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Het geheugen even opfrissen 
 
Efeze 1 
Is eigenlijk een herhaling van het leerstellige gedeelte van de Romeinenbrief; namelijk de 
opsomming van de geestelijke gaven.  
 
Efeze 2 
In de Romeinenbrief zegt Paulus dat wij één Plant met Hem geworden zijn in kruisiging, dood 
en Opstanding. In Efeze twee staat het logische vervolg hierop; namelijk dat wij daarom ook 
met Hem in de Hemel gezet zijn. En dat daarmee de Positie en Heerlijkheid van Christus ook 
ónze positie is geworden. En Zijn Roeping ook ónze roeping is geworden. En dat dit niet door 
onze werken tot stand gebracht is, maar alleen door geloof en uit de Overvloedige Rijkdom 
van Zijn Genade. Er staat ook in dat wij, gelovigen uit de Heidenen, deel hebben gekregen 
aan de beloften en zegeningen van Israël. Dat is eigenlijk ook weer een vervolg op de 
Romeinenbrief want daarin staat ook al dat er geen verschil is tussen Jood en Heiden. Want 
wie men ook is, men kan alleen op grond van geloof in Christus deelkrijgen aan dezelfde 
zegeningen als Israël. Ook staat er in Efeze twee dat in deze Bedeling, Jood en Heiden, 
samengebouwd worden tot één geestelijke Woonstede. Tot één Geestelijke Tempel in de 
Heere. 
 
Efeze 3 
De hele inhoud van Efeze drie staat eigenlijk tussen haakjes! In feite is heel dit hoofdstuk één 
lange tussenzin. Vanaf hoofdstuk twee zouden we zo door kunnen lezen naar hoofdstuk vier. 
Zonder iets gemist te hebben. Hoofdstuk twee eindigt met; 
 
17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die 
nabij waren. 
18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. 
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en 
huisgenoten Gods; 
20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de 
uiterste Hoeksteen; 
21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een 
heiligen tempel in den Heere; 
22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. 
 
Het logische vervolg zou dan zijn; 
 
Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander 
in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
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Hoofdstuk drie begint op dezelfde manier als hoofdstuk vier; 
       

Efeze 3 
1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 
 
Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
                     
In allebei de openingszinnen staat dat Paulus een gevangene in de Heere is. Maar in 
hoofdstuk drie gaat Paulus daar verder niet op in want de volgende zin is; Indien gij maar 
gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;. Dat is best een 
merkwaardige draai! Pas in hoofdstuk vier komt Paulus erop terug dat hij een gevangene van 
Christus is.                    
 
Onderbreking 
 
Hoofdstuk drie is een onderbreking in het betoog van Paulus. En waarom is dit? Hoofdstuk 
drie gaat over het feit dat Paulus als eerste over de Verborgenheid heeft gehoord en dat hij 
dienaar is van deze Bedeling der Verborgenheid. En doordat dit hoofdstuk een onderbreking 
is, wordt dit feit nog eens extra benadrukt. Want de Bedeling der Genade Gods is op zichzelf 
óók een onderbreking in de Heilsgeschiedenis. We zouden hoofdstuk drie rustig kunnen 
overslaan zónder dat we het gevoel hebben iets uit het betoog te hebben overgeslagen. En 
dat komt overeen met heel de Heilshistorie. We zouden namelijk niets missen uit de 
Heilshistorie als de Bedeling der Genade Gods, onze Bedeling van tweeduizend jaar, zou zijn 
overgeslagen. Het is een ‘tussen geschoven’ periode. De Heilsgeschiedenis is wat betreft de 
aardse lijn onderbroken door de afwijzing van de Heere Jezus Christus door de Joden. En 
daardoor zijn wij als Gemeente nu, net als Paulus, gevangenen van Christus Jezus. We 
hebben niet met een geopenbaard Koninkrijk te maken maar wij hebben met Christus deel 
aan Zijn Verborgen Koninkrijk in de Hemel. 
 
Juda en Thamar 
 
Zoals hoofdstuk drie van Efeze een onderbreking uitbeeldt,  zo is dat ook bij Genesis 
hoofdstuk achtendertig. Daar staat de geschiedenis van Juda en Thamar als onderbreking in 
de geschiedenis van Jozef. Dit hoofdstuk ligt tussen de verwerping van Jozef door zijn 
broeders in Kanaän en de verheerlijking van Jozef in Egypte. Het lijkt alsof dit hoofdstuk er 
niet tussen past. Wanneer je het hoofdstuk zou weglaten, zou je het niet missen. Het gaat 
over de verborgenheid van de tien stammen. Heel dit hoofdstuk gaat op typologische wijze 
over de periode vanaf de verstrooiing van de tien stammen tot na de zeventigste Jaarweek. 
Een zelfde principe dus als bij hoofdstuk drie van Efeze. 
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Efeze 4 
 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander 
in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer 
roeping; 
5 Een Heere, een geloof, een doop, 
6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
7 Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus. 
8 Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen 
genomen, en heeft den mensen gaven gegeven. 
9 Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste 
delen der aarde? 
10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat 
Hij alle dingen vervullen zou. 
11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en 
sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus; 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 
met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot 
dwaling te brengen; 
15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het 
Hoofd is, namelijk Christus; 
16 Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, 
door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den 
wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. 
17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere 
heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. 
18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, 
die in hen is, door de verharding huns harten; 
19 Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, 
om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. 
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. 
25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij 
zijn elkanders leden. 



4 

 

26 Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid; 
27 En geeft den duivel geen plaats. 
28 Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de 
handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft. 
29 Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, 
opdat zij genade geve dien, die dezelve horen. 
30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der 
verlossing. 
31 Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, 
met alle boosheid; 
32 Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook 
God in Christus ulieden vergeven heeft. 
 
Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander 
in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, 
met welke gij geroepen zijt; 
 
Wij zijn geroepen 
 
Zo bid ik u dan:  
Dat gij wandelt waardiglijk uwer roeping waarmee gij geroepen zijt             =   Efeze 
Dat gij wandelt waardiglijk de roeping die van Boven is in Christus Jezus     =   Filippensen 
Dat gij wandelt waardiglijk de Hemelse roeping die gij deelachtig zijt           =   Hebreeën 
Dat gij naarstiglijk wandelt om uw roeping en verkiezing vast te maken       =   2 Petrus 
Dat gij wandelt naar de Geest, en niet vol brengt, de werken van het vlees =   Galaten    
 
Filippensen 3 
14 Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor 
is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. 
 
Hebreeën 3 
1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en 
Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; 
 
2 Petrus 1 
10 Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; 
want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. 
 
Galaten 5 
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. 
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Hemelse roeping 
 
Bidden is hier nederig vragen of dringend verzoeken. Paulus verzoekt ons (de Efeziërs) te 
wandelen, oftewel in de praktijk te leven, in overeenstemming met onze roeping. Paulus 
heeft in de voorgaande hoofdstukken uitgelegd wélke positie wij hebben in Christus. Paulus 
heeft uitgelegd wát de Roeping is van de Heere Jezus Christus en dus tevens onze positie en 
roeping is. Paulus vraagt ons dringend te leven In overeenstemming met die roeping 
voortvloeiend uit onze Positie in Christus. En waartoe is Christus dan geroepen? Om tot Zoon 
gesteld te worden en Zijn Koninkrijk openbaar te maken. Wij delen in Zijn Erfenis. Wij zijn 
eerstelingen in Hem. En daarom zouden wij op Hém gericht zijn. Ons richten op de Hemelse 
zaken. Wij zouden onszelf en ons lichaam aan Hem ter beschikking stellen zodat Hij Zijn 
Werk in en door ons kan doen. Zodat wij als mede-erfgenamen delen in Zijn Erfenis.  
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechter hand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem 
geopenbaard worden in heerlijkheid. 
 
Efeze 1 
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest 
der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van 
Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 
Waartoe zijn wij geroepen?  
 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, 
met welke gij geroepen zijt; 
 
Gelijkvormig 
 
Wij zijn geroepen tot Zoonschap en Erfenis (synoniemen uit de Bijbel zijn; Kroon, Loon 
Heerlijkheid). Dit is een Hemelse roeping aangezien wij samen met Christus in de Hemel 
gezet zijn. En wij zouden dus wandelen in overeenstemming met die Hemelse roeping. 
Daarvoor is het nodig dat wij het Beeld van Gods Geliefde Zoon gelijkvormig worden. Wij zijn 
in Hem en willen dus op Hem lijken. Hij is het Hoofd en wij zijn Zijn Lichaam. In Efeze vier 
staat op een uitgebreide manier dat wij Zijn Beeld gelijkvormig zouden worden. Hetzelfde 
staat op diverse andere plaatsen in de brieven van Paulus. Ieder keer weer nét op een 
andere manier. Maar eerst moeten wij vervuld  worden met de Kennis van Gods Wil, in alle 
Wijsheid en Geestelijk verstand, om te kunnen wandelen waardiglijk den Heere. Als wij onze 
positie en roeping niet kennen, kunnen wij Zijn Beeld niet gelijkvormig worden! Kennis van 
Zijn Woord is daarvoor dus noodzakelijk. Deze Kennis heeft niks te maken met aardse en 
zienlijke dingen. Deze Kennis en Wijsheid van God gaat over de geestelijke, verborgen en dus 
onzienlijke Hemelse dingen. 
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Romeinen 8 
28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, 
namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 
29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde 
Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. 
30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen 
heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij 
ook verheerlijkt. 
 
Hebreeën 2 
11 Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; om welke oorzaak 
Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen. 
12 Zeggende: Ik zal Uw naam Mijn broederen verkondigen; in het midden der Gemeente zal 
Ik U lofzingen. 
 
Efeze 4 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
 
Kolossensen 1 
9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te 
bidden en te begeren, 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; 
 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, 
met welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander 
in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
 
Blijven staan in onze verkregen positie 
 
Volgens Paulus zouden wij wandelen in overeenstemming met onze Hemelse roeping. Dat is 
dus geen wandel ten behoeve van de wereld. Dat is een wandel binnen de Gemeente en ten 
behoeve van het Lichaam van Christus. En volgens Paulus zou die wandel zijn in alle 
ootmoedigheid, zachtmoedigheid en met lankmoedigheid.  Oftewel;  in onderwerping en 
met nederigheid. Zachtmoedig is zacht van gemoed en geduldig voor onze naasten. 
Samengevat zouden we onze broeders en zusters liefdevol verdragen. En wij zouden ons 
uiterste best doen om de éénheid die de Geest voortbrengt, te bewaren door de band des 
Vredes. Met ongelovigen hebben we vanuit Christus gezien geen enkele band dus díe band 
hoeven we ook niet te behouden. Wat er niet is, kun je ook niet houden! Onze wandel is in 
de Hemel en dus temidden van gelovigen in Christus. En dat is gewoon onze wandel in de 
dagelijkse praktijk. En tijdens deze wandel wordt als enige van ons verwacht dat wij staande 
blijven in de geestelijke strijd. De positie waarin wij staan is ons inmiddels wel bekend; onze 
positie is in Christus en in de Hemel! 
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Filippensen 3 
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk 
den Heere Jezus Christus; 
 
Efeze 2 
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 
heeft, 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, 
door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 
 
Wij hoeven niet zélf te werken 
 
De Heere heeft ons door Zijn Woord en door Zijn  Geest geopenbaard dat wij deel hebben 
aan Christus en dat wij met Hem gezeten zijn aan de Rechterhand van God en dat in Christus 
en in de Hemel onze roeping ligt. Wanneer we in overeenstemming daarmee willen leven, 
zullen we veel onbegrip tegenkomen. Men kan het bestempelen als hoogmoedig of 
arrogant. In de kerken hoort men immers niet anders dan dat we onze plaats in de Hemel 
nog moeten verdienen… Maar het getuigt niet van hoogmoed maar juist van geloof in Zijn 
Woord. Geloven wat er staat, moeilijker is het niet! Als wij in overeenstemming met onze 
roeping leven, kunnen wij Heerlijkheid oftewel Erfenis oftewel Zoonschap verwerven. 
Hiervoor hoeven wij niet zélf te werken, juist niet. Het is de bedoeling dat wij de Heere Zijn 
Werk in en door ons zouden laten volbrengen. Naar de mate waarin wij de Heere Zijn Werk 
in en door ons hebben laten doen, naar die mate zullen wij beloond worden. De Heere is bij 
onze wedergeboorte een Goed Werk in ons begonnen en wil dat graag tot volheid brengen. 
Je afhankelijk opstellen ten opzichte van Hem en je in nederigheid overgeven aan de Leiding 
van Zijn Geest. Zijn Juk is zacht en Zijn last is licht. Op de dag van Christus, bij de 
Rechterstoel, zal dan blijken in welke mate wij zullen delen in Zijn Heerlijkheid. De Erfenis. 
 
