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Verzoeking en beproeving  
 
1 Korinthe 10 
11 En deze dingen alle zijn hunlieden (Volk Israël) overkomen tot voorbeelden; en zijn 
beschreven tot waarschuwing van ons (gelovigen), op dewelke de einden der eeuwen 
gekomen zijn.  
12 Zo dan, die meent te staan (in Zijn Woord), zie toe, dat hij niet valle.  
13 Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet 
zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook 
de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen.  
 
Uit eigen begeerte 
 
We kunnen er niet voor zorgen en er niet voor waken om niet verzocht te worden. Jakobus 
zegt dat de verzoeking voortkomt uit onze eigen begeerte. De duivel zal dan daarop 
inspelen. De Heere Jezus werd door de Geest van God naar de woestijn geleid om daar 
verzocht te worden door de duivel. Hij is staande gebleven doordat Hij de verzoeking 
pareerde met het Woord van God. 
 
Mattheüs 4 
1 Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den 
duivel. 
 2 En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste. 
(De Heere Jezus had honger; dus de begeerte naar brood kwam vanuit Hemzelf. 
De duivel speelde erop in door de Heere Jezus brood voor te houden. De Heere Jezus 
weerde de verzoeking af met het Woord van God. Hij zei; Er staat geschreven…) 
3 En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze 
stenen broden worden.  
4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, 
maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. 
5 Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde Hem op de tinne des tempels;  
6 En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is 
geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, 
opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot. 
7 Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.  
8 Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de 
koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid;  
9 En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult 
aanbidden.  
10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, 
zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.  
11 Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem. 
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Jakobus 1 
12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de 
kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben. 13 
Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet 
verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand.  
14 Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en 
verlokt wordt. 15 Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde 
voleindigd zijnde baart den dood.  
 
 
Wij kunnen kiezen 
 
Wij kunnen er niet voor zorgen dat de duivel ons niet komt verzoeken. En we kunnen er ook 
niet voor zorgen dat de duivel geen gebruik zal maken van mensen of van dingen, om ons 
daarmee te verzoeken. Maar we hebben wél de keuze en mogelijkheid om op verzoekingen 
in te gaan, ja of nee. We hebben zélf de keuze om gehoor te geven aan de verzoekingen. Wij 
kunnen de verzoekingen wederstaan (afslaan; voor het juiste kiezen) zolang wij in het Woord 
van God blijven staan. Op dat moment zullen we niet vallen voor de verzoekingen; op dat 
moment bewaart het Woord van God ons voor ‘vallen’. Dat lukt het beste als we kennis 
hebben van Zijn Woord om te kunnen onderscheiden wat van de Geest komt en wat niet. 
 
Hebreeën 5 
13 Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der 
gerechtigheid; want hij is een kind.  
14 Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend 
hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads 
 
Wapenrusting Gods 
 
Alleen in de Opgestane Christus zijn wij sterk. Alleen het leven van de Opgestane Christus is ons tot 
kracht en tot overwinning. Wanneer wij ons niet bewust zijn van het feit dat Christus leeft en wij 

leven met Christus en door Christus en tot Christus, zijn wij ook niet sterk. Dat is dan namelijk 
onmogelijk. Want van onszelf zijn wij zwak. Dus laat ons niet meer leven vanuit de zondeval 
maar vanuit de Opstanding. (= staan, standhouden, wederstaan, staande blijven). Niet vanuit 
de oude schepping maar vanuit de nieuwe Schepping. Staande blijven is slechts mogelijk als 
we de gehele Wapenrusting Gods aandoen. En alleen de nieuwe mens in Christus kan die 
Wapenrusting hanteren; de Wapenrusting aandoen is hetzelfde als de nieuwe mens 
aandoen. De Wapenrusting is de Uitkomst die de Heere geeft om de verzoeking te 
verdragen. 
 
Efeze 6; 
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.  
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels.  
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 
geestelijke boosheden in de lucht.  
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13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.  
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 
borstwapen der gerechtigheid;  
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen 
des bozen zult kunnen uitblussen.  
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord 
 
Efeze 4 
20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd; 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;  
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,  
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
Overwinnaar 
 
Deze Wapenrusting wordt ons aangereikt door God Zelf. Híj is Overwinnaar op alle 
tegenstanders. De Heere Jezus droeg deze Wapenrusting tijdens Zijn Mens zijn op aarde en 
heeft daardoor de boze verslagen. En wanneer ook wij deze Wapenrusting dragen, is het 
heel zeker dat ook wij overwinnaars zullen zijn. 
 
