je je
1

Lees het hele verhaal van deze mooie allegorie op www.woordinjehart.nl
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aandacht aan geeft. Je schrikt er van als je eerlijk naar jezelf kijkt en beseft hoe je gevormd bent door de
maatschappij waarin we leven, het ‘nieuws’ en berichten waar we naar kijken. Dit gebeurt bewust én
onbewust. Media en reclamebureaus spelen hier heel handig op in, omdat ze weten hoe je mensen kunt
beïnvloeden. Je gaat geloven dat je iets absoluut nodig hebt en móet kopen (anders word je niet gelukkig).
Terwijl je wéét dat het nep is en kan teleurstellen.
(Vrijwel) elke management opleiding is gebaseerd op hoe je effectief kunt beïnvloeden. Beïnvloeding en
invloed krijgen zit in de haarvaten van onze maatschappij. Het is onmogelijk om niet beïnvloed te
worden, maar je kunt wel keuzes maken. Kiezen om selectief te zijn, waar je naar kijkt en luistert, bewust
te zijn dat als je iets leest bv op internet, dat niet de waarheid is, maar hooguit de kennis of mening van
degene die het op internet heeft geplaatst.
4. Hoe ga je om met de mening van anderen?
Hoe beïnvloedbaar ben je en maak je voor jezelf keuzes?
Jezus zegt “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven” (Joh.14:6) en “Als je in mijn woord blijft, ben je werkelijk
discipelen van Mij en je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken.” (Joh.8:30-32) Iets verderop
zegt Jezus dat satan “een mensenmoordenaar vanaf het begin is, die niet in de waarheid is, want er is in hem geen
waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt is dat naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader van alle leugen”.

Leugen staat tegenover de Waarheid en dat gaat niet alleen maar over beweringen en stellingen. Er staat
dat Gods Woord de Waarheid is. Eigenlijk lees je dat Jezus het Woord is. En als je in Zijn woord blijft,
dan ben je discipelen van Jezus en zul je niet alleen de waarheid verstaan en begrijpen, maar de waarheid
zal je ook vrijmaken.
5. Hoe verhoudt zich de waarheid van de Bijbel, Gods Woord, zich tot de ‘waarheden en
feiten’ van de wereld om je heen (en wat je zelf denkt)? Hoe ga je daarmee om?
6. Hoe maakt Gods Woord en Waarheid je vrij?
Als je je eenmaal tot God hebt gekeerd en je leven aan Hem hebt toevertrouwd, mag je leven in de
rotsvaste overtuiging dat je een kind van God bent. Voor eeuwig en altijd! Zoals we eerder hebben gezien
in de bekende gelijkenis van ‘de verloren zoon’ (studie 6): blijf je zoon van de vader, wat er ook gebeurt.
Kind zijn van God is een identiteit. Net zo als dat je staatsburger bent van het land waar je bent geboren.
Waar je ook woont, je behoudt je nationaliteit. Zo is je nationaliteit als christen ‘Hemelburger’.
Werkelijk niets kan ons scheiden van Gods liefde en de band met Hem is er voor altijd.
1. (Hoe) weet je dat je een kind van God bent?
Hoe leef je vanuit die zekerheid?
De Bijbel zegt dat we in Christus een nieuwe Natuur hebben, dat
Jezus in ons woont en daarmee zijn we Koningskinderen. Zie je de
parallel met het verhaal over de Arend? Wat de kalkoenen de arend
ook wijsmaakten, hij had vleugels om de hoogte in te gaan, hij had
scherpe ogen en een machtige uitstraling. Hij was geboren om te
vliegen. Alleen moest de arend zijn vleugels nog ontdekken…
2. Weet jij wie je bent als Kind van God?
Wat helpt om dat te beseffen en daarin te leven?
Als Jezus zegt dat je een Koningskind bént en dat er een geweldige
Erfenis wacht (Ef.1), geloof je dat als gegeven of ga je ernaar leven?
‘Ja maar, ik voel iets heel anders. Ja maar, je moest eens weten…’ Sommige mensen hebben een laag
zelfbeeld en zien alleen de donkere kanten van het leven en zichzelf. Spreek dan uit en proclameer wie
Jezus is in jou. Zeg tegen jezelf dat je waardevol ben, dat je een Koningskind bent, dat Jezus in je woont.
God wil je laten zien hoe anders Jezus is, als de Adam die ik van nature was. Maar blijf vasthouden aan
de waarheid: “wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgaan, zie, het nieuwe is gekomen. En
dit alles is uit God.” 2 Cor.5:8-10. Merk op dat dit in voltooide tijd staat. Het is een feit waar je van uit mag
gaan en leven. Jezus leeft in jou en de Heilige Geest maakt Hem bekend én geeft je de kracht en
mogelijkheid om daarnaar te leven. Je hebt een geweldige bestemming en zult op Jezus lijken, zoals Hij
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is, maar er is ook een weg naar toe. Kijk in Gods spiegel en besef wie je bent!

Discipelschap – In de leerschool van Christus
Wij zijn volgelingen of discipelen in de leerschool van Christus en mogen Jezus navolgen.
En ja dat is met vallen en opstaan. God gaat met je mee op de weg en houdt je vast. Hij leert je.
In Jesaja (42, 49, 50 en 53) staan een aantal opmerkelijk stukjes over de Dienstknecht van de Heer,
refererend aan de Here Jezus. Als wij Jezus navolgen kunnen wij ook van Zijn weg leren.
3. Noem bij elk punt een aspect wat je kan leren (uit Jesaja 50:4-6)?






De Here heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen
ondersteunen.
Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen.
De Here heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd
Mijn rug heb ik gegeven, mijn wangen, mijn gelaat niet verborgen voor smaad…
Máár de Here helpt mij, daarom… Hij is nabij

Door Jezus te volgen gaan we op Hem lijken. Dat is wat de discipelen van Jezus ook moesten leren. Te
leren van Jezus, te zien hoe Hij reageerde op vragen en situaties die op Zijn weg kwamen. Te zien hoe
ánders Hij vaak reageerde als de discipelen.
Als gelovigen zijn wij ook discipelen die moeten leren van Jezus. En dat is in de gewone dingen van elke
dag. In huis, in het gezin, op school of op het werk. Door Hem te betrekken in je leven en je af te vragen
hoe Jezus in jouw situatie zou reageren en wat Hij zou doen, is de énige weg om Hem ook te zien werken
in de grotere dingen. “Wie getrouw is in het kleine…”
Heel basic moet een discipel ook … discipline leren. De meeste mensen hebben een wat negatieve
associatie met dat woord en plaatsen discipline in de lijn van tucht en straf. God leert ons echter niet door
straf uit te delen, maar door in dagelijkse situaties waar we kunnen groeien en leren. Het is aan ons om
vrijwillig de les te leren en zogezegd de toets te halen.
4. Wat is volgens jou de essentie van discipline?
Discipline heeft met rust, reinheid en regelmaat te maken, maar ook met trouw, structuur en volharding.
Je doet eenvoudig wat gevraagd wordt ook al heb je vragen over het waarom. Vragen stellen mag en is
goed, al zal God niet al je vragen beantwoorden.
Discipline staat haaks op de vrijblijvendheid wat in onze westerse maatschappij de norm lijkt. Als
moderne mens kies ik wat ik wil, wanneer het mij uitkomt, wanneer ik zin heb. Dus ik ga naar de kerk of
lees mijn Bijbel als ik zin heb. Ik voer een taak uit in de kerk als het mij uitkomt en er geen dingen
tussenkomen. Maar de liefde van Jezus maakt dat als ik elke morgen mijn oor open, ik wil luisteren en
dan leer ik Gods stem verstaan. Daarvoor moet ik wel de wekker zetten en (structuur) tijd reserveren om
God de gelegenheid te geven om te spreken. En accepteren dat als je de Bijbel openslaat je misschien niet
altijd aangesproken wordt, maar wel elke dag iets kan leren.
De essentie van discipelschap is Jezus te volgen, vol te houden en niet na een eerste hobbel of obstakel af
te haken. Alleen zo haal je de eindstreep en uiteindelijk je ‘diploma’ – het ‘goed gedaan’ wat de Heer
heeft beloofd. Er zijn geen short-cuts naar de eindstreep, hoewel veel mensen dat denken.