Filippensen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal 
tot op den dag van Jezus Christus; 
 
Mattheus 11 
28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 
29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij 
zult rust vinden voor uw zielen. 
30 Want Mijn juk is zacht ( in tegenstelling tot het juk der Wet), en Mijn last (leiding van de 
Heilige Geest) is licht. 
 
Romeinen 14 
10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij 
zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden. 
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11 Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle 
tong zal God belijden. 
12 Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven. 
 
2 Johannes 1 
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een 
vol loon mogen ontvangen. 
    
Tegenstanders 
 
Door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus zijn wij bekwaam gemaakt om de 
Heere te kunnen dienen. Het is de bedoeling dat wij vierentwintig uur per dag tot Zijn Dienst 
zouden staan. Hij heeft ons immers duur gekocht. Wij zijn Zijn Eigendom. Van onszelf waren 
wij tenslotte dood door zonden en misdaden. Maar de boze geestelijke machten willen niet 
dat wij dienstbaar zijn aan de Heere. Zij zullen er alles aan doen om ons onbruikbaar te 
maken voor Zijn Werk ten behoeve van de Gemeente. Daarvoor zullen zij ook mensen 
inzetten die ons dwarsbomen. De geestelijke machten hebben hun positie ook in de Hemel. 
Maar zij weten dat zij die positie zullen moeten afstaan als wij straks ook lichamelijk onze 
Hemelse positie in Christus innemen. Want bij de opname van de Gemeente zullen de satan 
en zijn engelen op aarde geworpen worden. Maar zolang zij kunnen zullen zij met alle 
beschikbare geestelijke hulpmiddelen zichzelf verdedigen en onze positie bestrijden. 
 
1 Korinthe 6 
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien 
gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke 
Godes zijn. 
 
1 Korinthe 7 
23 Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen. 
 
Onze positie verdedigen        
 
Wij als gelovigen, als Lichaam van Christus, zijn dus in een geestelijke strijd verwikkeld. Het is 
echter niet de bedoeling dat wij de positie van de tegenstander gaan aanvallen. Dat wij de 
satan gaan bestrijden. Dat is niet eens nodig want juridisch is de satan allang verslagen bij de 
dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Wij hoeven ons alleen maar vast te houden 
aan het Woord van God. Het enige wat wij zouden doen is te blijven staan in de positie die 
wij,  in Christus en in de Hemel, hebben ontvangen.  Wij zouden onze positie alleen 
verdedigen maar niet aanvallen. Dat is de goede strijd des geloofs die wij zouden voeren. En 
het kan, vanuit aardse omstandigheden soms een grote strijd zijn om te blijven staan en om 
stand te houden, maar wij zijn, in Christus, meer dan overwinnaars. Wij hoeven slechts de 
Wapenuitrusting van God aan te doen. 
 
Efeze 6 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels. 
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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. 
 
1 Timotheüs 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, 
 
Romeinen 8 
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 
vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn 
geacht als schapen ter slachting.) 
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 
machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde 
Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.    
               
Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende 
elkander in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
 
Hoe te wandelen? 
 
Wandelen in overeenstemming met de roeping die de positie in Christus en in de Hemel met 
zich meebrengt. En die wandel zou zijn elkaar verdragende in liefde. God is Liefde. Liefde is 
de norm. God is uit Liefde, in Christus, de wereld met Zichzelf aan het verzoenen. Door Gods 
Geliefde Zoon trekt God die wereld weer tot Zich. Liefde spreekt over verzoening, over 
éénheid en éénwording. Liefde spreekt ook over dienstbaarheid en dienen. Liefde geeft de 
drang tot gemeenschap. Door Gods Liefde zijn wij één Plant geworden met Christus en 
daardoor met God verzoend. Als kinderen van God en dus als broeders en zusters zijn wij het 
Lichaam van Christus geworden. Van Zijn Vlees en van Zijn Benen. (botten) 
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2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, 
en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 
19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet 
toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 
20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van 
Christus wege: laat u met God verzoenen. 
21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij 
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 
 
Efeze 5 
30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 
31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij 
twee zullen tot een vlees wezen. 
32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. 
 
Liefde 
 
Op grond van de Liefde van God is er dus éénheid tot stand gebracht. En het overheersende 
principe binnen de Gemeente behoort dan ook de liefde te zijn. Door de liefde van God 
worden wij aangezet om elkaar te verdragen. Als God zoveel Liefde voor ons heeft, zouden 
wij logischerwijs elkaar ook liefhebben. Er worden voorbeelden gegeven hoe dit tot uiting 
zou komen; door ootmoedig, lankmoedig en zachtmoedig te zijn voor onze naasten. En onze 
naasten zijn onze medegelovigen. Leden van Zijn Lichaam zijn onze naasten. 
 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
 
Benaarstigen   =  Uiterste best voor doen. Met als consequentie dat dit offers kost 
Behouden        =  Bewaren 
 
Den Band des Vredes 
 
Efeze 2 
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed 
van Christus. 
14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des 
afscheidsels gebroken hebbende, 
 
Romeinen 5 
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere 
Jezus Christus; 
 
Christus is onze Vrede. Niet straks maar nú. In de Bijbel is vrede niet alleen een gebrek aan 
oorlog maar in de Bijbel is vrede éénmaking, éénwording oftewel samenvoeging. Gelovigen 
uit de heidenen en gelovigen uit de Joden, deze twee, zijn samen één geworden. 
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Samengevoegd. De Hogepriester, de Christus, verzoent ons gelovigen met God. De 
Hogepriester doet verzoening voor onze zonden bij God. Hij maakt Vrede tussen God en de 
mensen. Door de Vrede, door deze éénmaking met God en met elkaar, zouden we ook ons 
best doen om deze Geestelijke éénheid ook in de praktijk te behouden. 
 
Johannes 17 
21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; 
opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk 
als Wij Een zijn; 
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij 
Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 
 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
 
Onlosmakelijk verbonden 
 
Kolossensen 3 
13 Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige 
klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. 
14 En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. 
15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; en 
weest dankbaar. 
16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, 
met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid 
in uw hart. 
 
We zouden er dus grote moeite voor doen om de geestelijke éénheid binnen de Gemeente 
te behouden. Dat moeten we niet zien als een verplichting want wij hebben die éénheid niet 
tot stand gebracht en we zijn ook niet verantwoordelijk voor deze éénheid. Deze éénheid is 
al tot stand gebracht door de Geest, door de Heere Zelf. Door geloof in Christus hebben wij 
als kinderen van God, deel gekregen aan Eén en Dezelfde Geest. En van ons wordt verwacht 
dat wij die reeds bestaande Geestelijk Eénheid zouden behouden en daarin zouden 
wandelen. Want dán zal blijken dat wij die Geestelijk éénheid ook in de praktijk van ons 
leven kunnen ervaren. En of we nu aan die verwachting voldoen ja of nee, de éénheid die 
Christus tot stand heeft gebracht kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Aangezien de 
Liefde van Christus zowel in mij als in mijn broeder en zuster in Christus is, is er dus niets wat 
ons nog fundamenteel zal kunnen scheiden. En omdat dit zo is, zouden wij ons benaarstigen 
om deze Geestelijke Eénheid te behouden. Een Verbondenheid die wij gezamenlijk hebben 
in onze Vredevorst. Wat God heeft samengevoegd, is door niets en niemand meer te 
scheiden. Wat God heeft samengevoegd in Christus Jezus kan de mens niet scheiden.  
 
Genesis 2 
21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep (type van onze 
Bedeling; de Verborgenheid) ; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe 
met vlees. 
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22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij 
bracht haar tot Adam. 
23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal 
haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. 
24 Daarom zal de man (de Heere Jezus Christus) zijn vader (God de Vader) en zijn moeder 
(het Joodse Volk) verlaten, en zijn vrouw (de Gemeente) aankleven; en zij zullen tot een vlees 
zijn. 
25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet. 
 
Marcus 10 
9 Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.       
 
Efeze 4 
16 Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, 
door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den 
wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. 
 
Romeinen 8 
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 
vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn 
geacht als schapen ter slachting.) 
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 
machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde 
Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. 
 
Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander 
in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
 
4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer 
roeping; 
5 Een Heere, een geloof, een doop, 
6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
 
Paulus verzoekt ons dringend in overeenstemming met onze roeping te wandelen en 
verzoekt ons om ons in te spannen de éénheid Die de Geest heeft bewerkstelligd ook in de 
praktijk te bewaren. Vanaf vers vier licht Paulus dat nog iets toe door te laten zien waarin wij 
allen één zijn. En Paulus zegt hier ook dat wij allemaal dezelfde roeping hebben. Wij zijn 
allen door één Geest tot één Lichaam gedoopt. Wij zij allen doordrenkt met één Geest. 
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1 Korinthe 12 
12 Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, 
vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. 
13 Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; (doordrenkt) hetzij 
Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest 
gedrenkt. 
14 Want ook het lichaam is niet een lid, maar vele leden. 
--- 
25 Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg 
zouden dragen. 
26 En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, 
zo verblijden zich al de leden mede. 
27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. 
 
Eén Lichaam, Eén Geest, één roeping 
 
De ledematen van mijn lichaam zijn mijn lichaam omdat mijn geest daarin is. Mijn hoofd 
regelt alles in mijn lichaam. Het lichaam doet (meestal) wat het hoofd bedenkt. Ook de leden 
van het Lichaam van Christus zijn één Lichaam omdat de Geest van Christus daarin is. Wij 
worden dus geleid door Eén en Dezelfde Geest naar één en dezelfde roeping. Wij worden 
namelijk, net als de Heere Jezus Christus, geroepen tot zoonschap en naar erfenis. De Positie 
van Christus, is onze positie en daarom is Zijn Roeping ook onze roeping. Dus ook al zijn wij 
binnen Zijn Lichaam allemaal zeer verschillend, we hebben tóch één en dezelfde roeping. Tot 
een hoop uwer roeping. In de Bijbel is ‘hoop’ een zekere toekomstverwachting op grond van 
onze trouw en overgave aan het Woord en aan de Werkzaamheid van de Geest van Christus 
in ons. Wij hopen, wij verwachten, immers onze aanstelling tot zonen bij de verlossing van 
ons lichaam. En daarom zouden wij ons best doen om die eenheid te bewaren en te beleven.       
Want we hebben maar één Heere, één geloof en één doop. 
 
Efeze 1 
5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen aanstelling tot zonen, door 
Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 
 
Romeinen 8 
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. 
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij 
hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, 
Vader! 
16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. 
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 
medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden. 
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te 
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 
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Hebreeën 6 
18 Opdat wij, door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een 
sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben, om de 
voorgestelde hoop vast te houden; 
19 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het 
binnenste van het voorhangsel; 
 
Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander 
in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer 
roeping; 
 
5 Een Heere, een geloof, een doop, 
6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
 
Eén Heere, één geloof, één doop 
 
We hebben maar één Heere en Meester; de Heere Jezus Christus. Wij zouden alleen Hém 
gehoorzamen. Wij zijn alleen aan Hém verantwoording verschuldigd. We hebben allemaal 
één geloof. We geloven in het geschreven Woord van God. We geloven in het 
Vleesgeworden Woord van God, de Heere Jezus Christus. Vanzelfsprekend hebben we dan 
ook maar één doop. De doop in Christus welteverstaan. Alleen de doop in Christus is de 
échte doop. Dopen betekent doordrenken; vereenzelvigen. De letterlijke doop in water, 
gehele onderdompeling welteverstaan, is een symbolische uitbeelding van onze doop, onze 
vereenzelviging met Christus. Wij zijn één Plant met Hem. 
 