1 Johannes 2 
12 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil. 
13 Ik schrijf u, vaders! want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik schrijf u, 
jongelingen, want gij hebt den boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt den 
Vader gekend.  
14 Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik heb u 
geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het Woord Gods blijft in u, en gij hebt den 
boze overwonnen. 
 
1 Johannes 5 
18 Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren 
is (nieuwe mens), bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet. 
19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze. 
 
Satan is verslagen 
 
De boze is een wezen en geen ding. De boze is niets meer maar ook niets minder dan een 
gevallen engel. Het is een schepsel van God. De rol van de duivel wordt nog wel eens 
overgewaardeerd. De duivel is juridisch immers allang verslagen in de dood en Opstanding  
van de Heere Jezus Christus. 
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Jesaja 14; 
12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! (de satan = 
satan betekent tegenstander van God) hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de 
heidenen krenktet! 
13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods 
verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. 
14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. 
15 Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil! 
16 Die u zien zullen, zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten, en zeggen: Is dat die man, 
die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? 
17 Die de wereld als een woestijn stelde, en derzelver steden verstoorde, die zijn gevangenen 
niet liet los gaan naar huis toe? 
 
De Heere kan ons helpen 
 
De boze is de duivel en alles wat aan de duivel kleeft. Maar de Heere kan ons van hem 
verlossen, als ons eigen vlees en onze eigen geest dit tenminste toelaten. Dat is een keuze. 
De Heere vraagt juist aan ons om stand te houden en staande te blijven in Zijn Woord der 
Waarheid. En daarom zal de Heere ons op dát moment ook de uitkomst en de verlossing en 
de overwinning geven op de verzoeking van de boze. Als wij in praktische zin de geestelijke 
Wapenrusting aandoen dan zal de boze op dat moment weliswaar verdwijnen maar zal zeker 
proberen op een ander moment opnieuw toe te slaan in één van de vele, zwakke, vleselijke 
momenten van ons. De duivel probeert de Gemeente, het Lichaam van Christus, onbruikbaar 
te maken in de dienst aan de Heere. De Heere bemoeit Zich nog niet met de wereld en met 
de overste dezer wereld maar trekt ons uit de wereld, waarvan satan nog steeds (niet 
juridisch maar wel in werkelijkheid) de god dezer eeuw is. De Satan is verslagen maar de 
Heere gedoogt hem en gebruikt hem in Zijn Heilsplan. 
 
Johannes 12 
31 Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden. 
32 En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken. 
33 (En dit zeide Hij, betekenende, hoedanigen dood Hij sterven zou.) 
34 De schare antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord, dat de Christus blijft in der 
eeuwigheid; en hoe zegt Gij, dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze 
Zoon des mensen? 
 
2 Korinthe 4 
3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; 
4 In dewelke de god dezer eeuw (eeuw is in het Grieks aion en betekent inrichting van 
bepaalde tijd) de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de 
verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. 
 
Kolossenzen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
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Niet voor ons bestemd 
 
Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van den boze, is niet voor óns bestemd, 
aangezien wij als nieuwe mens in Christus reeds verlost zijn van de boze. Wij weten dat wij 
overwinnaars zijn in Christus. Dit gebed zal te gebruiken zijn gedurende en aan het einde van 
de zeventigste jaarweek door het in het nauw gedreven Joodse Volk.  
 
Mattheüs 26 
40 En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet 
één uur met Mij waken? (wakker blijven, wakker zijn, want er is een Geestelijke strijd 
gaande)  
41 Waakt en bidt (in gemeenschap blijven met Hem), opdat gij niet in verzoeking komt; de 
geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.   
 
Nieuwe mens in Christus kán niet verzocht worden 
 
Door de geestelijke Wapenrusting aan te doen en daarin te gaan staan en stand te houden 
en staande te blijven, zul je juíst verzocht worden door de boze. Maar de Heere zal dan, 
dwars door de verzoeking, de uitkomst, verlossing en overwinning geven. Je bewaakt en 
bewaart jezelf tegen de verzoeking door in Zijn Woord te gaan staan en daarin stand te 
houden en daarin standvastig te blijven. We hebben immers een eigen verantwoording voor 
welk leven wij kiezen. Doet in de praktijk het leven van de oude mens uit en doe het leven 
van de nieuwe mens aan. Het praktische leven van de nieuwe mens (= Christus) kán niet 
verzocht worden en zal dan ook niet kunnen zwichten. Maar de oude mens (waarin de 
nieuwe mens woont), wél en het zou de bedoeling zijn dat we steeds meer en meer de 
kracht van de oude mens en de werkingen van het vlees achter ons laten. Dan kan de 
nieuwe mens toenemen.  
 
Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
efeze 6;  
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht 
 
De nieuwe mens in Christus, de Geest, die in ons woont, wil wel het juiste doen maar ons 
zondige vlees (de oude, natuurlijke mens) wil dit eigenlijk niet.  
 
Galaten 5 
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.  
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen 
elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.  
18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. 
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------ 
24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist (de oude mens/schepping is met de 
Heere Jezus gestorven aan het kruis) met de bewegingen (beweging is niet standvastig, is 
niet staande blijven) en begeerlijkheden.  
25 Indien wij door den Geest leven (nieuwe mens) , zo laat ons ook door den Geest wandelen. 
 
Lukas 22 
46 En Hij zeide tot hen: Wat slaapt gij? Staat op en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. 
 
Ga staan in Zijn Woord en blijf in de Heere, blijf in gemeenschap met Hem, in contact met 
Hem. Zie toe dat je niet valt. Dan heeft de verzoeker met zijn verzoekingen geen kans van 
slagen. 
 
2 Petrus 2 
6 En de steden van Sódoma en Gomórra tot as verbrandende met omkering veroordeeld 
heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven;  
7 En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke 
mensen, daaruit verlost heeft;  
8 (Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige 
ziel gekweld, door het zien en horen van hun ongerechtige werken);  
9 Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te 
bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden; 
 
Sodom en Gomorra 
 
Lot had het zélf gedaan dat hij in verzoekingen was gevallen. Maar omdat Lot rechtvaardig 
(= gelovig) was, werd hij door de Heere daaruit verlost. De Godzaligen, de rechtvaardigen, 
de gelovigen,  staan hier tegenover de onrechtvaardigen, de ongelovigen. De Heere kan met 
de verzoeking ook de uitkomst geven; maar alleen bij Godzaligen; als zij gaan staan in Zijn 
Woord. Godzaligen zijn degenen die in de praktijk leven uit het geloof; die in Zijn Woord 
staan, die in gemeenschap leven met Hém. 
 
Jakobus 1 
12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de 
kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben. 
13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet 
verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand.  
14 Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en 
verlokt wordt. 
15 Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde 
baart den dood.  
 
Kroon 
 
Zalig is de gelovige, die de verzoekingen, beproevingen en het lijden, om Christus’  
Wil, verdraagt. Want hij zal op grond van zijn trouw aan het Woord van God, op de dag van 
Christus, de Kroon des Levens ontvangen. Die Kroon (Erfenis, Loon, Zoonschap, Heerlijkheid)  
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heeft de Heere voor iedere gelovige weggelegd. De vraag aan de gelovige is: wil je deze 
Kroon ook van de Heere in ontvangst nemen? Maar voordat we deze Kroon in ontvangst 
zouden kunnen nemen, gaat er een weg van keuzes aan vooraf. Dat is trouwens met elke 
kroon wel het geval, die men in het stof (op aarde) zou willen behalen. Een weg van moeite, 
strijd, dieet, zware oefeningen, lijden, verzoeking, enz. Let wel, niemand zegt dat je die 
kroon moet halen, want dat is iets wat je zélf wilt. En in geestelijke zin, is dit ook zo. Je moet 
geen Kroon behalen van de Heere. Je bent vrij om die keuze zelf te maken. Maar elke 
gelovige wordt verondersteld een loopbaan te lopen en het zou een schande aan het adres 
zijn van Degene Die bij de eindstreep staat te wachten met een Kroon in Zijn hand die Hij 
aan jou had willen geven, maar deze kroon nu niet kan geven omdat men zijn eigen  
vleselijke loopbaan gelopen heeft. En dus onrechtmatig gelopen heeft. 
 
1 Korinthe 9; 
24 Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één den prijs 
ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen.  
25 En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij 
een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke.  
26 Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere; ik kamp alzo, niet als de lucht slaande;  
27 Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, 
daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde. 
 
Hebreeën 12 
1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, 
laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met 
lijdzaamheid (passie, gedrevenheid. Men wordt van binnenuit gedreven om door te gaan, 
ondanks pijn en moeite. Men zal zich meer en meer op het einddoel richten) lopen de 
loopbaan, die ons voorgesteld is;  
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de 
vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is 
gezeten aan de rechterhand des troons van God. 
 