Karaktervorming ook door Lijden
God gebruikt in de leerschool allerlei situaties, maar ook moeilijke omstandigheden, moeilijke mensen,
obstakels, ziekte en lijden. Helaas horen die bij het leven – iedereen krijgt daarin zijn deel.
Natuurlijk mag je bidden om genezing, en God wil ook genezing geven. God heeft wel 100 oplossingen
voor elk probleem. Maar verspil de gelegenheid niet door te verwachten dat Gods enige antwoord op
ziekte genezing is en God elk probleem oplost. Dat is voor ons wel zo fijn, maar dan leren we weinig of
niets. Heel vaak wil God je leren door de situatie heen, om te wachten op Hem en Hem te vertrouwen in
alles2. Dat vormt uiteindelijk je karakter, niets anders dan het Karakter (de Vrucht) van Jezus.
2

Een bijzonder boek over dit onderwerp is: Don’t waste your sorrows / Verspil je tranen niet - Paul Bilheimer
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Uiteindelijk kies jij of je die weg wilt gaan en situaties accepteert om ervan te leren. Je reactie en houding
in de situatie bepaalt of je verbittert en misschien zelfs boos wordt op God, of dat Jezus meer zichtbaar
wordt in je leven. Je reactie op moeilijkheden bepaalt dus of en hoe je groeit. Elke tegenslag is een kans
op Overwinning of juist Verlies.
Overwinning
Problemen …………… Reactie
Verlies
Ik ken een sterke, zelfverzekerde vrouw die ook heel kieskeurig, eigenwijs en veeleisend was. Helaas
kreeg zij de gevreesde ziekte MS met alle beperkingen van haar ziekte, waaronder een rolstoel en ze
werd afhankelijk van anderen, met name haar niet-gelovige man. Zij moest de regie uit handen geven, en
wachten tot ze aan de beurt kwam om geholpen te worden, ze moest gebracht worden en haar man
bepaalde waar ze heen ging, waar ze naar kon kijken en luisteren, enz.
Ze had de neiging om verbitterd te raken, tot ze Psalm 23 anders begon te lezen. Ze begreep dat het de
Herder is die bepaalt en niet het schaap. Ze kwam zelfs tot het punt dat ze zei: Heer, als u mijn pootjes
wilt breken omdat ik te onrustig ben voor de kudde, dan wil ik heel dicht bij U zijn en uit Uw hand leren
eten. Het maakte haar uiteindelijk tot een zachtmoedige vrouw met dankbaarheid en tevredenheid, waar
ik veel van heb geleerd.
“Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons
altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al
hun ellende moed kunnen geven. Want zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost
die God ons door Christus geeft. Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden
we bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. De hoop die wij
voor u hebben is dus gegrond: we weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.”
(2 Cor.1:3-7)

God wordt in een andere vertaling de God van alle vertroosting genoemd. De Heilige Geest is onze
Trooster en Helper in elke situatie. Wanneer wij vertroost en geholpen worden in onze moeilijke situaties,
dan kunnen wij anderen daar weer mee tot steun zijn. Wat een bijzonder statement is dat! Denk daar eens
over na…
5. Ken je een voorbeeld waar je een ander kon helpen door wat je zelf als moeilijke situatie
hebt meegemaakt en God je hielp of kracht gaf?
Om te onthouden:
Schrijf 1 of 2 zinnen op over de volgende beweringen (zie ook de Verdieping op de volgende pagina)
God heeft alles in handen
God is ‘in control’ in/over alle omstandigheden om ons heen.
………………………………
Het doel van lijden
We kunnen lijden verwachten en kunnen iets leren uit beproevingen.
……………………………..
Jouw reactie (antwoord) op lijden
God wil dat we dankbaar en blij zijn in alles en willen leren / onder alle omstandigheden.
……………………………..
De uitwerking van lijden
Lijden vormt goede eigenschappen in onze levens. En we kunnen anderen tot troost en steun zijn
……………………………..
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Verdieping over het onderwerp Lijden
God heeft alles in handen
1. Wat kun je leren over Gods perspectief en doel?
2. Wat zei Jozef over de moeilijke omstandigheden en de vervelende mensen waar hij mee te maken kreeg?
Genesis 50:20

3. Lees Rom 8:28
Welke conclusie trok Paulus? Voor wie is deze belofte bedoeld?
4. Kun je een ervaring uit jouw leven beschrijven die in eerste instantie niets goeds leek voort te brengen,
maar later toch een zegen (iets positiefs) bracht?
Het doel van lijden
5. Lees Jesaja 53: 13-53:12, wat de Messias beschrijft als Gods lijdende knecht.
a. Hoe kunnen we troost vinden door het lijden van Jezus?
b. Op welke manieren leed Jezus onrecht(matig)? Jesaja 53:3-5
c. Hoe reageerde Hij op dit lijden? Vers 7
d. Ten behoeve van wie onderging Hij dit lijden? Verzen 8, 10-12
e. Wat heeft Jezus’ lijden met jou te maken? 1 Petrus 2:21.
6. Wat zijn redenen waarom God het volk Israël op de proef stelde?
7. Wat vind je nog meer als redenen voor lijden? (Joh. 15:2; Heb 12:6-7; 1 Pet 1:6-7)
8. Waarom moeten we niet verbaasd zijn dat we zullen lijden voor Christus? 1 Petr 4:12-13
9. Denk na over Jezus’ woorden in Joh. 15:18-21.
a. Wat laat dit zien over de houding van de wereld t.o.v. God?
b. Waarom kunnen we deze reactie verwachten?
Jouw reactie (antwoord) op lijden
10. Lees Lucas 6:22-23
Welke vormen van lijden kunnen we verwachten? Hoe zouden we moeten reageren?..
11. Bestudeer Jacobus 1:2-4
a. Wat moet onze houding zijn in diverse beproevingen?
b. Hoe (waarom) kunnen we deze houding hebben (krijgen)?
12. Lees Efeze 5:20 and 1 Thess. 5:18.
Hoe wil God dat we reageren in iedere situatie? Waarom is deze reactie belangrijk?
13. Ken je omstandigheden in jouw leven voor welke je God niet vanuit je hart kunt danken?
Wat is het? Wat weerhoudt je ervan om God ervoor te danken? …………………
a. Welke actie moet je nemen om een oplossing uit dit conflict te vinden? …………….
14. Lees Filip 1:12-21
Welk lijden had Paulus? Wat was zijn houding? Wat werkte zijn lijden uit? ………………..
15. Welke houdingen/reacties op lijden zie je bij de volgende personen?
Job Job 1:20-22 - De Apostelen Hand 5:40-41 - Stefanus Hand 7:59-60 - Paulus Rom. 8:18
16. Je reactie op moeilijkheden bepaalt of en hoe je groeit. Elke tegenslag is een kans op Overwinning of juist
Verlies. Welke verkeerde reacties zijn er op lijden en waarom zijn ze verkeerd? Ps. 106:13-15; Rom.12:17-19;
Heb.12:15)

De uitwerking van lijden
17. Lees Rom. 5:3-5. Wat zijn mogelijke resultaten / uitwerkingen van lijden?
18. Wat kan Gods liefdevolle discipline uitwerken in jou? Hebr 12:10-11
19. Lees 2 Cor. 1:3-4
a. Wat zegt dit gedeelte jou over het nut van lijden? ……………
b. Noem een persoon die je kent die op dit moment door een moeilijke tijd gaat.
c. Wat kun jij doen om deze persoon te bemoedigen?
20. Lees Psalm 119:67, 71.
Wat kunnen beproevingen in jou uitwerken? Hoe denk je dat dit gebeurt?
21. Psalm 78 vertelt van Gods bemoeienis met het volk Israël. Vaak deed God dingen ten behoeve van Zijn
volk, maar ze konden dat niet vanuit Zijn perspectief zien. Integendeel, ze konden dit alleen zien vanuit
hun eigen beperkte blik. In de verzen 11-18, zie je een lijst van verschillende wijzen waarop God ten
behoeve van zijn kinderen handelde. …………………………………..
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STUDIE 15: (Water)doop
Lezen: Romeinen 6:1-14
De waterdoop is één van de fundamenten of basiswaarheden van het christelijk geloof (Heb.6:1-2). Door je te
laten dopen, laat je zien, dat je verbonden wil zijn met Jezus Christus en dat je naar Gods Woord wil leven.
De doop is een rijk beeld waar een hele wereld achter ligt.