Romeinen 6 
3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt 
zijn? 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit 
de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens 
wandelen zouden. 
5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
 
Mattheüs 23 
8 Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij 
zijt allen broeders. 
9 En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, namelijk Die in 
de hemelen is. 
10 Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus. 
11 Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn. 
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12 En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal 
vernederen, die zal verhoogd worden. 
 
Efeze 1 
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem 
gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die 
genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
 
We hebben maar één God, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Hij is ook onze 
God en Vader omdat wij in Christus zijn. Omdat wij vereenzelvigd zijn met Christus. Wij zijn 
erfgenamen van God de Vader omdat wij mede-erfgenamen zijn met Christus. 
 
Efeze 1 
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest 
der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 
 
Efeze 3 
14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, 
 
Romeinen 8 
16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. 
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 
medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden. 
 
6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
 
God is de Vader, de Verwekker, van allen die Christus toebehoren. Hij is boven ons allen. 
Hier wordt de hiërarchie bedoeld; wij allen zijn aan Hem onderworpen. Hij is door ons allen; 
Hij werkt door ons heen. Het gaat alleen om Hém. En Hij is in ons allen. Hij openbaart Zich in 
alle gelovigen die in gemeenschap met Hem wensen te leven. Hij heeft woning in ons 
gemaakt vanaf het moment van wedergeboorte. Vanaf het moment dat wij in Hem zijn gaan 
geloven. 
        

1 Johannes 5 
1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die 
liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is. 
 

Johannes 14 
22 Judas, niet de Iskariot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult 
openbaren, en niet aan de wereld? 
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23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; 
en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem 
maken. 
24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is 
het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft. 
 
 
Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander 
in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer 
roeping; 
5 Een Heere, een geloof, een doop, 
6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
 
7 Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus. 
 
Verantwoordelijkheid of bediening 
 
We hebben allemaal deel aan het Lichaam van Christus. Een lichaam heeft vele functies en 
zo is er ook een verschil in functioneren van de leden van het Lichaam van Christus. Ieder die 
zich onderwerpt aan het Hoofd krijgt in Genade en in een bepaalde mate, een bepaalde 
gave. Een gave is een verantwoordelijkheid of bediening die de Heere aan jou toevertrouwd. 
Maar natuurlijk alleen als wij ons aanbieden aan de Heere. En dat zouden wij doen. Het 
Lichaam zou immers de taken uitvoeren die het Hoofd bedenkt. Het hoofd heeft de hele 
regie over het lichaam. Vanuit het hoofd wordt het lichaam bestuurt. 
 
Gaven 
 
Er is een maat verbonden aan de gave die wij van Christus ontvangen. Die maat is voor 
iedereen verschillend. Ieder apart ontvangt een bepaalde gave die vastligt in Christus. Die 
gave, die bediening, houdt verband met de mate van geloof. Houdt verband met trouw en 
loyaliteit. We hebben dus niet allemaal dezelfde verantwoordelijkheden ontvangen. Dat 
lezen we straks ook in vers elf. 
 
11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en 
sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus; 
       

1 Korinthe 12 
12 Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, 
vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus. 
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13 Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij 
Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt. 
14 Want ook het lichaam is niet een lid, maar vele leden. 
15 Indien de voet zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is hij 
daarom niet van het lichaam? 
16 En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het 
daarom niet van het lichaam? 
17 Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam 
gehoor, waar zou de reuk zijn? 
18 Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild 
heeft. 
19 Waren zij alle maar een lid, waar zou het lichaam zijn? 
20 Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar een lichaam. 
21 En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node; of wederom het hoofd tot 
de voeten: Ik heb u niet van node. 
22 Ja veeleer, de leden, die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. 
23 En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, denzelven doen wij 
overvloediger eer aan; en onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. 
24 Doch onze sierlijke hebben het niet van node; maar God heeft het lichaam alzo 
samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelve heeft; 
25 Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg 
zouden dragen. 
26 En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, 
zo verblijden zich al de leden mede. 
27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. 
28 En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede 
profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, 
behulpsels, regeringen, menigerlei talen. 
29 Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten? 
30 Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met menigerlei talen? Zijn 
zij allen uitleggers? 
31 Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is. 
 
Efeze 3 
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, 
naar de werking Zijner kracht. 
8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen 
door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 
      
 
Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander 
in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
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4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer 
roeping; 
5 Een Heere, een geloof, een doop, 
6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
7 Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus. 
 
8 Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen 
genomen, en heeft den mensen gaven gegeven. 
 
David 
 
Paulus haalt hier een Schriftplaats aan uit het Oude Testament. Het is door David 
geschreven, natuurlijk geïnspireerd door de Geest. Het is heel wonderlijk dat David daar 
spreekt over de roeping en de positie van de Gemeente. Het Lichaam van Christus. En over 
de roeping en positie van de individuele gelovigen van het Lichaam. Paulus gebruikt dit stuk 
uit het Oude Testament om aan te tonen dat op verborgen wijze al melding werd gemaakt 
dat wij tesamen met Christus in de Hemel gezet zouden worden. En dat er ook al in het Oude 
Testament stond geschreven dat Christus aan ieder van ons uit Genade en naar een 
bepaalde maat, gaven zou geven. 
 
Efeze 3 
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 
geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 
6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 
 
Psalm 68 
17 Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Dezen berg heeft God begeerd tot Zijn woning; 
ook zal er de HEERE wonen in eeuwigheid. 
18 Gods wagenen zijn tweemaal tien duizend, de duizenden verdubbeld. De Heere is onder 
hen, een Sinaï in heiligheid! 
19 Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt 
gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U te 
wonen, o HEERE God! 
20 Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela. 
 
Dubbele toepassing 
 
De Heere is opgevaren naar de Hemel en Hij heeft ons, als Zijn Gevangenis, getrokken uit de 
tegenwoordige boze wereld. Hij heeft ons mede in de Hemel gezet. De Heere heeft woning 
in ons gemaakt en heeft ons gaven, verantwoordelijkheden, gegeven. Deze Psalm heeft nu 
een Hemelse toepassing in verband met de Gemeente. Maar aan het einde van de 
zeventigste Jaarweek zal de Psalm ook een toepassing hebben in verband met het aardse 
Volk Israël. Want dan zal de Heere met Zijn Lichaam ook op aarde woning maken in Zijn 
aardse Volk Israël. Het Volk Israël is nu voor het grootste gedeelte in ballingschap en dus in 
de gevangenis. Maar straks zal zij worden terugverzameld in het land. Na de uitstorting van 
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de Geest, zal Hij ook aan haar gaven geven. De bedieningen en verantwoordelijkheden die 
Hij zal uitdelen aan het Volk Israël, zullen tot opbouw zijn van het aardse Volk Israël. 
 

Psalm 85 
2 Gij zijt Uw lande gunstig geweest, HEERE! de gevangenis van Jakob hebt Gij gewend. 
3 De misdaad Uws volks hebt Gij weggenomen; Gij hebt al hun zonden bedekt. Sela. 
4 Gij hebt weggenomen al Uw verbolgenheid; Gij hebt U gewend van de hittigheid Uws 
toorns. 
5 Breng ons weder, o God onzes heils! en doe te niet Uw toornigheid over ons. 
 
Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander 
in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer 
roeping; 
5 Een Heere, een geloof, een doop, 
6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
7 Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus. 
8 Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen 
genomen, en heeft den mensen gaven gegeven. 
 
9 Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste 
delen der aarde? 
10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat 
Hij alle dingen vervullen zou. 
 
Opvaren naar de Hemel 
 
Paulus heeft dus Psalm achtenzestig aangehaald. Vers negentien van die Psalm begint met; 
‘Gij zijt opgevaren in de Hoogte’. Paulus zegt dat als de Christus is opgevaren naar de Hoogte  
dit betekent dat Hij eerst naar de aarde is nedergedaald. De nederste delen van de aarde is 
gewoon de aardkorst; de aarde. De Heere Jezus  heeft exact hetzelfde gezegd tegen 
Nicodemus; dat Hij zou opvaren naar de Hemel en als de Verheerlijkte en Uitermate 
Verhoogde Slang zou Hij zitten op de Troon aan de Rechterhand van God. 
 
Johannes 3 
12 Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, 
indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen? 
13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk 
de Zoon des mensen, Die in den hemel is. 
14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen 
verhoogd worden; 
15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 
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Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander 
in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer 
roeping; 
5 Een Heere, een geloof, een doop, 
6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
7 Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus. 
8 Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen 
genomen, en heeft den mensen gaven gegeven. 
9 Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste 
delen der aarde? 
10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat 
Hij alle dingen vervullen zou. 
 
11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en 
sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus; 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
 
Volwassen en volgroeid 
 
Paulus noemt een reeks van vier gaven die de Heere geeft aan de mensen. Aan mensen die 
zich aan Hem aanbieden als dienstknecht. De Heere geeft gaven aan de Gevangenis, de 
Gemeente. En waartoe zijn die gaven ?  
-Tot volmaking der heiligen   =  dat de individuele gelovigen volwassen worden in geloof 
-Tot het werk der bediening  =  dienstwerk, in dienst staan van Christus 
-Tot opbouw van het Lichaam van Christus = werken die tot opbouw zijn van de Gemeente 
Het gaat erom dat elke gelovige volwassen en volgroeid wordt. Het gaat erom dat de 
Gemeente, het Lichaam van Christus, collectief opgebouwd wordt tot één Woonstede Gods 
in de Geest en waarvan Christus Jezus de Uiterste Hoeksteen is. De gelovigen zijn de levende 
stenen van dit geestelijk huis. De opbouw van deze geestelijk Tempel is het doel van de 
gaven.                                                           
 

Efeze 2 
20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de 
uiterste Hoeksteen; 
21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een 
heiligen tempel in den Heere; 
22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. 
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1 Petrus 2 
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig 
priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus 
Christus. 
6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die 
uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 
 
Het doel van de gaven 
 
Het is de bedoeling dat iemand die tot geloof gekomen is, zal opgroeien van kind van God  
naar zoon van God. Alleen een zoon kan erven. En dat is dan ook het doel van de gaven die 
de Heere geeft. De bedieningen, de verantwoordelijkheden, dienen tot opbouw van de 
individuele gelovigen maar ook tot opbouw van de Gemeente als collectief. De gaven die het 
Volk Israël straks na haar wedergeboorte zal ontvangen, zijn tot opbouw van het Volk Israël. 
Voor zowel het individu als het Volk als collectief. 
 
Jesaja 9 
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn 
schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, 
Vredevorst; 
 
Galaten 4 
1 Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een 
dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles; 
2 Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot den tijd van den vader te voren gesteld. 
3 Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste 
beginselen der wereld. 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw, geworden onder de wet; 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot 
kinderen aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. 
6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, 
Die roept: Abba, Vader! 
7 Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt 
gij ook een erfgenaam van God door Christus. 
 
Tot opbouw van de nieuwe mens  
 
1 Korinthe 12 
1 En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt. 
2 Gij weet, dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heengetrokken, naar dat gij 
geleid werdt. 
3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een 
vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen 
Geest. 
4 En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; 
5 En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; 
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6 En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 
7 Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. 
8 Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het 
woord der kennis, door denzelfden Geest; 
9 En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der 
gezondmakingen, door denzelfden Geest. 
10 En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander 
onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der 
talen. 
11 Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het 
bijzonder, gelijkerwijs Hij wil. 
 

De opsomming van gaven in Efeze is veel korter dan de opsomming hierboven in de 
Korinthebrief. De gaven in de Efezebrief hebben niets meer te maken met de oude 
Schepping en de oude mens en de aardse omstandigheden. In de Efezebrief zijn het geen 
gaven tot opbouw van de oude mens maar gaven tot stichting en opbouw van de nieuwe 
mens in Christus. Ze hebben alleen een geestelijke strekking en hebben alleen maar te 
maken met onzienlijke en Hemelse omstandigheden. Ze hebben de functie tot opbouw van 
het Hemels Volk, het Lichaam van Christus. 
      