De duivel kent onze zwakheden 
 
Als gelovigen worden we verondersteld om de Heere Jezus na te volgen, om in Zijn 
voetstappen te wandelen, ziende op onze Overste Leidsman en Voleinder van ons geloof. 
Als we op grond van die loopbaan verzocht worden, is dat niet door God maar door de 
tegenstander. De duivel zal er alles aan doen om je tijdens die loopbaan te ontmoedigen en 
de voorgestelde hoop (de Kroon op een leven uit geloof) maar op te geven. Hij zal ons 
begeerlijkheden voor ogen stellen die níet zoveel moeite kosten en níet zo ingrijpend zijn en 
waarbij je jezelf níet hoeft te verliezen maar waarbij je jezélf  kunt handhaven. Vleselijke 
begeerlijkheden. En hoewél het de duivel is, zegt Jakobus; maar als wij ons laten verlokken 
om die zogenaamde gemakkelijke, kosteloze weg in te slaan, komt dat door onze eigen 
begeerlijkheid (hebzucht, begeerte). Wij worden verzocht door onze eigen begeerlijkheden 
en gaan die achterna. De duivel kent onze zwakheden en hij speelt daar slechts op in, hij 
geeft nog een extra zetje de verkeerde kant op. Het vlees van ons laat zich nogal gemakkelijk 
overhalen om deze vleselijke begeerlijkheden ten uitvoer te brengen. De strijd van een 
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gelovige zou niet de strijd zijn om zijn aardse bestaan. 
 
Geen vleselijke strijd maar een geestelijke strijd 
 
Efeze 6 
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels. 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen 
de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 
geestelijke boosheden in de lucht. 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 
borstwapen der gerechtigheid; 
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen 
des bozen zult kunnen uitblussen. 
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 
 
Onze strijd is tegen de duivel, tegen de boze geestelijke machten in de Hemel. Een strijd die 
zich voornamelijk afspeelt in ons denken. Het gaat om invloeden en listige omleidingen van 
de duivel die ons denken, onze geest beïnvloeden. En dáárom hebben wij die geestelijke 
Wapenrusting ontvangen; om staande te blijven in het Woord der Waarheid. Als men een 
andere weg dan de Ware Levende Weg is ingeslagen, leidt dat tot nóg meer zonden (zonde = 
ongeloof= het beoogde doel missen) en dát leidt weer tot de dood (dood in de Bijbel = 
verbroken communicatie; geen gemeenschap meer met de Heere). Een leven in zonde en 
ongeloof brengt steeds meer zondige daden vanuit ongeloof voort.  
 
1 Petrus 1 
3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote 
barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van 
Jezus Christus uit de doden.  
4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen 
bewaard is voor u.  
5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om 
geopenbaard te worden in den laatsten tijd.  
6 In Welken gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door 
menigerlei verzoekingen;  
7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat 
en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de 
openbaring van Jezus Christus;  
8 Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet 
ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;  
9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. 
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Verschil tussen verzoeking en beproeving 
 
In de nieuwere Bijbelvertalingen is er geen verschil meer tussen verzoeking en beproeving, 
het is wegvertaald. Terwijl we dit verschil héél goed zouden weten! Het bepaalt namelijk 
onze positie straks. Door verzoekingen van het kwaad wordt ons geloof beproefd. Blijven we 
staande of geven we toe aan onze eigen begeerten? Blijven we door middel van de 
geestelijke Wapenrusting staande, dan verdienen we Loon (Kroon, Heerlijkheid, Zoonschap, 
Erfenis) of dan zullen we het volle loon wat voor ons bewaard of weggelegd is, straks ook 
daadwerkelijk ontvangen. Gaan we in op de verzoekingen, de vleselijke begeerlijkheden, dan 
baart dat zonden. En zonde is niks anders dan ongeloof. Alles wat niet uit het geloof is, is 
zonde. De kerken hebben een heel lijstje van wat zij zonde vinden. Maar we hebben alleen 
te maken met wat de Heere zegt. 
 
Romeinen 14 
23 Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat 
uit het geloof niet is, dat is zonde. 

 
Filippenzen 1 
29 Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar 
ook voor Hem te lijden; (als wij voor Hem lijden, bouwen wij Heerlijkheid (Loon) op en dat is 
Genade van de Heere) 
 
Jakobus 1 
Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, 
zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, 
die Hem liefhebben. 
 