Doop als begrip
Het woord dopen betekent letterlijk: in- of onderdompelen. Zo gebruiken we het woord in het gewone
spraakgebruik – je doopt bv. een kwast in de verf. Het Griekse woord voor dopen, baptizoo wat je kent van
het Engelse to baptise, komt van het onderdompelen van een kledingstuk in een verfbad. De stof gaat onder
en neemt de kleur aan van de verf. Die betekenis ligt dus achter het begrip dopen.
De (water)doop is een oud gebruik met een symboliek. Je gaat onder water en komt weer naar boven. Een
beeld van het oude achter je laten en vernieuwd opstaan, van reiniging en toewijding. Het is een uitbeelding
van wat je in je hart gelooft, en wat je laat zien. Voor veel mensen is de doop ook het slaan van een ‘mijlpaal’
of gedenkteken. Je laat zien aan anderen (én aan de ongeziene wereld) waar je voor staat, eigenlijk net als bij
het avondmaal. Je bekent als het ware kleur. Voor veel gelovigen is het een stap van radicaliteit en er kan om
die reden een behoorlijke geestelijke strijd volgen. Maar het moment van de doop is glorieus en versterkt je
enorm in je geloof.

Doop in het Oude Testament
Vóór de doop door Johannes en de discipelen bestond er al een doop: de proselietendoop voor de heidenen,
de jodengenoten. Als zij zich bekeerden tot de God van Israël, werden ze gedoopt en daarna besneden.
Hiermee werd symbolisch gemaakt dat ze zich wilden afscheiden van het heidendom met hun afgoden en
zich geestelijk aansluiten bij Israël en geloof in de God van Israël. Het onder-gaan in het water heeft daarbij
de betekenis van afwassen van het vuile, en het afleggen van het oude. Daarna stond je op in een nieuw
verbond.
Als voorbeeld kun je de genezing van Naäman zien (2 Kon.5), die zich 7 keer moest onderdompelen in de
Jordaan om genezen te worden van zijn melaatsheid, of lepra. Deze besmettelijke ziekte maakt dat zenuwen
niet meer werken. Hierdoor worden lichaamsdelen gevoelloos, waardoor infecties niet gevoeld worden en
ongebreideld kunnen gaan woekeren. Een leproos, zeker in die tijd, was getekend en werd uiteindelijk
uitgestoten uit de samenleving.
1. Welke betekenis heeft de doop hier?
Maar Naäman stelde zijn geloof in God. Hij moest zich onderdompelen in de Jordaan en
kwam als herboren uit het water. Hij liet zijn ziekte en stigma achter in het water en zijn
huid werd als van een pasgeboren baby. Zijn leven begon opnieuw. Ook hij wilde niet
langer de afgoden van zijn land dienen, maar alleen de levende God van Israel.
De Jordaan – scheidslijn tussen oud en nieuw
In Jozua 3 vind je de geschiedenis dat het volk Israël door deze zelfde Jordaan het beloofde land introk.
Het volk was achter Mozes aan uit Egypte en door de woestijn getrokken. Vanaf hier ging het volk achter
Jozua aan, het nieuwe land binnen.
De priesters gingen voorop en de Jordaan viel droog. Een aantal mannen droegen stenen de Jordaan in –
en van de rivierbodem brachten ze ook stenen naar de overkant. Ze lieten iets van het oude achter, wat
even later weer begraven zou worden onder de rivierstroom. En ze hadden een aantal gladgeslepen
rivierstenen meegenomen die als herinnering aan die dag werd opgericht. Ze waren doorgetrokken, een
weg terug was er niet meer. Vanaf hier zouden ze het beloofde land in bezit nemen, achter Jozua aan.
2. Waar staat het water van de Jordaan symbool voor, denk je? En de stenen?

De doop van Johannes
Johannes, inderdaad, Johannes de Doper doopte ook in de Jordaan. Hij stond op deze historische plaats en
duizenden mensen kwamen naar hem toe om door hem gedoopt te worden. Je kunt Johannes de Doper zien
als de laatste profeet van het Oude Testament.
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Hij doopte een doop van bekering tot vergeving van zonden (Mat.3:1-6; Marc.1:4) en sprak mensen scherp aan
op hun gedrag en wandel. Mensen moesten zich bekeren of omkeren, dat is: weg van de zonde, van je eigen
weg kiezen, je eigen gang gaan naar een leven met God toe en Hem dienen. Net als die stenen: laat je oude
stenen achter en begin opnieuw.
3. Kun je in eigen woorden uitleggen wat de doop van Johannes betekende?
Johannes maakte daarmee de weg vrij voor de Here Jezus die ook daadwerkelijk kon verlossen van de zonde.

De doop van Jezus
Lees: Mat.3:11-17

Als we naar het leven van de Here Jezus kijken, is Zijn doop de start van Zijn openlijk
optreden en Zijn bediening. Hij wordt als besneden Jood op latere leeftijd gedoopt.
Hij was zonder zonde en toch liet Hij Zich in de Jordaan door Johannes dopen! Wel
bijzonder, als je daar even over nadenkt.
Hij zei: “want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen” (Mat.3:15)
Hij wilde de weg volledig gaan, en daar hoorde ook de doop bij. Deze weg begon hier en zou leiden tot het
kruis en de verlossing. Daarmee zou Gods gerechtigheid komen.
Toen Jezus weer opsteeg uit het water daalde de Heilige Geest op Hem neer in de vorm van een duif en er
kwam een stem uit de hemel: “dit is mijn Zoon. In Hem heb ik al Mijn vreugde.”
En zoals Mozes ooit de fakkel had overgedragen aan Jozua, zo wees Johannes naar Jezus: “Zie, het Lam
van God dat de zonde van de wereld wegdraagt” (Joh.3:28). Wij mogen in de voetsporen van dit Lam, verlost
van de zonde – het oude achtergelaten en we mogen het ‘beloofde land’ intrekken in geloof.

Doop in het Nieuwe Testament
Lees: Mat.28:18-20

Dit gedeelte wordt de zendingsopdracht genoemd. Het is Jezus Zelf die de opdracht geeft om het
evangelie te brengen, mensen te leren om Hem te volgen en ook om zich te laten dopen in Zijn naam.
De Here pakt hier de oude symboliek op en plaatst die in een nieuwe context.
Al snel pakken de apostelen dit op en worden mensen gedoopt als ze zich bekeren en een nieuw leven
beginnen in en door Jezus Christus. In eerste instantie zijn dat Joden die tot geloof komen, maar al snel
volgen ook heidenen. Eén van hen is de kamerling uit Ethiopië (Hand.8:26-40). Hij stelt een belangrijke
vraag: “Hier is water, wat is er tegen om gedoopt te worden?” Weet jij het antwoord?
4. Of: Wat zijn voorwaarden om gedoopt te worden?
In de tijd van Bonifatius was er een Friese vorst
die zich wèl wilde laten dopen, maar met
uitzondering van zijn hand en zwaard.
Die bleven bóven water.