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. 
 

11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en 
sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus; 
 

Ambtsdragers 
 
De vier genoemde gaven zijn niet tot redding van de zondaar en ook niet tot redding van de 
wereld. Ook het werk van de evangelist is er niet op gericht dat de zondaar tot geloof zou 
komen en behouden wordt. Het werk van de evangelist heeft, net zoals de andere gaven 
maar één doel; De volmaking der heiligen. Een dienstwerk tot opbouw van de Gemeente, 
het Lichaam van Christus. Bij deze gaven staat niet de zondaar centraal maar staat de Heere 
Jezus Christus centraal. Het gaat om de Eer en om de Verheerlijking van Christus. De gaven 
worden niet gegeven aan de gelovigen afzonderlijk. Dus niet ten gunste van dat individu. 
Nee, een gelovige die één van deze vier gaven ontvangen heeft, wordt zélf gegeven aan de 
andere gelovigen. Dus apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars worden gegeven 
aan de Gemeente. Tot opbouw van het Lichaam van Christus. Het zijn ambtsdragers. Het 
ambt van apostel en profeet waren alleen werkzaam in het verleden. Zij waren als het ware 
de bouwers van het fundament van de Gemeente. Toen dat fundament gelegd was waren er 
geen apostelen of profeten meer nodig. 
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Apostel 
 
Een apostel is rechtstreeks gezonden door de zichtbare Heere. Een apostel heeft de Heere 
dus gezien en is door Hem persoonlijk gezonden. Een apostel werd in feite gezonden aan 
ongelovigen. Ze werden door de Heere de wereld in gezonden om het Woord van God te 
prediken. Om het fundament te leggen, om Christus te prediken. Paulus was de laatste 
apostel. De Heere heeft ook hem persoonlijk gezonden. Hij had een speciale bediening. 
Paulus predikte de Gemeentelijke Waarheden van het Nieuwe Testament. En van dát 
Evangelie is Paulus dienaar geworden Ook hij heeft de Heere gezien maar of dit in het 
lichaam of uit het lichaam was, wist Paulus niet. 
 

2 Korinthe 12 
2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik 
niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is 
geweest tot in den derden hemel; 
3 En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet 
ik niet, God weet het), 
4 Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, 
die het een mens niet geoorloofd is te spreken. 
 

1 Korinthe 3 
9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. 
10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament 
gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. 
11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus 
Christus. 
 
Efeze 2 
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en 
huisgenoten Gods; 
20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de 
uiterste Hoeksteen; 
21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een 
heiligen tempel in den Heere; 
 
Profeet 
 

Profeet  =  aybn  =  Nabi   =  Mond van God. Een profeet is iemand die het Woord van God 

rechtstreeks van de Heere heeft ontvangen. Een profeet is eigenlijk een doorgeefluik. Door 
de profeten werd, mede, de Schrift voortgebracht. Het Woord dat de profeet ontving, werd 
toegevoegd aan de Schriften. Zijn titel als profeet bleef, maar zijn functie als profeet 
verdween, wanneer hij het ontvangen Woord van God citeerde of  bestudeerde. Inmiddels is 
de Bijbel compleet en voltooid. Daarom is de gave van profetie en dus ook het ambt van 
profeet verdwenen. 
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Openbaring 22 
18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien 
iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven 
zijn. 
19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel 
afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. 
20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! 
21 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. 
            
11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en 
sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 
 
Evangelisten 
 

Van de vier ambten blijven er dus nog twee over. De Evangelisten en de herders namelijk 
leraren. Het evangeliseren van een evangelist is een dienst van gelovigen aan onwetende en 
zoekende mensen. Zij maken het Woord van God bekend aan onwetenden, zoekenden en 
dwalenden. Aan hen die wel eens iets van de Bijbel gehoord hebben maar er toen niks van 
begrepen hebben. Of zij die het Woord opzij gelegd hebben omdat zij nog te druk waren met 
andere (wereldse) zaken. Maar niet aan mensen die het Woord van God afgewezen hebben 
of er niet voor open willen staan. In Nederland heeft men bijna allemaal wel op één of 
andere manier van het Evangelie gehoord. Als men zijn Woord afwijst, is men volgens de 
Bijbelse geen ongelovige maar iemand die niet wil geloven. Die de Heere bewust afwijst en 
verwerpt. Voor deze mensen is het Evangelie niet. Oftewel; we zouden geen paarlen voor de 
zwijnen werpen maar het stof van onze voeten schudden als men Zijn Woord afwijst. Want 
de Heere richt Zijn Woord niet tot degenen die Hem en Zijn Woord afwijzen. Het werk van 
de evangelist is dan ook bestemd voor degenen die nog van niets weten. Voor de zoekenden 
en onwetenden. De evangelist is gericht op uitbreiding en groei van de Gemeente. Zodat aan 
de Gemeente diegenen toegevoegd worden die zalig zijn.  
 
Handelingen 2 
41 Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen 
toegedaan omtrent drie duizend zielen. 
42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking 
des broods, en in de gebeden. 
43 En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de 
apostelen. 
44 En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen; 
45 En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van 
node had. 
46 En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood 
brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten; 
47 En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de 
Gemeente, die zalig werden. 
 
Mattheüs 7 
6 Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij niet te 
eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en zich omkerende, u verscheuren. 
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Mattheüs 10 
12 En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelve. 
13 En indien dat huis waardig is, zo kome uw vrede over hetzelve, maar indien het niet 
waardig is, zo kere uw vrede weder tot u. 
14 En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit 
dezelve stad, schudt het stof uwer voeten af. 
 
Herders namelijk leraars 
 
De vierde gave is die van herder namelijk leraar. Dit ambt is gericht op de geestelijke groei 
van de Gemeente. Ook dit is een taak van gelovigen voor gelovigen. Vaak wordt gedacht dat 
herderschap en leraarschap twee verschillende ambten zouden zijn. De herder wordt dan 
gezien als een soort maatschappelijk werker en de leraar als een onderwijzer. Maar volgens 
de Bijbel zijn deze twee ambten gelijk aan elkaar. De herder is niet degene die de kudde bij 
elkaar houdt want dat doet de hond. De herder en ook de leraar is degene die de kudde bij 
het voedsel brengt. Het Voedsel dat hij aanreikt, is het Woord van God. De bedoeling van dat 
Voedsel is; geestelijke groei, volwassen worden in het geloof, kennis krijgen van de Positie 
en Heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Kennis krijgen van onze eigen positie en daarin 
leren te staan. Zoonschap en erfenis. Ook hebben wij dit Voedsel nodig om het Beeld van 
Gods Geliefde Zoon gelijkvormig te worden. De herder, namelijk de leraar, heeft zijn kennis 
vanuit de Schrift. 
 
Romeinen 8 
28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, 
namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 
29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde 
Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. 
 
Romeinen 12 
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.        
 
Onderwijs is Broodnodig 

    

We worden door Paulus met klem opgeroepen om de door Christus bewerkstelligde 
Geestelijke eenheid ook in de praktijk te bewaren. Die eenheid kan alleen tot stand gebracht 
worden door onderwijs in het Woord van God. Elk schaap zou daarom begerig zijn naar 
Voedsel. Want hoe zouden wij anders onze positie in Christus kennen? Hoe zouden wij 
anders Zijn Beeld gelijkvormig worden? Zonder onderwijs zouden wij niet weten en geloven 
dat wij in Christus onlosmakelijk en innig verbonden zijn met Hem en met elkaar. 
 
Oudsten  
 
De functie van herder wordt toegeschreven aan oudsten. En niet omdat men dan een 
bepaalde leeftijd heeft bereikt maar wel omdat men een bepaalde mate van geestelijke 
volwassenheid heeft bereikt. Geestelijke groei is een kwestie van tijd en het juiste  
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Geestelijke Voedsel. Na verloop van tijd zouden alle gelovigen van melk overgaan op vast 
voedsel. Zodat gelovigen op den duur leraren oftewel oudsten zouden kunnen zijn. 
 
Hebreeën 5 
12 Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat 
men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, als die 
melk van node hebben, en niet vaste spijze. 
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. 
 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus; 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
 
Volkomen                     =  Zonder gebrek. 
Volmaken, volmaking =  Volgroeien; de volle inhoud aan geven gedurende een bepaalde tijd. 
Er uit halen wat er in zit. Na volmaking hoeft men nog niet volkomen te zijn… 
 
2 Korinthe 13 
9 Want wij verblijden ons, wanneer wij zwak zijn, en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, 
namelijk uw volmaking. 
10 Daarom schrijf ik, afwezende, deze dingen, opdat ik niet, tegenwoordig zijnde, strengheid 
zou gebruiken, naar de macht, die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing, en niet tot 
nederwerping. 
11 Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; 
en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. 
 
11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en 
sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus; 
 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
 
Het betekent dus niet dat wij persoonlijk volmaakt oftewel helemaal perfect zouden zijn. Het 
gaat om een dienstwerk tot volmaking, tot het volgroeien van de heiligen, de Gemeente. 
Niet ten behoeve van de heiligen maar ten behoeve van Christus. Christus heeft er alle 
belang bij dat wij als gelovigen volwassen worden in Hem. Het dienstwerk is tot opbouw van 
de Gemeente. Dit zal er dan toe leiden dat wij allen zullen komen tot de eenheid van het 
geloof namelijk allen zullen komen tot Kennis van de Zoon van God. Dat wij daarin volwassen 
zullen worden. Dat is het doel. Eén volkomen man; de Heere Jezus Christus het Hoofd en wij 
Zijn Lichaam. 
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Geloof is kennis 
 
Geloof in de Zoon van God is Kennis hebben van de Zoon van God. Geloof is namelijk 
geloven in alles wat God gesproken heeft. Als God ons door Zijn Woord het één en ander 
meedeelt, dan krijgen wij Kennis. Als God spreekt en wij geloven wat Hij zegt, krijgen wij 
Kennis van God. Geloven in het Woord van God is geloven in de Zoon van God. Want de 
Zoon van God is het Woord van God! Het bestuderen van het Woord van God leidt tot 
kennis van de Zoon van God. Geestelijke groei; groeien oftewel opwassen is volwassen 
worden in geloof. Het groeien van een heilige tot volwassenheid en volmaaktheid is groeien 
in geloof. En geestelijk groeien doe je door Geestelijk voedsel namelijk het Woord van God. 
Het doel is Zijn Woord geloven en niet uitvoeren. Dat is het misverstand geweest van het 
Volk Israël, levend onder de Wet. En dit is nog steeds een misverstand bij veel Christenen. 
De Wet, Zijn Onderwijs, is niet gegeven om te volbrengen maar om te geloven. 
 
Openbaring 19 
13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt 
genoemd het Woord Gods. 
 
Exodus 24 
12 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Kom tot Mij op den berg, en wees aldaar; en Ik zal u 
stenen tafelen geven, en de wet, en de geboden, die Ik geschreven heb, om hen te 
onderwijzen. (dus niet om uit te voeren of te werken) 
 
Galaten 5 
4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de 
genade vervallen. 
5 Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. 
6 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, 
door de liefde werkende. 
 
Hebreeën 10 
38 Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en zo iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft 
in hem geen behagen. 
 

13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
 
Eén Volkomen Man 
 

Efeze 3 
17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en 
gegrond zijt; 
18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en 
diepte, en hoogte zij, 
19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 
tot al de volheid Gods. 
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Volkomen betekent dat er geen enkel gebrek meer aan is. In Efeze drie lazen we dat Paulus 
bidt dat wij vervuld zouden worden tot de volheid Gods. En ook nu zegt Paulus dat wij tot de 
volheid van Christus kunnen komen door geloofsgroei. En daarvoor zijn de vier ambten; tot 
opbouw van de Gemeente, om te komen tot Kennis van Christus zodat we opgroeien tot Eén 
Volkomen Man aan Wie geen enkel gebrek meer is. Wij in hem en Hij in ons. Vervuld tot al 
de Volheid Gods. Deze Volkomen Man is Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente. Deze 
Volkomen Man is straks de Bruidegom van de Bruid Israël. De Bruidegom is de Heere Jezus 
Christus en Zijn Lichaam de Gemeente.  
 