Beproeving van ons geloof heeft een positieve uitwerking 
 
Hierboven staat in Jakobus dat als we de verzoeking verdragen dat we dan beproefd zijn 
geweest. Verzoekingen hebben dus een positieve uitwerking in ons leven. Verzoekingen die 
op ons afkomen, kunnen we leren zien als beproevingen van ons geloof. We zullen dan 
steeds sterker worden in het geloof. Ons vertrouwen in Hem, en op Hem, wordt dan groter.  
Het geloof in God en Zijn Woord wordt door verzoekers en verzoekingen weliswaar op de 
proef gesteld, maar het vertrouwen in God en Zijn Woord zal toenemen, omdat we in die 
verzoekingen zullen ervaren dat de Heere bij de verzoeking ook de uitkomst zal geven. En 
onze relatie met Hem zal daardoor ook steeds inniger worden. Het geloof in God en Zijn 
Woord zal steeds meer in ons toenemen. 
 
Zijn Werk in en door ons 
 
Op grond van een leven in afhankelijkheid en gehoorzaamheid en overgave aan Christus, 
zul je de kroon des levens ontvangen. We zullen beloond worden voor al het werk dat Hij 
vrijelijk in ons heeft mogen doen. Het gaat dus niet om onze eigen werken maar heel 
duidelijk om het Werk van de Geest in en door ons. Blijven we door middel van de 
geestelijke Wapenrusting staande, dan verdienen wij Loon. (Zoonschap, Heerlijkheid, 
Erfenis) Dan hebben we een verzoeking, die tot beproeving is van ons geloof, doorstaan  
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door het werk van Christus in ons. En door Zijn werk in ons leven van alle dag, zullen wij 
straks loon ontvangen. Want het gaat er niet om of wij goede werken hebben gedaan maar 
of wij de Heere vrijelijk in en door ons hebben laten werken. Het is hier immers geen strijd 
tegen vlees en bloed maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 
 
Oude mens negeren 
 
Als we in gemeenschap met de Heere blijven, als we staande blijven in Zijn Woord, worden 
wij door Zijn Krachtig Werk in ons, nooit boven ons eigen vermogen verzocht. De verleiding 
kán voor de Heer immers niet te groot zijn. Hij is immers de uitkomst tegen verzoekingen. 
Het gaat alleen mis als we luisteren naar onze oude mens. Onze oude mens is tesamen met 
de Heere Jezus Christus gekruisigd (zoals de hele oude schepping) en wij zijn in Hem, mee 
opgestaan als nieuwe mens in Christus. In een nieuwe Schepping. Dat heet wedergeboorte. 
Het is daarom de bedoeling dat wij die oude mens voor dood zouden houden. Dat wij niet 
teveel aandacht zouden schenken aan deze zondige, oude mens. En ook niet aan de oude 
mens van je naasten. We zijn in (tesamen met) Hem immers nieuwe schepselen. 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En 
Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.  
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het 
vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.  
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
De nieuwe mens in Christus leven 
 
God de Vader ziet ons niet naar onze oude mens. Wij worden continu gereinigd door onze 
Hogepriester, de Heere Jezus Christus. Wij worden gevoed en gereinigd door Zijn Bloed. God 
ziet ons lichaam en geweten rein voor Zich. Als nieuw schepsel in Christus. Als Hij naar ons 
kijkt, ziet Hij Zijn Zoon. De Heere Jezus Christus is in feite de filter tussen God en de mensen. 
Hij is onze Middelaar. Hij verzoent onze zonden zodat wij in dienst van de Heere kunnen 
staan. 
 
Hebreeën 10 
22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze 
harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein 
water.  
 
Dus hoewel wij nog in het zondige en oude vlees verblijven, zouden we geestelijk leven als 
nieuwe mens in Christus. Dus hoewel wij mensen zijn in het vlees, zouden we leven naar God 
in den Geest. Want daarop worden wij beoordeeld. Nog in het vlees zijnde worden wij 
beoordeeld in hoeverre wij de nieuwe mens in Christus leven. In hoeverre wij onszelf (de 
oude mens) voor dood houden en Christus laten leven in ons. 
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Johannes 3 
30 Hij moet wassen (groeien/ volgroeien), maar ik (oude mens, mijn ego) minder worden.  
 
Het leven van de Heere Jezus Christus, het nieuwe leven zou groeien en volgroeien en dat 
houdt dan in dat ik, het oude leven, de oude natuurlijke mens, minder wordt. Het nieuwe 
Leven groeit ten koste van de oude mens. En dat doet de oude mens zeer. 
 
De nieuwe mens aandoen 
 
Galaten 2 
20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en 
hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij 
liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft (als Hogepriester welteverstaan). 
 