5. Wat wilde hij daarmee zeggen,
denk je? En kan dit überhaupt?

Symboliek van de doop
Lees: Romeinen 6:1-14

In dit Bijbelgedeelte wordt uitgelegd waar de doop voor staat. Je laat zien dat je één bent geworden met de
Here Jezus. Er staat letterlijk: één plant met Hem geworden, of vrij vertaald: met Hem vergroeid. De Heiland
is gestorven voor ónze zonde, begraven en opgestaan in een nieuw leven. En wij met Hem.
6. Wat stelt de doop voor in dit Bijbelgedeelte?
De doop is een beeld, een illustratie om duidelijk te laten zien:
Je bent met Hem gestorven
 Je verdwijnt onder water
Je bent met Hem begraven in de doop  Je bent onder – even niet zichtbaar
Je bent met Hem opgestaan in een
 Je komt omhoog, gewassen en
nieuw leven
vernieuwd
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7. Welke betekenissen van de doop vind je in de Bijbelgedeelten hieronder?
Titus 3:5

Col. 2:11-15
(Ez. 36:25-27)
Rom. 6:3-4

Gal. 3:27

1 Pet.3:21-22

Hnd.22.16

1 Cor.12:13

Vragen rond de doop die veel gesteld worden
Vraag - Kunnen kinderen gedoopt worden?
In Handelingen 16:33-34 lees je van de cipier van Filippi dat hij samen met zijn hele huis(houding) tot geloof
komt en zich laat dopen. Sommigen stellen dat hier waarschijnlijk kinderen bij waren en dat er dus ook
kinderen gedoopt zijn. Hiermee wordt de kinderdoop verdedigd.
Wij geloven dat de doop een beeld is van je bekering en wedergeboorte. En zoals de Ethiopiër gedoopt werd
op grond van zijn geloof, geloven wij ook dat mensen, en dus ook kinderen pas gedoopt kunnen worden als
ze dit kennen in hun leven. Er dient een bewuste keuze gemaakt te kunnen worden om God te willen dienen.
Er dient voldoende besef te zijn om de dood en de opstanding van Jezus voor zondige mensen op de juiste
waarde te kunnen schatten.
De Bijbel zegt, dat kinderen geheiligd zijn in de gelovige ouders, of zelfs één van de ouders (1 Cor.7:14).
Kinderen genieten de bescherming van het Koninkrijk van God door het geloof van de ouders.
Van mensen, die als kind besprengd zijn en die zich later laten dopen, wordt wel gezegd, dat zij zich laten
‘overdopen’. Maar:
 Een overdoop is volgens de Bijbelse betekenis een 2e onderdompeling.
 Zelfs een 2e doop komt in de bijbel voor, nl. in Hnd. 18:24 - 19:7. Discipelen die met de doop van
Johannes gedoopt zijn, worden opnieuw gedoopt in de naam van de Here Jezus.
8. Is er een bezwaar om meerdere malen gedoopt te worden? Waarom (niet)?
Vraag - Is de doop in de plaats gekomen van de besnijdenis?
De besnijdenis is een teken van het verbond wat God sloot met Abraham en zijn nageslacht, en wat het volk
uiterlijk anders maakte dan de andere volken. Er werd over de heidense volken gesproken als ‘de
onbesnedenen’. Joodse kinderen, en inderdaad ook de Here Jezus werden al vroeg besneden.
In deze lijn heeft de vroege katholieke kerk een 7-tal vormsels, of rituelen vastgesteld, waarvan de doop er
één is. Vanwege een hoge kindersterfte en om toch een soort ‘verbondsgedachte’ uit te voeren, kwam de
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kinderdoop in zwang. De gedachte was dat kinderen dan tenminste in het verbond konden komen en dat
gebeurde dan door de doop, in feite een paar druppels water.
Paulus stelt onder meer in Romeinen 2 dat de ware besnijdenis er één van het hart is. Het gaat niet om de
buitenkant, maar om de binnenkant. Wij zijn toegetreden tot een Nieuw Verbond (Testament), niet zozeer
door geboorte maar door het geloof.

Geplaatst in het Lichaam
Als je gedoopt wordt, word je volgens 1 Cor.12:13 in het Lichaam van Christus gedoopt. In Handelingen
zie je de doop vaak gevolgd door een bekrachtiging met de Heilige Geest.
De doop is een goede gelegenheid om te bidden voor deze bekrachtiging met de Geest, voor een gave
waarmee je God in de gemeente mag dienen. In veel gemeenten is het een goede gewoonte om hier direct
na de doop specifiek voor te bidden. Immers, in de doop getuig je van het afleggen van het oude en het
aandoen van het nieuwe in je leven. Je leeft nu voor God en God wil je gebruiken en je een zegen maken
voor anderen.
9. Waarom worden in de praktijk vaak (nieuwe) gaven van de Geest duidelijk(er) zichtbaar ná
iemands doop, denk je?
Dit is natuurlijk niet hard met elkaar verbonden. Je kunt de Heer met heel je hart dienen zonder gedoopt
te zijn. Je bent even goed lid van het Lichaam van Christus en je kunt uiteraard ook gaven van de Geest
hebben zonder gedoopt te zijn.
Waar het om gaat, of je je laat dopen of niet, is dat je leven in dienst staat van de Heer. Dat je kunt
getuigen dat het ‘oude voorbij is en het nieuwe gekomen. En dat dit alles van God is’ (2 Cor.5:17-18). De doop is
een beeld hiervan, dat dit zich al in je leven heeft afgespeeld. En het gaat natuurlijk om de realiteit van je
leven met de Here.
Hopelijk heeft deze studie je duidelijker gemaakt wat de betekenis en symboliek is van de doop en wat de
waarde ervan in je leven kan zijn.
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STUDIE 16: De Gemeente: God’s middel in deze wereld
“opdat thans (nu) door middel van de gemeente aan de overheden en machten in de
hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden” (Ef.3:10)

Lezen: 1 Petrus 2:1-10
Als kinderen van God, de Vader, zijn we onderdeel van Gods plan met de wereld.
In de bijbel wordt veel over Gods plan gesproken, waarbij God werkt door Zijn
volk. In een eerdere studie stonden we vooral stil bij Gods plan met ons als
individu. In deze studie doen we dat bij Gods plan met Zijn volk, en m.n. de
gemeente. Daarvoor is het ook belangrijk om te weten wie of wat ‘de gemeente’ eigenlijk is. Maar ook wat
de gemeente en Salem voor jou als persoon mag betekenen.
1. Wat is volgens jou, gemeente-zijn (meer dan de samenkomst op zondag)?
In de openingstekst (Ef.3:10) staat iets wonderlijks. God wil iets laten zien aan de zichtbare en onzichtbare
wereld. Niet in een verre, volmaakte toekomst, maar nu, op dit moment.
2. Wat wil God zichtbaar maken door de gemeente? Wat is die veelkleurigheid?

Wat is de Gemeente
Het woord betekent eigenlijk ‘iets’ wat een groep mensen gemeen met elkaar heeft en waardoor het een
groep is. In het Oude Testament wordt het gebruikt voor het samenkomen van het volk Israël of een
samengeroepen vergadering. In het Nieuwe Testament komen de woorden synagògè en ekklèsia voor. Het
eerste woord is de naam van de Joodse Gemeente, begonnen in die vorm in de tijd van Ezra en Nehemia, en
voorloper (en model) van de eerste gemeente.
Het tweede woord is de naam van de Christelijke Gemeente geworden en betekent letterlijk ‘de eruitgeroepenen’. Want: “u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat
God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn
wonderlijk licht.” (1 Pet.2:9) In dit gedeelte worden meer beelden gebruikt die allemaal op de gemeente slaan:

uitverkoren geslacht, koninkrijk van priesters, heilige natie, volk van God.
Ons woord kerk komt van het Griekse Kuriakè, ofwel ‘van de Heer’.
Je kan in algemene zin spreken over de Gemeente, met hoofdletter, de ‘heilige, algemene Christelijke kerk’
(uit de geloofsbelijdenis), de gemeente wereldwijd. Maar ook aan de gemeente in plaatselijke zin. Beide is
natuurlijk waar. Er is sprake van vrijheid en zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente, maar ook van
verbondenheid met het geheel. Van een kring kun je zeggen dat dat een gemeente in het klein is.