1 Korinthe 16 
13 Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk. 
 
Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander 
in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer 
roeping; 
5 Een Heere, een geloof, een doop, 
6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
7 Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus. 
8 Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen 
genomen, en heeft den mensen gaven gegeven. 
9 Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste 
delen der aarde? 
10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat 
Hij alle dingen vervullen zou. 
11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en 
sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus; 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd 
worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om 
listiglijk tot dwaling te brengen; 
 
Kinderen 
 
1Korinthe 3 
1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot 
jonge kinderen in Christus. 
2 Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij vermocht toen nog niet; ja, gij 
vermoogt ook nu nog niet. 
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3 Want gij zijt nog vleselijk; (op de oude mens gericht) want dewijl onder u nijd is, en twist, 
en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens? 
 
1 Korinthe 13 
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een 
kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds 
was. 
 
Kinderen staat voor het Griekse woord nepios dat betekent onwetenden en onmondigen. Zij 
die nog niet spreken kunnen omdat zij het Woord van God niet kennen. Zij zijn nog niet in 
staat om iets te zeggen. Zij moeten nog groeien in geloof.                                          
 
Kennis tegen dwaling 
 
De gaven, de ambten, zijn gegeven tot opbouw van de Gemeente als collectief maar ook tot 
volmaking van de individuele gelovigen. Zodat de gelovigen, de heiligen, zouden opgroeien 
en volwassen worden in geloof opdat wij geen onmondige kinderen meer zullen zijn die met 
elke bedriegelijke lering of stroming meegevoerd zouden worden. Dat we niet met alle 
winden meewaaien door mensen die ons tot dwaling willen brengen. Er zijn heel veel 
stromingen en geloven die nét naast de Waarheid lopen. Door Bijbelstudie kunnen we zélf 
lezen en bepalen wélke stroming de juiste is en welke er naast loopt. De satan is erop 
gebrand de Gemeente onklaar te maken voor haar dienst aan de Heere Jezus Christus. De 
satan wil ons misleiden. Het is zaak dat wij weten wat de Wil van de Vader is. Dat wij Zijn en 
onze Positie kennen. Dat wij onderscheidingsvermogen hebben. Onderwijs in Zijn Woord is 
heel erg belangrijk. Zonder Bijbelstudie kan iedereen je van alles wijsmaken. 
 
1 Johannes 4 
1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; 
want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. 
 
Hebreeën 13 
8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. 
9 Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen; want het is goed, dat het 
hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen 
hebben, die daarin gewandeld hebben. 
 
Kolossensen 2 
20 Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, 
gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast? 
21 Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan. 
22 Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der 
mensen; 
23 Dewelke wel hebben een schijn rede van wijsheid in eigenwilligen gods dienst en 
nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot 
verzadiging van het vlees. 
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2 Johannes 1 
7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in 
het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. 
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol 
loon mogen ontvangen. 
9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in 
de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. 
10 Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en 
zegt tot hem niet: Zijt gegroet. 
 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd 
worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om 
listiglijk tot dwaling te brengen; 
 
Onderzoekt de Schriften 
 
Door Paulus wordt ons gezegd dat wij geen nepios meer zouden zijn wanneer er iemand        
met een on-Bijbelse lering tot ons komt. Daarom is het zo belangrijk dat wij de Schrift goed 
begrijpen. Daartoe zijn dan ook de gaven. Bijbelstudie is niet om een weerwoord te kunnen 
hebben of om iemand te kunnen overtuigen. Bijbelstudie doe je op de eerste plaats voor je 
eigen geestelijke groei. Om volwassen te worden in geloof. En daarna zou je anderen binnen 
de Gemeente daarin kunnen dienen. De Heere zal je dan wel op weg helpen. Heel de 
Schepping maar zeker ook het Christendom is, zoals de vloed, alsmaar in beweging. Het 
Christendom gaat mee met trends, stromingen en leringen. We hebben over de 
kerkgeschiedenis gelezen in de brieven aan de zeven gemeenten in het Bijbelboek 
Openbaringen. De zeven gemeenten stonden elk model voor een bepaalde tijd in de 
kerkgeschiedenis. En wat de Heere daarvan vindt. Deze valse leringen worden volgens 
Paulus bewust door Christenen binnengebracht om te kunnen heersen over de kudde. 
Onder aansporing van de satan natuurlijk. Wij hoeven daar niet tegen te strijden maar 
zouden wél blijven staan in het Woord van God. Daarvoor is kennis noodzakelijk. Als we 
kennis hebben, kunnen we de Wapenuitrusting van God aandoen. Ook ikzelf heb me 
jarenlang van alles laten wijsmaken. Jammer dat ik niet eerder ben gaan lezen en studeren in 
Zijn Woord. De Heere Jezus zei immers; onderzoekt de Schriften want Die zijn het Die van Mij 
getuigen. Alleen vluchtig lezen is niet genoeg; er staat niet voor niets ‘onderzoeken’. 
 
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; 
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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 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander 
in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer 
roeping; 
5 Een Heere, een geloof, een doop, 
6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
7 Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus. 
8 Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen 
genomen, en heeft den mensen gaven gegeven. 
9 Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste 
delen der aarde? 
10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat 
Hij alle dingen vervullen zou. 
11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en 
sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus; 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 
met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot 
dwaling te brengen; 
 
15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het 
Hoofd is, namelijk Christus; 
16 Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt 
zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn 
maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. 
 

Betrachten = in acht nemen of opvolgen  
Liefde          = in innige gemeenschap levend met, dienstbaar zijn aan 
Opwassen  = volwassen worden, opgroeien 
 
Gemeenschap 
 
Waartoe geeft de Heere de gaven? Zodat we geen kinderen in geloof meer zouden zijn maar 
volwassen worden in Hem;  door de Waarheid in acht te nemen en in gemeenschap te leven 
met Christus, het Hoofd. De Waarheid betrachten, kunnen we alleen door Kennis te hebben 
van de Zoon van God, de Heere Jezus Christus. We zouden het Woord geloven en leven 
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vanuit dat geloof. Als wij leven vanuit geloof in Zijn Woord, leven wij in gemeenschap met 
Hem. En wanneer wij, als leden van het Lichaam van Christus, gemeenschap onderhouden 
met Christus, dan hebben wij ook gemeenschap met elkaar. De gemeenschap met elkaar 
komt voort uit de gemeenschap die wij hebben met ons Hoofd, de Heere Jezus Christus. 
 
1Korinthe 1 
7 Alzo dat het u aan gene gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onzen Heere 
Jezus Christus. 
8 Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in den dag van 
onzen Heere Jezus Christus. 
9 God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus 
Christus, onzen Heere. 
10 Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen 
hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in 
eenzelfden zin, en in een zelfde gevoelen. 
 
1 Johannes 1 
6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, 
zo liegen wij, en doen de waarheid niet. 
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben 
wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van 
alle zonde.(Het Bloed van de Hogepriester voert de afvalstoffen van Zijn Lichaam af. Het 
Bloed, het Leven van de Hogepriester verzoent ons met God) 
 
15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het 
Hoofd is, namelijk Christus; 
 
16 Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt 
zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn 
maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. 
 
Opbouw van het Lichaam 
 

We zouden dus opwassen in Christus, Die het Hoofd is. De groei van het Lichaam is uit 
Christus. Zowel de groei als de gezondheid van dat Lichaam. Het Lichaam groeit door 
Geestelijk Voedsel, het Woord. Het Lichaam ontvangt de lichamelijke en geestelijke groei uit 
het Hoofd Christus. Door Hém wordt het Lichaam samengevoegd en bijeengehouden. Ieder 
lid doet dienst naar de mate waarin elk van ons een gave door Hem gegeven is. Als wij de 
Waarheid in gemeenschap in acht nemen, zal dit zijn tot opbouw en groei van Zijn Lichaam, 
de Gemeente. Het Hoofd geeft de instructies op welke manier het Lichaam zou groeien. De 
leden zouden in gemeenschap met het Hoofd en met elkaar de instructies opvolgen. Het 
Lichaam wordt door Hém samengevoegd en vastgemaakt omdat het anders als los zand aan 
elkaar zou hangen. Het is dus zaak om volwassen in geloof te worden om dienstbaar te 
kunnen zijn aan de Heere bij de bouw van Zijn Lichaam, de Gemeente. Wij zouden ons aan 
de Heere aanbieden om als levende stenen gebruikt te worden bij de bouw van Zijn 
geestelijke Tempel. Daartoe zijn wij geroepen; om dienstbaar te zijn aan de Heere en de 
Gemeente. De Heere bepaalt wanneer het Lichaam volgroeid is; Hij bepaalt wanneer het 



33 

 

Lichaam Die ene Volkomen Man zal zijn. De Heere bepaalt de volheid der heidenen, de 
Gemeente. Dan is het tijd voor de opname van de Gemeente. 
 
Efeze 2 
20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de 
uiterste Hoeksteen; 
21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een 
heiligen tempel in den Heere; 
22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. 
 
1 Petrus 2 
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig 
priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus 
Christus. 
 
Romeinen 11 
25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, 
bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der 
heidenen zal ingegaan zijn. 
 
Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander 
in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer 
roeping; 
5 Een Heere, een geloof, een doop, 
6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
7 Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus. 
8 Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen 
genomen, en heeft den mensen gaven gegeven. 
9 Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste 
delen der aarde? 
10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat 
Hij alle dingen vervullen zou. 
11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en 
sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus; 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 
met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot 
dwaling te brengen; 
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15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het 
Hoofd is, namelijk Christus; 
16 Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, 
door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den 
wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. 
 

17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere 
heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. 
18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de 
onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten; 
19 Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, 
om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. 
20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd; 
 
In de praktijk 
 
Nadat Paulus eerst de Gemeentelijke Waarheden van de Verborgenheid leerstellig heeft 
uitgelegd, roept hij ons in dit hoofdstuk op om deze Waarheden ook in praktijk te brengen. 
Dat wij in ons dagelijks leven zouden leven waardiglijk onze roeping. Paulus roept ons met 
klem op om de eenheid en de vrede onderling te bewaren. Dan legt Paulus uit dat er gaven 
gegeven Zijn door de Heere en dat die gaven ook in de praktijk tot opbouw zijn van het 
Lichaam. In bovenstaande verzen zegt Paulus, dat wij onze wandel van eertijds zouden 
veranderen. Dat nu wij de Gemeentelijke Waarheden kennen, wij daar in de praktijk ook 
naar zouden leven. Waardiglijk onze roeping. Wij waren dood door de misdaden en de 
zonden maar uit geloof en uit Zijn Barmhartige Genade zijn wij levend gemaakt. En het zou 
zichtbaar terug te zien zijn in onze levens dat wij leven vanuit het nieuwe verkregen 
Opstandingsleven. 
 
Efeze 2 
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de 
macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; 
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, 
doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, 
gelijk ook de anderen; 
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 
heeft, 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere 
heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. 
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Lege gedachten 
 
De Efeziërs waren eertijds heidenen naar het vlees. Paulus roept hen hier op om niet meer 
te wandelen zoals de niet bekeerde heidenen die nog steeds in de ijdelheid huns gemoeds 
wandelen. Het gemoed is het denken, de geest oftewel het innerlijk. IJdelheid is leegte 
oftewel inhoudsloos. Dus gaat het hier over de leegte en het inhoudsloze denken van de 
natuurlijke mens. Ongelovigen, heidenen, denken wel maar hun gedachten gaan over niets 
en zullen nergens toe leiden. Hun denken reikt niet verder dan de oude Schepping. Maar de 
oude Schepping is door God in de Heere Jezus Christus gedood. De oude Schepping doet niet 
meer mee voor God. De heidenen geloven niet in de Opgestane Christus. Zij geloven dus ook 
niet dat Hij Eersteling is van de nieuwe Schepping. Dus hebben deze heidenen straks niets 
meer want ze zijn dood voor God en blijven dood voor God. 
 