 
2 Korinthe 12 
9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht (Opstandingsleven 
van de Heere Jezus Christus) wordt in zwakheid (de oude mens negeren, zwak laten zijn) 
volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in 
mij wone. 
10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, 
in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik (de oude mens in het vlees) zwak ben, dan 
ben ik (de nieuwe mens in Christus) machtig. 
 
Wanneer we onze oude mens, ons ego, zwak laten zijn, kunnen wij makkelijker de nieuwe 
mens aandoen. Wij zouden onze levenswandel van de oude mens opgeven en onze geest en 
ons denken voortdurend laten vernieuwen door Zijn Opstandingskracht. Zijn Kracht is 
machtig meer te doen dan wij kunnen bidden of denken. De Heilige Geest heeft een 
overweldigende Kracht; maar alleen als wij Die toelaten. Wij zouden zelfs vervuld kunnen 
worden tot al de Volheid Gods! Niet te bevatten toch? 
 
Efeze 3 
19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 
tot al de volheid Gods.  
20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden 
of denken, naar de kracht, die in ons werkt. 
 
Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;  
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,  
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
Kolossenzen 3 
8 Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, 
vuil spreken uit uwen mond. 
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9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, 
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het 
evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft; 
 
Kolossenzen 1 
9b dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk 
verstand;  
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede 
werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God; 
11 Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid 
en lankmoedigheid, met blijdschap;  
 
Oude mens is daar niet blij mee 
 
Kolossenzen 4 
5 Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende. 
 
Efeze 5 
15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. 
16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.  
 
De bekwame tijd uitkopende betekent dat wij de ons ter beschikking gestelde tijd direct en 
uitsluitend zouden gebruiken tot eer van de Heere. En dit zal dan ten koste gaan van de tijd, 
die wij voor onszelf beschikbaar hadden gemaakt. En daar zal onze oude mens hoogst 
waarschijnlijk niet altijd blij mee zijn. Maar ja, het gaat erom dat wij zouden leven naar de 
nieuwe mens in Christus en tot Heerlijkheid van de Vader. Wanneer wij dit doen, dan zal dit 
Loon en Erfenis met zich meebrengen in de toekomst. En het zal ons ook nu al blijdschap en 
vrede geven. Let wel; het is dus niet de bedoeling dat we zélf werken; Hij wil het Werk in ons 
doen. 
 
1 Korinthe 15 
57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus. 
58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in 
het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere  
 
1 Petrus 1 
6 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei 
verzoekingen;  
7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat 
en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de 
openbaring van Jezus Christus;  
8 Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet 
ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;  
9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. 
 
 
 



13 
 

Niet zuinig zijn op de oude mens 
 
Als ons oude vlees geen enkele rol speelt omdat het tóch vervangen zal worden door geest. 
En als onze oude mens geen enkele rol speelt omdat hij toch vervangen wordt door de 
nieuwe mens in Christus; wat verlangt de Heere dan nog van die oude mens? Want het vlees 
en onze oude mens hebben voor Hem toch geen enkele nut? Dan moeten we beseffen dat, 
hoewel het vlees weinig nut heeft, het vlees van de Heere Jezus een cruciale functie vervuld 
heeft in de Heilsgeschiedenis. Want ten koste van Zijn vlees, via Zijn Lijden en Zijn dood, 
heeft Hij in Zijn Opstanding een nieuwe Schepping tot stand gebracht. En zo gaat het ook 
met ons vlees als wij tenminste deel willen hebben aan Zijn Leven. Als wij niet deze 
geestelijke strijd aan willen gaan ten koste van ons vlees (natuurlijke mens, oude mens), kon 
dit wel eens schade  opleveren in de Eeuwigheid. 
 
1 Korinthe 3 
11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus 
Christus.  
12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, 
stoppelen;  
13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door 
vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 
14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 
15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden 
worden, doch alzo als door vuur. 
 