Een eeuwig plan
Hoewel pas in het Nieuwe Testament over de gemeente als begrip wordt gesproken, zie je ook in het Oude
Testament een aantal voorlopers of beelden daarvan. Al direct na de zondeval geeft God een belofte aan
Adam en Eva, dat de verlosser komt uit ‘het zaad’ (de nakomelingen). Concreter wordt het als Abram
geroepen wordt. God belooft door hem en zijn nageslacht de wereld te zegenen. God kiest Abram uit en
daarmee zijn nageslacht, zodat ze als volk God mogen dienen, met als doel om de wereld te laten zien wie
God is, en een zegen te zijn (Gen.12:1-9).
3. Heeft Israël Gods doel waargemaakt, en waarom (wel of niet)?
Zie je een vergelijkbaar doel of een parallel voor de Gemeente nu?
Na de uittocht uit Egypte is er sprake van een volk, maar in de woestijn laat het volk
heel duidelijk weten dat Mozes God maar moest zoeken, maar dat zíj Mozes willen
volgen. Na het drama met het gouden kalf kiest God de stam Levi uit als bijzondere
groep mensen, die Hem mogen dienen (het priesterschap).
Later wordt Israël een koninkrijk, een volk geleid door een koning. De mens is
geschapen om samen met God te heersen over de schepping (Gen.1:26; Op.3:21). Je
kunt de bijbel samenvatten met de vraag: ‘Wie zit er op de troon?’
De hele geschiedenis met Israël is een illustratie van wat God wil met Zijn kinderen als volk. In het Nieuwe
Testament zie je de lijn duidelijk doorgetrokken naar ‘de gemeente’.
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En net als het volk Israël kán ook de gemeente haar doel voorbijschieten. Je kunt bv. zoveel bezig zijn met
gemeente-zijn en dat zó als issue verheffen, dat je niet meer tot zegen bent voor de wereld om je heen. Je
wordt ‘exclusief’ en naar binnen gericht.
Maar je kunt ook zo naar buiten gericht bezig zijn, dat je uit het oog verliest dat je in de eerste plaats God
moet dienen. Je kunt als doel hebben om alleen maar mensen tot geloof te brengen, om die weer op te leiden
om anderen tot geloof te leiden. Maar er is geen verdieping of groei. Ik zet het nu in extremen, maar beide
voorbeelden komen voor en misschien ken je die ook wel.

Een aantal beelden van de Gemeente
We kunnen heel veel leren van wat de gemeente is en hoe we zo samen kunnen functioneren als we
kijken naar de verschillende beelden die hiervoor in de bijbel gebruikt worden. En dat zijn er heel wat,
meer dan hier onder genoemd worden. De beelden vind je in het Oude en Nieuwe Testament. Probeer
eens om de parallellen met gemeente-zijn te vinden en te benoemen.
De Gemeente als Gezin
Het gezin is een veilige plaats, waar kinderen worden geboren en opgroeien. Het is een plaats waar
warmte en opvoeding hand in hand gaan. Een compleet gezin bestaat uit ouders en kinderen.
Beeld Gezin
parallel in gemeente
De gezinsleden zijn (genetisch) verwant, ze komen uit
hetzelfde nest met typische dingen waar anderen ze aan
herkennen: ‘o, dat is er één van familie X’
Een gezin bestaat veelal uit gezinsleden van verschillende
leeftijden, verschillende stadia van volwassenheid.
De ouders hebben de eindverantwoordelijkheid voor het
gezin. Zij vertegenwoordigen het gezag en voorzien in de
mogelijkheden, scheppen voorwaarden voor de gezinsleden
om zich te kunnen ontplooien.
Kinderen hebben een plek om te groeien en gewoon
zichzelf te zijn. Het gezin is een leer- en oefenplaats.
In een gezin is zorg en liefde voor elkaar: voedsel, kleding,
gezondheid, fysiek, materieel, emotioneel, enz. Je deelt de
zorgen met elkaar. Binnen het gezin heerst onderlinge
liefde. Er is een hechte band.
Binnen het gezin mag je fouten maken. Die worden door de
andere gezinsleden wel vergeven.
Binnen een gezin wordt soms ruzie gemaakt, vaak om
onbenulligheden. Daar moet je mee leren omgaan.
Binnen het gezin doe je ook leuke dingen met elkaar:
verjaardagen, feestjes, spelletjes, uitgaan, vakantie e.d.
4. Wat als er in een gemeente veel gezag en goed onderwijs is, maar weinig zorg voor elkaar?
Wat als er weinig gezag en slap onderwijs is, maar wel veel onderlinge aandacht?
Door wedergeboorte begint het leven binnen Gods gezin. Dáár vindt het eerste onderwijs plaats.
Jonggelovigen gaan door een leerproces. Jonggelovigen moeten inzicht krijgen in de fundamenten van het
geloof (1 Joh.2:12, Hebr.6:1,2) en discipline leren (Hebr.12:5-11) om discipelen te worden (Math.28:19).
Jongvolwassenen in het geloof moeten leren om zelfstandig te leven en zich weerbaar op te stellen.
Jongvolwassenen in het geloof leren strijden in het geloof, weerstand bieden tegen verleidingen en
uitkomen voor Jezus (1 Joh.2:13, 1 Tim.1:18-19a). Volwassenen in het geloof geven het voorbeeld.
Volwassen gelovigen leggen zich toe op het nog dieper kennen van God (1 Joh.2:14, Fil.3:10-11) en
wandelen met God. Zij zijn een voorbeeld voor de jonggelovigen.
5. Hoe komt elke leeftijdsgroep aan zijn trekken, b.v. in onderricht?
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De Gemeente als Kudde
Lees: Psalm 23; Joh.10:1-15

De kudde roept bij ons liefelijke beelden op. De herder met zijn kudde schapen op de hei is een mooi
tafereel. Jonge lammetjes zijn lief, zacht en vertederend. Zo heb je speciale lammetjesaaidagen… Het
beeld van de kudde wordt in de bijbel gebruikt om de relatie tussen kudde en herder tot uitdrukking te
brengen.
De herder die het ene verdwaalde schaap gaat zoeken. (Math.18:12)
De kudde raakt verstrooid omdat er geen herder is. (Ez.34:5)
6. Wat is typerend voor een herder? Wat verwacht je van hem?
Beeld Kudde
parallel in gemeente
Een schaap kan zich niet verdedigen en is voor voedsel en
veiligheid volledig aangewezen op de herder. Als een schaap
bv. op zijn rug terecht komt, kan het niet uit zichzelf
overeind komen. Zonder hulp komt-ie om.
Schapen zijn eigenwijze en passieve beesten. Ze kiezen hun
eigen weg.
Een schaap wat in een prima weitje staat, zoekt nóg, met z’n
kop zover mogelijk door het gaas gewurmd, naar dat ene
polletje langs de wegberm.
Schapen zijn kuddedieren, ze gaan met de massa mee: ‘Als
er één schaap over de dam is volgen er meer’.
Bij onrust in de kudde zijn de schapen totaal van slag en
stuiven ze alle kanten uit.
Een kudde schapen is goed voor het land. De uitwerpselen van de kudde worden over het land verspreidt
in tegenstelling met b.v. koeien of paarden. Een koe en paard vermijdt distels en brandnetels, zodat deze
plekken welig kunnen doorgroeien. Een schaap graast alles af, zodat het onkruid verdwijnt. Koeien
vertrappen het grasland en varkens woelen de zoden om, maar schapen bewijzen de eigenaar van het land
een dienst. Het land verbetert door hun grazen. Ze zeggen van schapen dat ze ‘gouden hoefjes’ hebben.
7. Welke zegen laten wij achter? Hoe kunnen we een zegen voor anderen zijn?
De Gemeente als Lichaam
Lees: 1 Cor.12:12-25.