Nieuwe mens in Christus 
 
Paulus zegt eigenlijk dat onze gedachten níet ijdel zouden zijn maar vol van de Heere Jezus 
Christus. Dan zouden deze gedachten ons leiden op onze levenswandel. Wij zouden de oude, 
natuurlijke, mens uitdoen en de nieuwe mens in Christus aandoen. Ons denken zou iedere 
dag vernieuwd worden meer en meer naar het Beeld van de Heere Jezus Christus. Want we 
zouden Hém gelijkvormig worden. Dan zal de Heere ons leven en welzijn bepalen. Want ons 
denken en de Inhoud van ons leven zou alleen Christus zijn. En ons denken zou alleen 
gevoed worden met en door het Woord van God.   
 
Kolossensen 3 
6 Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid; 
7 In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet. 
8 Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, 
vuil spreken uit uwen mond. 
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; 
11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en 
vrije; maar Christus is alles en in allen. 
 
Romeinen 8 
28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, 
namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 
29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde 
Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. 
 
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. 
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17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere 
heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. 
 
18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de 
onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten; 
19 Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, 
om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. 
 
Onreinigheid 
 
Het denken van de mensheid is verduisterd vanwege de verharding van haar hart; vanwege 
ongeloof. Deze heidense Efeziërs willen niet geloven en daarom redeneren zij alle Bijbelse 
Waarheid weg. Zij zijn onwetend omdat hun geweten is dichtgebrand. Zij verwerpen de 
Heere bewust. Maar de Heere laat degenen die Zijn Waarheid voor leugen houden hun gang 
gaan. De Heere laat los degenen die Hém bewust loslaten. Hij geeft ze over in hun verkeerde 
denken. Door de verharding van het hart en de ijdelheid van het gemoed zijn deze 
ongelovigen ongevoelig geworden voor de Waarheid. Door hun eigen redeneringen zijn ze 
ongevoelig geworden voor Gods redeneringen. En daarom hebben zij zich overgegeven aan 
die dingen waar zij wel gevoelig voor zijn. Maar die liggen alleen op het lichamelijke vlak. Om 
alle onreinigheid gieriglijk oftewel intens te bedrijven. Het verkeerde denken van de 
natuurlijke mens drukt zich uit in al deze onreinigheden. Paulus geeft zo’n zelfde voorbeeld 
aan de Romeinen.(zie ook de studie homosexualiteit in de Bijbel) 
 
Romeinen 1 
18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en 
ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. 
19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun 
geopenbaard. 
20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen 
verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te 
verontschuldigen zouden zijn. 
21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn 
verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; 
22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; 
23 En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds 
van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten. 
24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot 
onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; 
25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en 
gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen. 
 
1 Timotheüs 4 
1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het 
geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 
2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten(medeweten van God) 
als met een brandijzer toegeschroeid; 
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Vanuit de nieuwe mens wandelen 
 
Paulus geeft hier een uitgebreide omschrijving van die ongelovige Efeziërs, de andere 
heidenen. Een omschrijving die past bij élke natuurlijke mens. Ook bij die van ons! Ieders 
natuurlijke mens is immers ongelovig. Maar gelovigen hebben een nieuwe mens in Christus 
gekregen, behorend bij de nieuwe Schepping. Gelovige mensen zouden hun eigen 
natuurlijke mens voor dood houden en ook geen aandacht schenken aan de natuurlijke 
mens van een andere gelovige. Wij zouden proberen Zijn Beeld gelijkvormig te worden. Door 
nu al te wandelen, te leven, vanuit de nieuwe mens in Christus. In de praktijk te leven vanuit 
het nieuwe verkregen Opstandingsleven. Paulus waarschuwt ons om niet dezelfde wandel te 
hebben als ongelovigen. Hij roept ons met klem op om te wandelen waardiglijk onze 
roeping.  
 
Romeinen 6 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit 
de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens 
wandelen zouden.    
 

17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere 
heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. 
18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, 
die in hen is, door de verharding huns harten; 
19 Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, 
om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. 
 
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; 
 
Aardse leven opgegeven 
 
Er staat niet; alzo heeft Christus ons niet geleerd. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd; 
wandelend als de andere heidenen in de ijdelheid huns gemoed. Verduisterd in het 
verstand, vervreemd van het leven Gods, verharding huns harten. Ongevoelig geworden en 
zichzelf overgegeven tot ontuchtigheid en onreinigheid. Wij zouden van Christus leren Wie 
Hij is en wat Hij doet. Als wij van Christus leren dan leren wij totaal wat anders dan wat de 
wereld ons eertijds geleerd heeft. Totaal wat anders dan wat wij ons van de wereld eigen 
gemaakt hebben. Als wij geloven in Hem en ons gevuld hebben met Kennis van Hem, de 
Heere Jezus Christus Die de Waarheid is dan zou onze wandel er helemaal anders uitzien dan 
die van de andere heidenen. En welke Waarheid is dan in Jezus? De Waarheid dat Jezus Zich 
aflegde; dat Hij Zich gaf in de dood. Hij heeft Zijn aardse leven opgegeven. Hij heeft Zijn 
vorige wandeling, Zijn wandeling op aarde, afgelegd. De Heere Jezus geeft ons dus het 
voorbeeld, in verband met Zijn vorige wandeling, namelijk in verband met Zijn oude mens. 
Door het afleggen van zijn oude mens werd de Heere Jezus Christus Eersteling van de 
nieuwe Schepping. En het nawandelen van Zijn voorbeeld is dus dat ook wij onze oude mens 
zouden afleggen en de nieuwe mens zouden aandoen. De nieuwe mens in Christus. 
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2 Korinthe 5 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees (oude mens); en indien wij ook 
Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees 
(de Heere Jezus is in Zijn Opstanding de Christus geworden; de Eerstgeborene van de nieuwe 
Schepping; de oude mens de Heere Jezus afgelegd).  
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden.  
 
Filippensen 2 
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam 
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen naam is 
 
Galaten 1 
3 Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus; 
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 
tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; 
5 Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 
 
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, 
 
Wandelen waardiglijk onze roeping 
 
We zijn aan het kruis van Golgotha van onze oude mens verlost. De Wet, de zonden, het 
vlees, kortom; de oude mens werd daar gekruisigd en gedood. Sinds de Opstanding rekent 
de Heere hier dus niet meer mee. En dat voorbeeld zouden wij navolgen; namelijk niet meer 
met die oude mens rekenen. Te wandelen waardiglijk onze roeping, is te wandelen vanuit de 
nieuwe mens in Christus. Wandelen vanuit het verkregen Opstandingsleven. Hier en nu en 
niet straks. Wij zijn in Christus eerstelingen van de nieuwe Schepping dus zouden wij ook 
leven vanuit die nieuwe Schepping. Daarvoor zullen wij onze oude mens voor dood moeten 
houden. Want de oude, natuurlijke mens wordt verdorven door alle wereldse 
begeerlijkheden en verleidingen. Ook de god dezer eeuw, de satan, wil ons graag een handje 
op weg helpen om te luisteren naar onze oude mens. Maar wij zouden vast blijven staan in 
Zijn Woord en ons laten vernieuwen in ons denken. Want alle handelingen beginnen vanuit 
ons innerlijk, onze geest, ons gemoed.  
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1 Johannes 2 
5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; 
hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. 
6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft. 

     

Kolossensen 1 
9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te 
bidden en te begeren, 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; 
 
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. 
 
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, 
 
Het voorbeeld van de Heere Jezus 
 
Er staat hier niet dat wij het voorbeeld van de Heere Jezus moeten navolgen. Er staat niet 
dat wij moeten proberen om het voorbeeld van de Heere Jezus na te wandelen. Er staat ook 
niet dat wij, als oude mens, nu ‘beter’ zouden moeten leven omdat wij nu immers een kind 
van God zijn. Er staat niet dat we ons nu beter moeten gedragen. Dát wordt hier niet 
bedoeld.  Hoewel de Heere Jezus natúúrlijk ons Ultieme Voorbeeld is in Geloof, Trouw en 
Dienstbaarheid aan God de Vader. En het is zeker zo dat men aan onze werken ons geloof 
zou kennen. Maar in dit vers wordt de oude mens bedoeld met ‘de vorige wandel’. Dus er 
wordt niet bedoeld dat wij de vorige wandel zouden afleggen. Voor God is de oude mens 
dood maar voor ons is de oude mens nog levend. We hebben dagelijks met onze oude mens 
te maken. Het voorbeeld is dus niet hoe wij als oude mens in deze Wereld zouden leven. 
Maar dat wij als oude mens nu zouden sterven. Het voorbeeld, hoe wij Christus hebben 
geleerd is dat ook wij zouden afleggen onze vorige wandeling, namelijk onze oude mens. We 
zouden onze oude mens voor dood houden oftewel negeren. Het is  een kwestie van tijd dan 
heeft de oude mens ook in de praktijk afgedaan, namelijk bij ons lichamelijk overlijden. 
 
Romeinen 6 
5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te 
niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 
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7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 
       

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. 
 
Nieuwe mens  
   

De oude mens wordt verdorven door de begeerlijkheden van de verleiding. Naarmate de 
mens ouder wordt, krijgt hij steeds meer kennis van kwaad. De natuurlijke mens raakt 
gaandeweg steeds meer verdorven. Uiteindelijk zal de oude, natuurlijke, mens sterven. Maar 
Paulus zegt dat wij een alternatief hebben. Wij kunnen ervoor kiezen de nieuwe mens aan te 
doen. Te leven vanuit de nieuwe Schepping. En dat is ook de bedoeling van God want alleen 
de nieuwe mens in Christus kan de Heere dienstbaar zijn. De nieuwe mens die in de plaats 
van de oude mens komt, is een geestelijk mens. Voor zover wij de nieuwe mens ervaren in 
onszelf, ervaren wij dit als eerste in ons denken. Die nieuwe mens, namelijk dit geestelijk 
leven, namelijk het Leven van Christus in ons, wordt eerst uitgedrukt in onze gedachten. En 
als het goed is, zal dit Leven dan ook een uitwerking gaan hebben in onze praktische 
levenswandel. Dit zou alleen het resultaat zijn van de Geest, namelijk van het Leven en de 
Gezindheid van Christus in ons. Niet het resultaat van onze eigen werken. Door vernieuwing 
van ons denken worden wij veranderd. Wandelen waardiglijk der roeping, met welke gij 
geroepen zijt, is wandelen onder leiding van de Geest. Dat kan alleen vanuit de nieuwe mens 
in Christus. 
 
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. 
 
Johannes 3 
30 Hij ( de Heere Jezus Christus, het nieuwe Leven in ons ) moet wassen, maar ik minder 
worden. 
 
Jakobus 2 
26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder 
de werken dood. 
 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
Naar God geschapen 
 
In dit vers wordt samengevat hoe wij waardiglijk onze roeping zouden leven. Dit betreft 
uiteraard ons denken en niet ons handelen. Het betreft ons vernieuwde denken en het 
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gericht zijn op de Heere. Dit kan alleen als wij onze natuurlijke mens negeren. Ons ego zou 
minder worden om de Geest in ons alle ruimte te geven. De nieuwe mens is geboren uit God 
oftewel naar God geschapen. De nieuwe mens heeft, in Christus, de Goddelijke natuur. Deze 
staat boven de menselijke natuur. Als nieuwe mensen, eerstelingen in Christus van de 
nieuwe Schepping, zijn wij heilig en gerechtvaardigd voor God. Heilig betekent bekwaam 
gemaakt om de Heere te kunnen dienen. Gerechtvaardigd is verzoend met God, in Christus.  
En doordat wij verzoend zijn met God, zijn wij, in Christus, één met Hem. 
 