De Heere Jezus werd in de woestijn verzocht 
 
Onze strijd is een geestelijke strijd en niet tegen vlees en bloed. Niet tegen mensen maar 
tegen boze geestelijke machten. Maar te denken dat die geestelijke strijd gevoerd zou 
kunnen worden buiten het vlees om, is een misvatting. In de praktijk is ons vlees de 
voorhoede van die geestelijke strijd. Het vlees, de oude mens, zal alle klappen op moeten 
vangen! Net zoals toen bij de Heere Jezus Zelf. Maar ook toen Hij door de Geest naar de 
woestijn werd geleid. Hoewel dat een geestelijke strijd met de duivel was, moest Zijn Vlees  
het ontgelden. Natuurlijk wordt de strijd wel gevoerd met geestelijke Wapenen. Maar deze 
geestelijke Wapenrusting, Die ons door de Geest ter beschikking gesteld is, wordt bediend 
en wordt gehanteerd door ons vlees. Of anders gezegd: onze handen en onze voeten en 
onze mond zijn wel vlees maar onze Wapenen zijn niet vleselijk maar geestelijk. Deze 
Wapenen werken niet als het vlees zich niet van die Wapenen bedient. Het vlees mag dan 
voor God geen enkele waarde hebben en de Heere zal het uiteindelijk ook weg doen maar 
Hij gebruikt het vlees wel degelijk om Zijn Woord, Zijn Werk en Zijn Plan te volvoeren. En ons 
vlees zou daarmee instemmen; het zou, Gewapend met het Woord Gods, voorop lopen. En 
dit ter wille en tot opbouw van de nieuwe mens in Christus. 
 
2 Korinthe 5 
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat 
een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij 
goed, hetzij kwaad. 
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Romeinen 12 

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 

levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 

2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 

gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 

van God zij.  

Lijden om Christus’ Wil 

Als wij naar Zijn Geest luisteren, als wij Zijn Geest door ons heen laten werken, zal ons 
sterfelijk lichaam de taken uitvoeren die de Heere behagen. Dan is ons sterfelijk lichaam, 
levend gemaakt door Zijn Geest. Dan is ons sterfelijk lichaam letterlijk een Gode welgevallig 
offer. Dan staat ook ons lichaam in Zíjn dienst. We hebben onze sterfelijke, zondige 
lichamen, die levend gemaakt zijn door Zijn Geest, nodig om bijvoorbeeld naar andere 
gelovigen te gaan om hen te bemoedigen en te vertroosten in hun lijden en verdriet. En 
lijden om Christus’ wil en smaadheid dragen om Christus’ wil, kun je alleen leren wanneer je 
nog in het vlees en in de oude mens bent. Dit lijden om Christus’ wil, zal beloond worden 
want ons vlees en ons oude leven verzet zich hier namelijk tegen. En als je dit oude lichaam 
en die oude mens niet meer hebt, dan hoef je ook geen smaadheid, lijden, verzoeking etc. 
meer te ondergaan. Maar dan kun je daar dus ook geen loon voor ontvangen. De oude mens 
is nodig om te groeien tot een volledig nieuwe mens in Christus. 
 
Het leven is een leerschool 
 
Het leven is een leerschool en wij hebben daarbij onze sterfelijke lichamen nodig. En omdat 
wij dit sterfelijk, zondige vlees en de oude mens bij ons hebben, hebben wij onze 
Hogepriester nodig. Hij doet Verzoening voor de zonden van Zijn Volk, de Gemeente, het 
Lichaam van Christus. Hij reinigt ons geweten zodat wij in staat zijn de Levende God te 
kunnen dienen. Zonder onze Hogepriester zouden we niet eens in Zijn Dienst kúnnen staan. 
 
1 Kronieken 29; 
13 Nu dan, onze God, wij danken U, en loven den Naam Uwer heerlijkheid. 
14 Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben, om 
vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van U, en wij geven het U uit Uw hand. 
 
Filippenzen 2 
13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen 
 
Jakobus 1 
13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet 
verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. 
 
Hebreeën 12 
5 En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein 
de kastijding (opvoeding) des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt; 
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6 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, dien Hij 
aanneemt.  
( als gij van Hem bestraft wordt en Hij geselt een iegelijken zoon = de straf en het geselen 
komen niet rechtstreeks van de Heere. Hij verzoekt niemand maar laat de verzoekingen toe. 
Verzoeking en narigheden en kwaad zijn inherent aan deze in zonden vervallen wereld) 
7 Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon 
is er, dien de vader niet kastijdt?)  
8 Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan 
bastaarden, en niet zonen. 
9 Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen; 
zullen wij dan niet veel meer den Vader der geesten onderworpen zijn, en leven? 
10 Want genen hebben ons wel voor een korten tijd, naar dat het hun goed dacht, gekastijd; 
maar Deze kastijdt ons totons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden. 
11 En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van 
droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid 
dengenen, die door dezelve geoefend zijn.  
12 Daarom richt weder op de trage handen, en de slappe knieën; 
13 En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat hetgeen kreupel is, niet verdraaid worde, 
maar dat het veelmeer genezen worde. 
 