Dit beeld van de gemeente komt het meest voor in de brieven van Paulus. In Efeze en Colossenzen gaat
het in eerste instantie over de universele gemeente (alle gelovigen van verleden en heden). In de brief aan
de Romeinen en Corinthiërs gaat het vooral om de plaatselijke gemeente.
Beeld Lichaam
parallel in gemeente
Het lichaam is een beeld van relaties. De belangrijkste relatie
is die tussen het hoofd en het lichaam. Het hoofd beslist en
stuurt de leden aan. Zonder hoofd is er geen leven mogelijk.
De leden kunnen niet zonder elkaar. Voor iets eenvoudigs
als b.v. wat drinken halen: je loopt ergens heen, het oog ziet
wat je wil pakken, je hebt je hand nodig om een glas te
pakken, drinken. Er is ongelofelijk veel coördinatie tussen de
leden (via het hoofd).
Als er ergens een ontsteking is, of pijn, dan beperkt zich dat
niet tot die ene plek waar het mis is. Het hele lichaam voelt
zich ontredderd en belabberd.
Een lichaam moet gezond blijven: gezond voedsel, beweging
en frisse lucht, een goede verhouding tussen inspanning en
ontspanning.
Een lichaam groeit, zowel innerlijk als uiterlijk.
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Als Paulus het heeft over geestelijke gaven dan doet hij dat in relatie met de gemeente als Lichaam.
Gaven zijn functies van het Lichaam van Christus. Anders gezegd, zij zijn de ogen, handen en voeten
waarmee de gemeente functioneert. Daarom is het belangrijk dat ieder zijn of haar gaven kent, ontwikkelt
en gebruikt, in en vanuit de gemeente (1 Pet.4:10,11).
Vaak hoor je van broeders en zusters de uitroep: ‘Dat kan ik niet! Daar ben ik niet geschikt voor!’
8. Kunnen we in de gemeente onze gaven ontdekken, ontwikkelen en gebruiken?
Welke voorwaarden zijn daarvoor nodig?
De Gemeente als Huis (Tabernakel, Tempel)
Lees: 1 Pet.2:1-11; 1 Cor.3:1-10

Bij tempel wordt direct gedacht aan een gebouw. Een gebouw met een bijzondere
functie. Het is de plaats waar God woont. De plaats waar offers worden gebracht. In het OT was het met
name de plaats voor zondoffers, brandoffers, zoenoffers. Nu de Here Jezus het volmaakte offer heeft
gebracht, zijn déze offers niet meer nodig. Toch wordt in het NT de tempel als beeld gebruikt voor de
gemeente. De nadruk komt dan veel meer te liggen op de woonplaats van God en de plaats waar lofoffers
worden gebracht.
Tevens gebruikt de bijbel dit beeld niet alleen om de functie van de gemeente aan te geven maar ook om
andere aspecten te verduidelijken, zoals bouwer, fundament en stenen.
Beeld Huis - tempel
parallel in gemeente
Een gebouw heeft een fundament. Dit is van belang voor de
stevigheid van het gebouw. Op de rots en niet op los zand
gebouwd.
In de tijd van de bijbel was het belangrijkste onderdeel van
het fundament de hoeksteen. Een bijzondere steen: het hele
gebouw rustte daar op.
De tempel en de tabernakel waren de woonplaats van God,
waar de ark stond en offers werden gebracht Eens per jaar
werd verzoening gedaan voor het hele volk. De plek waar
God naar het volk hoorde.
De tempel en de tabernakel waren de plaats waar het
priesterschap functioneerde.
Verschillende groepen priesters hadden dienst:
dorpelwachters, zangers, voor het offeren, etc.
Het bouwwerk bestaat uit allerlei materiaal en onderdelen:
pilaren, muur, gevel, dak.
Lees de beschrijving eens van de tabernakel, of de tempel.
Voor elk onderdeel is een betekenis te vinden. Veel werd
overdekt met goud.
Stenen van verschillende vormen werden pasklaar gemaakt.
Bewerkt en bijgeslepen zodat zij op elkaar gestapeld kunnen
worden, opdat ze samen een sterk geheel vormen. Dit
gebeurde grotendeels in de groeve – door vreemdelingen.
Tijdens de bouw van de tempel werd geen geluid van hamer
of beitel gehoord (1Kon.6:7).
Een steen heeft 2 zichtbare kanten en (zeg) 4 die vermetseld
worden. Dus een deel viel in het zicht, de rest voor de
constructie: verband en sterkte. Het gaat uiteindelijk niet om
de losse stenen, maar om de muur en het gehele bouwwerk.
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De Gemeente als Bruid
Lees: Ef.5:22-33 Op.19:6-10

Al in het Oude Testament werd het volk vergeleken met een bruid en God als bruidegom. Zo heeft Israel
een koosnaam ‘Jeshurun’ (Dt.32). Vaak werd teruggegrepen op de eerste prille liefde van het volk (Jer.2:1).
Ook de gemeente wordt vergeleken met een bruid.
Beeld Bruid
parallel in gemeente
Het hoofdelement van dit beeld is de relatie. Man en vrouw,
bruid en bruidegom.
Gerichtheid op die ene dag dat het verbond wordt
bekrachtigd tussen bruid en bruidegom, en de dag dat ze
elkaar ten volle leren kennen. Een dag van enorme vreugde.
Hierna zijn bruid en bruidegom één.
Vanaf het moment dat de bruid en bruidegom voor elkaar
kiezen begint de verlovingstijd, een voorbereiding. Dit heeft
te maken met de bijzondere waarde die ze voor elkaar
hebben. M.n. van de bruid wordt gewezen op de kleding: wit
en stralend.
“En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor
haar man versierd is… Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en
God zelf zal bij hen zijn” (Op.21:1-3).

In dit gedeelte komen een aantal beelden samen.
9. Wat valt je op aan de ‘bouw’richting van deze stad?