Romeinen 5 
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere 
Jezus Christus; 
2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij 
staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 
 
Johannes 17 
21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; 
opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 
 
2 Petrus 1 
3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, 
geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en 
deugd; 
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de 
wereld is door de begeerlijkheid.  
 
1 Johannes 3 
9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet (kán niet zondigen want het is 
het Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus Zélf; het is de Goddelijke natuur en die 
kán niet zondigen. Dus wát de oude mens van die gelovige ook uitvreet, het wordt hem niet 
aangerekend. De oude mens doet niet mee voor God), want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan 
niet zondigen, want hij is uit God geboren.  
 
1 Korinthe 6 
9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven? 
10 Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch 
ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, 
geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven. 
11 En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij 
zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods; 
12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij 
geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. 
 
 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, 
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24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
Kledingstuk 
 
De oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. Als we de oude mens willen 
vasthouden, kunnen we de nieuwe mens nooit aandoen. De oude mens, ons natuurlijke 
leven in Adam wordt hier gebruikt als kledingstuk. Het aandoen van de nieuwe mens wordt 
vergeleken met het aandoen van een kledingstuk. Het aandoen van het Leven en de 
gezindheid van Christus. We zullen dus het ene kleed moeten afdoen om het andere kleed te 
kunnen aandoen. We zouden de oude mens ‘doden’ om de nieuwe mens te kunnen leven. 
Het ontkleed worden is dan ook een type van het afleggen van de oude mens. 
 
2 Korinthe 5 
1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een 
gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 
2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, 
overkleed te worden. 
3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. 
4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet 
willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden 
worde. 
 
Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander 
in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer 
roeping; 
5 Een Heere, een geloof, een doop, 
6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
7 Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus. 
8 Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen 
genomen, en heeft den mensen gaven gegeven. 
9 Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste 
delen der aarde? 
10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat 
Hij alle dingen vervullen zou. 
11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en 
sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus; 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
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14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 
met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot 
dwaling te brengen; 
15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het 
Hoofd is, namelijk Christus; 
16 Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, 
door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den 
wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. 
17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere 
heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. 
18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, 
die in hen is, door de verharding huns harten; 
19 Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, 
om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. 
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. 
 
25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want 
wij zijn elkanders leden. 
 
Oude mens is leugenachtig 
 
Daarom legt af de leugen, en spreekt de Waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij zijn 
elkanders leden. Waarom zouden wij de leugen afleggen? Omdat wij Christus alzo niet 
geleerd hebben. Wij zouden de vorige wandel, de oude mens, afleggen. De oude natuurlijke 
mens die leugenachtig is. De natuurlijke mens heeft de leugen liever dan de Waarheid. Elk 
natuurlijk mens is zondig. De leugen afleggen is hetzelfde als de oude mens afleggen. De 
Waarheid spreken is de nieuwe mens aandoen. En omdat de Gemeente uit allemaal 
wedergeboren mensen bestaat, zouden wij allemaal de oude mens voor dood houden. En 
zeker ook die van elkaar. Alle leden zouden alleen de Waarheid spreken en in de praktijk van 
ons leven de onderlinge eenheid bewaren.  
 
Romeinen 3 
10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 
11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 
12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er 
is ook niet tot een toe. 
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder 
hun lippen. 
14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 
15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; 
16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 
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17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend. 
18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 
 
1 Korinthe 12 
1 En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt. 
2 Gij weet, dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heengetrokken, naar dat gij 
geleid werdt. 
3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een 
vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen 
Geest. 
4 En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; 
 
Daarom de gaven van evangelisten en leraren; éérst Bijbelstudie waardoor er op grond van 
geloof in het Woord van God een verandering van denken kan gaan plaatsvinden. Pas daarna 
kunnen wij de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. Dat zal tot gevolg hebben 
dat er verandering komt in ons dagelijks leven en in omgang met onze naasten. Onze 
naasten zijn de medeleden van het Lichaam van Christus. 
 
25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want 
wij zijn elkanders leden. 
 
Wie is onze Naaste ? 
 
Naaste = Iemand die ons het meest na staat. 
Wie staat ons het meest na? De Heere Jezus Christus natuurlijk! Want Hij woont in ons. 
Niemand kán ons meer na staan dan Hij. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Hij weet 
zelfs hoeveel haren op ons hoofd staan.  
 
Deuteronomium 6 
4 Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! 
5 Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en 
met al uw vermogen. 
 
Deuteronomium 10 
12 Nu dan, Israël! wat eist de HEERE, uw God van u dan den HEERE, uw God, te vrezen, in al 
Zijn wegen te wandelen, en Hem lief te hebben, en den HEERE, uw God, te dienen, met uw 
ganse hart en met uw ganse ziel; 
 
Deuteronomium 30 
6 En de HEERE, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den HEERE, uw 
God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet. 
 
Leviticus 19 
16 Gij zult niet wandelen als een achterklapper onder uw volken; gij zult niet staan tegen het 
bloed van uw Naaste; Ik ben de HEERE! 
17 Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; gij zult uw Naaste naarstiglijk berispen, en zult 
de zonde in hem niet verdragen. 
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18 Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen uws volks; maar gij zult uw 
Naaste liefhebben als uzelven; Ik ben de HEERE! 
 
In vers zestien van Leviticus staat; gij zult geen valse getuigenissen spreken en gij zult niet 
staan tegen het bloed, dus het Leven, van Uw Naaste, Ik Jehova. Hier staan zaken die het 
Joodse Volk juist wél gedaan heeft. Dit vers wordt gelezen alsof de Heere deze woorden met 
Zijn Naam ondertekent. Maar de Heere zegt dat Hij, als de Naaste, juist het Slachtoffer zal 
worden van de kwaadsprekerij en laster en moordlust van het Volk Israël. De Wet gaat over 
de Heere Jezus Christus. De Joden hadden de Wet moeten geloven maar in plaats daarvan 
gingen zij de Wet uitvoeren. In plaats van te geloven met hun hart, gingen zij de werken der 
Wet doen. Gij zult in uw hart geen afkeer hebben van uw Broeder en gij zult uw Naaste 
ijverig bestraffen en zult de zonde in Hem niet gedogen. De Naaste is de Heere Jezus Christus 
Zélf.  
 
Lukas 24 
44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk 
dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en 
de Profeten, en Psalmen 
 
En uw Naaste als uzelven 
 
Lukas 10 
25 En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat 
doende zal ik het eeuwige leven beërven? 
26 En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? 
27 En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en 
uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als 
uzelven. 
28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven. 
29 Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? 
 
Als we God liefhebben met heel ons hart en in heel ons doen en laten en met al onze kracht 
en met heel ons verstand, wat blijft er dan nog aan liefde over voor een ander? Als God ál 
ons vermogen tot liefhebben opeist, dan blijft er voor een ander niets meer over! Maar toch 
staat er dat wij ook onze Naaste zouden liefhebben. Dus vraagt de Schriftgeleerde; wie is 
dan mijn Naaste? De Schriftgeleerde gaat er ook vanuit dat de Naaste één persoon is, want 
het staat in enkelvoud. Deze Naaste wordt hier gelijkgesteld aan God. Het liefhebben van de 
Naaste is gelijk aan het liefhebben van God. Die Naaste is De Heere Jezus Christus. De Heere 
Jezus heeft hiermee de vraag van de Schiftgeleerde beantwoord. Want zijn vraag was; wat 
moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wij weten allemaal dat we niet de hele 
mensheid hoeven lief te hebben om eeuwig Leven te verkrijgen. De Schriftgeleerde stelt zijn 
tweede vraag; wie is mijn Naaste? En aan de hand van een gelijkenis laat de Heere Jezus zien 
dat Christus de Naaste is. Gelijkenissen gaan altijd over de Verborgenheid. 
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De Barmhartige Samaritaan 
 
30 En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker mens (Israëliet, of mensheid maar in 
bijzonderheid de tien stammen) kwam af van Jeruzalem naar Jericho (van de stad van Vrede 
naar de wereld), en viel onder de moordenaars (Satan, de oude Schepping), welke, hem ook 
uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem half 
dood liggen. (Jericho is de oude wereld. De wereld zónder God. Het is de oudste bewoonde 
stad ter wereld en ligt vierhonderd meter beneden de zeespiegel. Jeruzalem is de stad van 
God en ligt achthonderd meter boven de zeespiegel. Van Jeruzalem naar Jericho is de 
verkeerde weg. Het voert van Jeruzalem (God) naar Jericho, naar de wereld (satan). De 
priester en Leviet (volk Israël) konden het slachtoffer niet redden, zij gingen namelijk zelf óók 
de verkeerde kant op. Van God weg in plaats van naar God toe) 
31 En bij geval kwam een zeker priester (van het Oude Verbond) denzelven weg af, en hem 
ziende, ging hij tegenover hem voorbij. 
32 En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag hem, en ging 
tegenover hem voorbij 
33 Maar een zeker Samaritaan (betekent Waker van het Woord. Samaria is de hoofdstad van 
de tien stammen. Uit de tien stammen is de Gemeente ontstaan), reizende, kwam omtrent 
hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. 
34 En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie (Heilige Geest) en wijn; 
(het Opstandingsleven van het Nieuwe Verbond)en hem heffende op zijn eigen beest ( Zijn 
Eigen Bezit, Zijn Loon; De ezel is een type van de Gemeente), voerde hem in de herberg 
(tijdelijk huis hier op aarde; aardse beeld van de Gemeente) en verzorgde hem.(Jezus 
Christus verbond de wonden met olie en wijn. Hij was met innerlijke ontferming bewogen. 
Net zoals Hij voor elk van ons is. Met innerlijke ontferming bewogen is in de Bijbel alleen de 
Heere. De Samaritaan buigt zich, vernederd zich. om te dienen, te helpen. Daarna tilt hij de 
gewonde man op; Hij verhoogt hem en zet hem op zijn beest oftewel zijn ezel. De herberg is 
een tijdelijke plaats om te verblijven. Men is op doorreis) 
35 En des anderen daags weggaande ( nadat Hij ons verlost heeft, is Hij ten Hemel 
opgevaren), langde hij twee penningen (Hij staat al tweeduizend jaar borg voor ons. Eén 
penning des daags en een dag is als duizend jaar) uit, en gaf ze den waard (Heilige Geest), en 
zeide tot hem: Draag zorg voor hem: en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat 
zal ik u wedergeven, als ik wederkom.(Bij Zijn Wederkomst zullen wij van Hem Loon 
ontvangen) 
36 Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de 
moordenaars gevallen was? 
37 En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga 
heen, en doe gij desgelijks. 
 
Het antwoord op de vraag; wie is mijn Naaste? De Heere Jezus Christus, de Barmhartige 
Samaritaan, is onze Naaste. Dan zijn dus alle gelovigen, de Gemeente, ook je naasten. Allen 
die behoren bij het Lichaam van Christus zijn je naasten. Het antwoord op de vraag; wat 
moet ik doen om eeuwig leven te verkrijgen is dus: wij moeten ons, net als de gewonde man 
deed, laten oppakken en verzorgen door Jezus Christus. Wij moeten onze wonden door Hem 
laten reinigen. Met de Heilige Geest en het nieuwe Opstandingsleven. Geef je over aan Zijn 
Werk in jou en aan jou en door jou heen. De Heilige Geest is onze Trooster en Helper tot de 
Wederkomst van de Heere. De Heilige Geest is ons Onderpand. 
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Markus 8 
2 Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare; want zij zijn nu drie dagen bij Mij 
gebleven, en hebben niet, wat zij eten zouden. 
 
Mattheüs 14 
14 En Jezus uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming over hen 
bewogen, en genas hun kranken. 
 
25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want 
wij zijn elkanders leden. 
 
Praktische levenswandel 
 
Als het gaat om onze praktische levenswandel dan wordt van ons verwacht dat wij wandelen 
met Christus, buiten de Legerplaats. Met de wereld en haar leugens en ongelovigheid 
hebben wij weinig of niets te maken. In de wereld wordt het ons verboden om de Waarheid 
te verkondigen. Hun wereld en denkwijze en levenswijze is de onze niet meer omdat de 
Heere ons daaruit trekt. Wij horen niet meer in de wereld. Wij zijn in de gevangenis, de 
besloten gemeenschap van heiligen. Wij zouden ons nog hoofdzakelijk bezig houden met de 
opbouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus. Dat zijn onze naasten. Onze 
levenswandel is in de gemeenschap van gelovigen. 
 