In het belang van het kind 
  
Bij de opvoeding van een kind zal een vader soms krachtig op moeten treden maar dit zal 
dan altijd in het belang van het kind zijn. De vader wil dat het kind op een goede wijze 
volwassen wordt. En zo kan een opvoedkundige tik toch liefdevol zijn. Een vader is immers  
 levens-) wijzer dan het kind en kijkt naar wat goed is voor de toekomst van dat kind. Zo zal 
een vader ook niet alle gevaar (verzoekingen) voor zijn kind wegnemen. De vader weet 
immers dat ervaring de beste leerschool is.  
 
1 Timotheus  6 
12 Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook 
geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.  
13 Ik beveel u voor God, Die alle ding levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius 
Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft,  
14 Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onzen Heere 
Jezus Christus;  
15 Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der 
koningen, en Heere der heren; 
 
Romeinen 8 
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn 
geacht als schapen der slachting.)  
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 
 
Romeinen 12 
21 Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. 
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Zonder strijd geen overwinning 
 
Er is geen Overwinning zonder strijd. Uiteraard is dit de geestelijke Strijd, de strijd des 
geloofs. Zonder trouw en zonder geloof in het Woord van God is er geen overwinning. De 
overwinning behalen we ten koste van het vlees en onze oude mens. Als nieuwe mens in 
Christus zouden we ons onvoorwaardelijk onderwerpen en overgeven aan het Woord van 
God en dus aan de werkende Kracht van de Geest van Christus in ons. En de Heilige Geest zal 
ons dan leiden in heel de Waarheid. Hij zal ons leiden naar onze Aanstelling tot Zonen en ons 
leiden naar Heerlijkheid en ons dus leiden naar de Overwinning.  
 
Johannes 16 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de 
waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord 
hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 
 
Het resultaat van de Geest van Christus in ons is voor ons niet te zien in deze zienlijke wereld 
maar wél in de onzienlijke wereld. Zichtbaar voor de Heere en Zijn engelen en ook zichtbaar 
voor satan en zijn engelen. De strijd die wij voeren is immers een strijd tegen onzienlijke 
boosheden.  
 
Efeze 6 

12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 

machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 

geestelijke boosheden in de lucht. 

Hoe prachtig dat het Hebreeuwse woord  voor Brood ook Strijd betekent 

    Strijd     =      hmjlm       =     vanwege of op grond van het Brood 

    Brood    =      mjl       Lechem   =    Geopenbaarde Brood / Woord des Levens 

    Droom   =      mlj      Cholem    =    Verborgen Brood / Woord des Levens  

    Zout       =      jlm       Melach    =    Bederfwerend  Brood / Woord des Levens              

    Sparen   =      lmj      Chamool  =    Brood / Woord wat ons doet behouden 

 
 
Overwinning is erfenis 
 
Overwinning houdt in dat wij de Erfenis danwel het Koninkrijk Gods zullen beërven. We 
zullen dan lichamelijk deel hebben aan de Heerlijkheid van Christus. Maar voordat dit 
werkelijk zal gebeuren, moeten wij eerst verlost worden van ons lichaam want vlees en 
bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven. 
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Romeinen 8 
22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is 
tot nu toe.  
23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook 
zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, aanstelling 
tot zonen namelijk de verlossing onzes lichaams. 
 
1 Korinthe 15 
50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en 
de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. 
51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen 
veranderd worden; 
52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en 
de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 
53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet 
onsterfelijkheid aandoen. 
54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke 
zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: 
De dood is verslonden tot overwinning. 
55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 
 
De beloofde erfenis ontvangen 
 
Bij de Opname van de Gemeente zullen wij dan, na een getrouw dienstknecht geweest te 
zijn, onze beloofde erfenis ontvangen. Dan zullen wij het loon ontvangen op grond van een 
overwinnend leven uit geloof. Die Overwinning is het resultaat van de strijd die wij hier 
gestreden hebben. Namelijk de goede strijd des geloofs. En niet het vlees, namelijk het 
vleselijke en zienlijke erft. Maar alleen de geest namelijk het geestelijke, het onzienlijke zal 
erven. Het Leven en de Gestaltenis van Christus zal, voor zover wij ons aan Zijn Werk in en 
aan ons overgegeven hebben, dan zichtbaar gemaakt worden. 
 
2 Korinthe 4 
16 Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo 
wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag.  
17 Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer 
uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 
 
Markus 4 
22 Want er is niets verborgen, dat niet geopenbaard zal worden; en er is niets geschied, om 
verborgen te zijn, maar opdat het in het openbaar zou komen. 
 
1 Korinthe 3 
13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door 
vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 
 