Hoe word je lid van de gemeente?
Als je de Heilige Geest ontvangt en opnieuw (van boven) geboren wordt, ben je op hetzelfde moment
geplaatst in het Lichaam van Christus: de Gemeente. Bij je wedergeboorte bén je onlosmakelijk verbonden
met de Here Jezus en dus ook lid van Zijn lichaam.
Maar het is mogelijk tot de universele Gemeente te behoren, zonder deel uit te maken van een plaatselijke
gemeente. Het is mogelijk om als geestelijke wees (zonder familie) of zwerfsteen te leven. Maar dat is niet
volgens het plan en de bedoeling van God (Heb.10:24,25; Ef.4:16).
Iedereen is nodig en ook jij hebt bijzondere gaven en talenten gekregen om anderen tot zegen te zijn, om de
gemeente mee te helpen bouwen. En omgekeerd zijn je broers en zussen in de gemeente er ook voor jou om
je vooruit te helpen, je te ondersteunen en samen groeien we op in de Geest als levend Huis voor God. Wil
ook jij je laten gebruiken als levende steen? Kom dan tot Jezus. (1 Pet.2:5)
10. Wat betekent lid-zijn van de gemeente voor jou?
Hoe zie je jouw plaats in de gemeente?
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STUDIE 17: Handen en Voeten geven aan je geloof
Lezen: Mattheüs 25.
Romeinen 4: Wij worden gerechtvaardigd door geloof, niet uit werken der wet.
Jacobus 2: Wij worden gerechtvaardigd door werken uit geloof
Luther benadrukte in zijn tijd de waarheid uit Romeinen 4, dat je alleen gerechtvaardigd kon worden voor
God door het geloof alleen. Luther stelde veel vragen bij de opvatting uit die tijd, dat je behouden en
gerechtvaardigd kon worden door goede dingen (goede werken) te doen. Veel mensen dachten dat God
als het ware je leven in een balans zag, met de goede werken in de ene schaal en de slechte dingen in de
andere. Als dan de balans maar naar de goede kant doorslaat… Je weet het nooit zeker.
Maar, dat is niet wat de Bijbel leert. Elke zonde doet de balans naar de verkeerde kant doorslaan tót.. de
zonde uit de balans wordt genomen. Jezus heeft de prijs voor de zonde betaald en zo de zonde
weggenomen. Je wordt behouden door het geloof in Jezus en Zijn werk op Golgotha. Deze stelling vormt
de kern van de reformatie (sola fide). Dat verklaart misschien waarom Luther grote moeite had met het
boek Jacobus, die stelt dat je geloof moet blijken uit de werken die je doet. Maar, is dat wel een
tegenstelling?
Jacobus was de broer van Jezus en stond in zijn tijd bekend bij het Joodse volk als ‘de Rehtvaardige’. Hij
hield zich onberispelijk aan de wet, had eeltige knieën van het vele bidden in de tempel, maar hij zag ook
om naar armen en kwetsbaren. Hij benadrukt in zijn brief het aspect dat je als christen niet met de armen
over elkaar moet zitten, maar je geloof moet laten zien! Niet aan je rijke vrienden en belangrijke mensen,
maar juist aan de armen en onaanzienlijken. Als je gelooft en er niets mee doet, er geen handen en voeten
aan geeft, dan blijft je geloof zonder vrucht en is het dood. Net als een zaadje dat op
zichzelf blijft (Joh.14:24) – dan wordt je mogelijk een heilig boontje in een museum…
In die beeldspraak van het zaadje kun je vanuit je oude natuur verkeerde, wrange
vruchten dragen, of vanuit je nieuwe natuur de vrucht van Jezus dragen (zie Studie 12).
Jacobus zegt dat het gevolg (de vrucht) van zonde niet alleen het doen van verkeerde
dingen is; maar ook het nalaten van de juiste dingen. Je komt niet tot het doel waarvoor
je bent geschapen. Dus laat je geloof zien door wat je doet!
Spreekwoord: Wat je niet wilt dat jou geschiedt doe dat ook een ander niet.
Jezus: Wat je wil dat jou geschiedt, doe dat juist voor een ander
1. Hoe draag je vrucht en hoe geef je handen en voeten aan je geloof?
En hoe wordt dit zichtbaar?
 Als ik alles in Gods hand wil geven, wordt Jezus zichtbaar in mijn leven. 
Kort en bondig is dat het geheim van vrucht dragen. In ons dagelijks leven, in het hier en nu, in de
situaties waar ik terecht kom, met de mensen om mij heen, kan ik Jezus laten zien en Zijn liefde brengen
aan de mensen. Dat is vrucht dragen, en dat moet groeien.
Als ik liefde of wijsheid tekort kom mag ik daar eenvoudig voor bidden in geloof, en God zal het geven
(Jac.1). Die liefde is echter niet bedoeld om daar zelf van te genieten of die wijsheid om mee te koop te
lopen. Gods oneindige liefde wordt gegeven om door jou heen aan anderen te geven.
Het is niet verkeerd om voor meer liefde te bidden. Maar wees niet verbaasd als Gods antwoord uit
onverwachte hoek komt en Hij misschien wel een vervelende persoon op je weg brengt die jij uit jezelf
niet kunt liefhebben. Ga dan voor die persoon bidden en vraag God om Zijn liefde door je heen te geven.
Bedenk dat jij niet veel beter bent en hoe God jou liefheeft. Geef Gods liefde door jou heen aan die ander.
Dan groeit de vrucht van liefde in en door jou heen, en wordt Jezus zichtbaar in je leven.
Ook geduld is geen product wat God op de plank heeft liggen, maar geduld moet je oefenen.
Zo groeit geloof door beproevingen. En leer je Gods vreugde kennen die alle verstand (en verdriet) te
boven gaat.. juist in verdrietige perioden waar je Gods troost ontmoet.

Intro Kring Studie

Pag. 62 van 65

In alles wat je doet, dien je God
“In alles wat je doet, in woord of in werk, doet alles in de naam van onze Here Jezus. Terwijl je God, de Vader, dankt
door Hem.” Col.3:17
“Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het
werken bij u teweegbrengt (in u werkt), omdat het Hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u
zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie,
waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt.” (Fil.12-16)

Volgens Johannes 15 is de vrucht voor God, de Landman, en ziet God alles wat we doen als dat we dat
voor Hem doen; en met alles wat we nalaten, daarmee doen we Hem tekort. Én Hij ziet hoe we het doen.
God vraagt om Hem vrijwillig te dienen met wat we hebben en wat we zijn. In alles wat je doet, met
mond of handen, mag je doen namens de Here Jezus. Dat is een mooie gedachte om bij stil te staan.
Want we zijn van God, we ontvangen alles van God, mogen alles van Hem vragen in gebed, Hij helpt
ons. Maar het is en blijft onze keus om wat we doen en zeggen, dat in de naam van onze Heer te doen.
Zodat God dat kan zegenen en door ons heen te werken en te spreken. We zijn knechten maar ook
vrienden van God, medearbeiders met God om samen te bouwen, terwijl Hij het willen en het werken
door ons heen doet en bewerkt. Een boeiende interactie. Het verschil is dat je gaat schitteren als sterren
aan de hemel.
Het begint vaak met bidden. Bidden voor de dag die voor je ligt en God daarin te betrekken…
2. Hoe kun je christen zijn op je werk? In de omgeving of de buurt waar je woont?
In de Bijbel vind je een aantal thema’s vaak terug, waarmee we God – en onze medemens – mogen
dienen: geld en middelen; tijd en inzet; je naasten. Allemaal onderwerpen die in ons dagelijks leven onder
druk staan en waar we keuzes moeten maken. Je kunt je tijd en geld maar op 1 manier besteden. Is het
voor mijzelf, is het voor de Heer? Hoe ga ik ermee om?

Omgaan met geld en bezit
Jezus zegt: Je kunt niet én Mammon (de god van het geld) dienen én God.
In Mat.25:14-30 lazen we over de knechten die talenten (geld en bezit) in beheer kregen. Er werd niet bij
gezegd wat ze ermee moesten doen, maar er ligt natuurlijk wel enige suggestie bij ‘beheer’. De ene
dienaar stopte het in de grond – dan kon er niets mee gebeuren, ook geen verlies. Per slot had hij ook
maar 1 talentje. De ander ging investeren en er iets mee doen. De ene werd uiteindelijk nutteloos
geoordeeld en bleek een verkeerd beeld van zijn heer te hebben; de ander kreeg als beloning het dubbele
van wat hij al had ontvangen.
Eigenlijk is geld iets raars. Het vertegenwoordigt waarde om dingen mee te kopen. Je verdient geld door
te werken. Maar geld en bezit verandert een mens: hij wil altijd meer, meer en nog meer. Daarom noemt
de Bijbel geld en bezit de wortel van alle kwaad. Door ons verlangen naar meer ontstaat er egoïsme en
zelfzucht, ten koste van anderen. Geld is een machtsmiddel geworden.
Met geld kunnen we ook zegenen, mooie dingen mee doen en mensen helpen.
Alles wat we hebben, hebben we echter ontvangen uit Gods handen. Hoe zou God willen dat we ons geld
en bezit gebruiken?
In het Oude Testament, in Israël was er een regel dat een speciale groep (de stam Levi) God diende in de
tempel, en onder het volk. De overige stammen moesten een tiende van hun bezit afdragen aan God, om
zo te zorgen voor deze stam. Ook de Levieten stonden hun tiende weer af voor God. Een mooi principe?
3. Alles doen in de naam van de Here Jezus… Hoe ga je dan om met je geld en bezit?

Omgaan met tijd en inzet
Iedereen heeft evenveel tijd, en net als geld wordt daar voortdurend beroep op gedaan. Je kunt het maar 1
keer besteden dus je moet keuzes maken hoe je je tijd indeelt; en daarvoor moet je prioriteiten stellen en
zogezegd prioritijd maken.  Tijd is een kwestie van prioriteit 
Enerzijds jaagt de wereld iedereen op en wordt je vaak geleefd voor de prestaties die van je worden
verwacht. Veel mensen zijn ambitieus en leven alleen voor hun carrière. Helaas vaak ten koste van hun
gezin of gezondheid. Hoeveel mensen komen niet terecht in een burn-out? Hoeveel kinderen zijn niet het
slachtoffer geworden van ouders die geen tijd voor ze hebben? En dan word je ook nog gevraagd om je in
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te zetten voor de kerk… Het is ongelofelijk belangrijk om ook in je tijd (en inzet) keuzes te maken en
prioriteit te stellen.
Ken je het verhaal van Maria en Martha? Jezus was bij hen thuis uitgenodigd. Martha was druk, druk,
druk, voor hun bezoek en dus voor de Here Jezus. Haar zus Maria zat aan de voeten van Jezus te
luisteren. Martha kon dat niet aanzien en sprak Maria aan ‘zou je me niet eens helpen?’
Jezus antwoord is verrassend: er zijn veel dingen om je druk over te maken (Jezus diskwalificeert niet!)
maar kies het éne ding wat belangrijk is! Voor Maria was dat te luisteren naar Jezus en niet de activiteiten
er om heen. Het ene ding wat belangrijk is. Tegenover de vele dingen waar je je druk voor kunt maken.
Wist je dat dat ook een belangrijk advies is als je in een burn-out zit, je opgebrand bent door de vele
activiteiten en verwachtingen die je niet meer trok? Doe dat éne ding wat belangrijk is, waar je energie
van krijgt en laat de rest eens… rusten.
4. Waar wil je je tijd en energie voor inzetten? Hoe geef je dat de juiste prioriteit en aandacht?

Zending
Veel mensen denken dat als je God volledig wilt dienen, dat je de zending in moet gaan. Je vertrekt naar
een ver land in hulpverlening of ontwikkelingswerk en om het evangelie, het goede nieuws te brengen.
Dat is een avontuurlijke gedachte, waar je al je tijd en kunnen inzet voor God en de mens in nood. Maar
klopt dat wel? God ver weg dienen wordt zo een ideaalbeeld dat je snel buiten het hier en nu plaatst.
De werkelijkheid is dat het op zich niet uitmaakt waar je God dient, wel hoe. En het begint in je dagelijks
leven, in de gewone dingen, in het hier en nu. Zending is niets anders dan God dienen op de plek waar je
woont en werkt, in woord of daad. Als je geleerd hebt om God te dienen in de kleine dingen, worden je
ook grotere dingen toevertrouwd. En misschien betekent dat op een andere plek…

Omgaan met je naasten
In Mat.25:31-46 vertelt Jezus dat Hij mensen zal oordelen op grond van hoe zijn met hun naasten zijn
omgegaan. Hij zegt: Ik had honger en dorst en jullie gaven mij te eten en te drinken. Ik was een
vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie gaven mij kleding. En dan vragen ze verbaasd:
wanneer was dat dan, want we hebben U niet herkend?
Dan zegt Jezus: Wie iets doet aan één van de minsten (van mijn broeders), die heeft dat aan Mij gedaan!
Veel mensen zijn selectief in wie ze willen helpen. Natuurlijk help je je vrienden en familie! Maar help je
ook mensen in nood die op je weg komen en waar je geen klik mee hebt? Asielzoekers, daklozen,
alleenstaande ouders, mensen die op je weg komen… , je naasten?
In het grote gebod staat dat je God moet liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.
In antwoord op de vraag: wie is dan mijn naaste, vertelt Jezus de beroemde gelijkenis van de Barmhartige
Samaritaan.
5. Hoe ga je om met jouw naaste? En wie is jouw naaste?
In alles wat je doet, doe het in de naam van de Here Jezus. Alles wat ik heb en ben. Alles voor Jezus…
dan wordt Jezus alles door jou heen…
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem en zegen alle vreugd,
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
Francis Havergal
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Bijlage: Visie van Salem
Onze visie
Een God-aanbiddende gemeente, gegrepen door de liefde van Christus, overstromend van het werk en de
kracht van de Heilige Geest, waardoor zeer velen in Wageningen en van daaruit op vele plaatsen ter
wereld volgelingen van Jezus worden.
Onze missie
1. De gemeente als bruid van Christus gereedmaken, door de leden op te bouwen in geloof, liefde en goede
werken.
2. - Ongelovigen, allereerst in Wageningen en ook in omstreken van Wageningen tot door de Geest geleide
volgelingen van Jezus maken.
- Naar vermogen ondersteuning verlenen aan evangelieverkondiging in woord en daad buiten Wageningen
en buiten Nederland.

Onze kernwaarden
We vinden het belangrijk dat:
1. we allereerst en vóór alles Jezus centraal stellen. We willen Christus-gerichte bedieningen ontwikkelen, te
beginnen vanuit aanbidding van God, onderwijs die de zoekende aantrekt en de gelovige opbouwt, en
relaties die Christus eren. We vertrouwen op de leiding en kracht van de Heilige Geest om ons meer en
meer op Christus te richten in de gemeente.
2. we de Bijbel erkennen als Gods Woord dat gezag heeft over ons leven. We (er)kennen de
levensveranderende kracht van Gods Woord in onszelf en in elkaar. We willen groeien in het kennen en
toepassen van Gods Woord in ons dagelijks leven.
3. leden hun gaven en talenten inzetten ten dienste van de gemeente. Ieder lid is waardevol en heeft van de
Heer iets ontvangen om bij te dragen in de gemeente. We willen elkaar stimuleren om onze plaats in het
Lichaam te vinden en elkaar aan te vullen, zodat we de veelkleurigheid en liefde van onze Heer zichtbaar
maken in de gemeente.
4. er liefdevolle en oprechte relaties zijn. We geloven dat de kwaliteit van onze menselijke relaties een
afspiegeling zijn van onze relatie met God. We verlangen ernaar dat onze relaties zijn gebaseerd op
vertrouwen, eerlijkheid, kwetsbaarheid en openheid, snel bereid om vergeving te vragen en te geven. “In
liefde achte de één de ander uitnemender dan zichzelf”.
5. kinderen en jongeren een bijzondere plaats innemen in de gemeente. Ze krijgen alle aandacht die nodig is
om God te leren kennen en voor hun geestelijke opbouw. “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze
niet”.
6. we een zegen zijn voor de samenleving in onze omgeving. We willen dat bereiken door uit te reiken naar
mensen om ons heen en willen als gemeente uitnodigend zijn. Onze diensten en kringen moeten zo zijn
ingericht dat deze mensen een warm welkom vinden in ons midden en daar God ontmoeten. Hierbij is een
duidelijke boodschap in aantrekkelijke vorm en een begrijpelijke taal belangrijk, evenals een liefdevol
uitreiken naar elkaar.
7. we ons toewijden aan Christus, zodat de kracht van de Heilige Geest kan werken. We willen elkaar in
liefde ruimte geven en voorthelpen om onze unieke weg met God te bewandelen.

Onze strategieën
1.
2.
3.
4.
5.

Versterken van gebedsleven en aanbidding.
Versterken van hecht en toch open kringleven.
Versterken van kinder- en jongerenwerk.
Versterken van een gezamenlijk getuigenis als kerken in Wageningen en het uitreiken naar onze omgeving.
Versterken van goed bijbels onderwijs.
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