Filippensen 3 
18 Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende 
zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn; 
19 Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun 
schande, dewelken aardse dingen bedenken. 
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk 
den Heere Jezus Christus; 
 
Kolossensen 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; 
 
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. 
 
Galaten 1 
3 Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus; 
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 
tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; 
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Hebreeën 13 
12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de 
poort geleden. 
13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. 
14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. 
 
25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij 
zijn elkanders leden. 
26 Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid; 
 

Toorn 
 
Toornig is boos oftewel kwaad. Niet liegen tegen elkaar en niet boos blijven op elkaar zijn 
uitwerkingen van het aandoen van de nieuwe mens. Toorn is geen zonde maar toornig 
blijven wél. Menselijke boosheid ontaard meestal door gebrek aan zelfbeheersing. Volgens 
de Bijbel is toorn het resultaat van afkeuringswaardige gebeurtenissen of omstandigheden. 
De toorn van God is het resultaat van al de misstanden die er onder de mensen zijn. Het 
resultaat op de houding van de goddeloze mens. Zijn toorn is tot op heden een passief 
oordeel; Hij heeft de mensheid losgelaten en heeft hen overgegeven in hun verkeerde 
denken. Pas bij Zijn Wederkomst zal hij actief gaan oordelen. 
 
Romeinen 1 
18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en 
ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. 
 
Johannes 2 
13 En het pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem. 
14 En Hij vond in den tempel, die ossen, en schapen, en duiven verkochten, en de wisselaars 
daar zittende. 
15 En een gesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef Hij ze allen uit den tempel, ook de 
schapen en de ossen; en het geld der wisselaren stortte Hij uit, en keerde de tafelen om. 
16 En Hij zeide tot degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg; 
maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van koophandel. 
 
De Heere Jezus werd toornig omdat men de tempel tot een plaats van koophandel gemaakt 
had. Zijn toorn zette zich uiteindelijk om in een oordeel want Hij maakte een gesel en dreef 
daarmee het vee uit en wierp de tafels van de geldwisselaars om. Dit is profetisch voor wat 
er gebeuren zal aan het einde van de zeventigste week van Daniël. Het Volk Israël zou 
immers in eerste instantie Gods Tempel zijn.  
 
25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij 
zijn elkanders leden. 
 
26 Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid; 
27 En geeft den duivel geen plaats. 
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De zon ga niet onder 
        
Door de Zon, het Licht en Leven van Christus in ons, smelt onze boosheid. Zo geven we de 
duivel en dus de duisternis, de nacht, geen kans om scheiding en verdeeldheid te brengen 
met onze naasten. De duivel geen plaats geven betekent dat we de duivel geen kans geven 
om zijn vergiftende en dodende werk te kunnen verrichten. Want als wij onze controle 
verliezen, neemt de duivel de controle over.  
 
Toornig worden en de Waarheid spreken 
 
Blijkbaar staat het toornig worden in verband met het spreken van de Waarheid. Want er 
wordt eerst tegen ons gezegd dat we de oude mens zouden afleggen en de nieuwe mens 
aandoen. We zouden namelijk vernieuwd worden in ons denken. Met als resultaat dat we de 
Waarheid zouden spreken maar vervolgens wordt er tot ons gezegd; wordt toornig maar 
geef de duivel geen kans. Dit zouden we toch niet verwachten! Wij hebben immers gehoord 
dat wij anderen in hun waarde zouden laten wanneer wij het Woord der Waarheid 
verkondigen. De Heere Jezus was toch ook zachtmoedig? Jazeker maar de Heere Jezus zei 
ook; gij hoeren; gij tollenaars; gij addergebroedsel; gij vossen; gij wit gepleisterde graven. De 
Heere Jezus kon dus ook toornig zijn vanwege de vijandige ongelovigheid van Zijn 
tijdgenoten. En wat de Heere toen gezegd heeft in Zijn toornigheid, was absoluut de 
Waarheid. De Waarheid kan hard zijn. Hij werd toornig, wanneer men het Woord der 
Waarheid in ongeloof tegenstond. En zo is het ook met ons. We kunnen eventueel toornig 
worden wanneer we de Waarheid spreken.  Niet toornig worden over de ongelovigen want 
die zijn dood. Maar toornig worden over de ongelovigheid van onze broeders of zusters. 
Maar de zon zou niet ondergaan over onze toornigheid over onze broeders en zusters. Want 
dan zouden we de duivel plaats geven… 
 
Hebreeën 12 
14 Jaagt den vrede na met allen (=gelovigen), en de heiligmaking, zonder welke niemand den 
Heere zien zal; 
15 Toeziende, dat niet iemand verachtere van de genade Gods; dat niet enige wortel der 
bitterheid, opwaarts spruitende, beroerte make en door dezelve velen ontreinigd worden.     
            

Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander 
in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer 
roeping; 
5 Een Heere, een geloof, een doop, 
6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
7 Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus. 
8 Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen 
genomen, en heeft den mensen gaven gegeven. 
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9 Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste 
delen der aarde? 
10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat 
Hij alle dingen vervullen zou. 
11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en 
sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus; 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 
met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot 
dwaling te brengen; 
15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het 
Hoofd is, namelijk Christus; 
16 Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, 
door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den 
wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. 
17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere 
heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. 
18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, 
die in hen is, door de verharding huns harten; 
19 Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, 
om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. 
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. 
25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij 
zijn elkanders leden. 
26 Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid; 
27 En geeft den duivel geen plaats. 
 
28 Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de 
handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft. 
 
Gelovigen 
 
Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd.  We zouden afleggen de vorige wandeling namelijk 
de oude mens. De nieuwe mens zal vernieuwd worden in het denken. En als nieuwe mens 
leggen we de leugen af en spreken we de Waarheid met onze naasten. We geven de duivel 
geen kans wanneer we toornig zijn. Als we de nieuwe mens hebben aangedaan zouden we 
niet meer stelen maar juist onze naaste die nood heeft, helpen. Zo zijn wij in de praktijk 
opbouwend bezig voor de Gemeente. Degenen die gestolen hebben, zouden beter zelf met 
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hun handen kunnen gaan werken zodat ze degenen die te weinig hebben kunnen laten 
mede delen van hetgeen ze gearbeid hebben. Dit gaat over leden van Zijn Lichaam, de 
Gemeente. Gelovigen dus. Paulus houdt in Korinthe een inzameling voor gelovigen in 
Jeruzalem. 
 
1 Korinthe 16 
1 Aangaande nu de verzameling, die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik aan de 
Gemeenten in Galatië verordend heb, doet ook gij alzo. 
2 Op elken eersten dag der week, legge een iegelijk van u iets bij zichzelven weg, 
vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen 
alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn. 
3 En wanneer ik daar zal gekomen zijn, zal ik hen, die gij zult bekwaam achten door brieven, 
zenden, om uw gave naar Jeruzalem over te dragen. 
 
Handelingen 20 
32 En nu, broeders, ik bevele u Gode, en den woorde Zijner genade, Die machtig is u op te 
bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. 
33 Ik heb niemands zilver, of goud, of kleding begeerd. 
34 En gijzelve weet, dat deze handen tot mijn nooddruft, en dergenen, die met mij waren, 
gediend hebben. 
35 Ik heb u in alles getoond, dat men, alzo arbeidende, de zwakken moet opnemen, en 
gedenken aan de woorden van den Heere Jezus, dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven, 
dan te ontvangen. 
 
Hebreeën 13 
15 Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der 
lippen, die Zijn Naam belijden. 
16 En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet; want aan zodanige offeranden 
heeft God een welbehagen.(voor gelovigen want de Heere heeft geen welbehagen in arme 
ongelovigen) 
 
Galaten 6 
1 Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, 
brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat 
ook gij niet verzocht wordt. 
2 Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus. 
3 Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed. 
4 Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem 
hebben, en niet aan een anderen. 
5 Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. 
6 En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem 
onderwijst. 
 

Niet gericht op ongelovigen 
 
Het belangrijkste wat wij kunnen mede- delen aan ongelovigen is dat zij de Heere Jezus 
Christus leren kennen. Als een ongelovige Christus niet wil leren kennen en Hem verwerpt, 
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waarom zou Christus dan voor deze ongelovige zorgen? Het gaat om het principe zoals dit in 
de Bijbel ons wordt overgedragen. Geen enkele gelovige wordt verboden om iets te geven 
aan ongelovigen. Maar denk niet, zoals de kerken ons leren, dat ons leven gericht moet zijn 
op het welzijn van ongelovigen, die zij naasten noemen. Want ons leven hoort in de eerste 
plaats gericht te zijn op het geestelijke en vervolgens ook op het lichamelijke welzijn van 
onze naasten, medegelovigen en dus leden van Zijn Lichaam. En natúúrlijk zouden wij niet 
neerkijken op ongelovigen en in vrede met hen leven. Maar het meest aan de huisgenoten 
des geloofs. Tot opbouw van de Gemeente. 
 
Romeinen 12 
13 Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. 
14 Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet. 
15 Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden. 
16 Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de 
nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. 
17 Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. 
18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. 
 
Galaten 6 
10 Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de 
huisgenoten des geloofs. 
 
1 Timotheüs 5 
8 Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het 
geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige. 
 
28 Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de 
handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft. 
 
29 Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, 
opdat zij genade geve dien, die dezelve horen. 
 
 
Grof in de mond 
 
Ik ben zelf nog wel eens grof in de mond en zou me aangesproken kunnen voelen door dit 
vers. Maar dat is niet direct wat hier bedoeld wordt. Tegenover vuile rede staat goede rede. 
Goede rede is tot nuttige stichting oftewel goede rede is een Woord dat opbouwend is. Tot 
opbouw van ons geloof en dat van anderen en tot opbouw van de Gemeente. Vuile rede is 
dan vanzelfsprekend tot afbreuk daarvan. Dus laat geen vuile woorden uit uw mond gaan 
maar alleen woorden van Genade. Want alleen de prediking van de Genade is tot opbouw 
van het Lichaam van Christus. Opdat de prediking van de Genade aangenomen wordt door 
degenen die over Genade horen.  Vuile redes zijn in dit geval dan ook Wettische woorden. 
Woorden waarmee men iemand onder de Wet wil brengen. 
 
 
 



53 

 

Goede rede gaat over Genade 
 
Want tegenover het Oude Verbond der Wet staat het Nieuwe Verbond der Genade. En 
daarom zouden de goede redes over Genade gaan. Woorden die gaan over de Genade Gods 
zijn ter opbouw van de Gemeente, zijn tot nuttige stichting. Prediking van Genade zou 
Genade kunnen geven aan degenen die ervan horen. Bijvoorbeeld aan mede-gelovigen die 
nog onder de Wet leven. Wij zijn immers gesteld tot dienaren van het Nieuwe Verbond der 
Genade. Elke Wet die wij elkaar opleggen is dus in strijd met de Bedeling waarin wij leven. 
Wij zijn dienaren van het Nieuwe Verbond wanneer wij uit Gods Genade leven en wanneer 
wij dit Nieuwe Verbond der Genade aan allen zouden prediken. Want wij zijn niet meer 
onder de Wet maar onder de Genade. Genade waarin geleerd wordt dat wij alles mogen, 
zélfs afkeurenswaardige dingen. Daarmee worden de zonden en misdaden natuurlijk niet 
aanbevolen maar het gaat om het principe. En in principe zijn ons alle dingen geoorloofd. 
Dát is Genade. Genade kent geen enkele verplichting. Maar door diezelfde Genade zijn wij 
ook in staat nuttige dingen te doen. Ter opbouw van Zijn Lichaam zouden wij wandelen 
waardiglijk onze roeping waarmee wij geroepen zijn. 
 
Romeinen 6 
11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende 
zijt in Christus Jezus, onzen Heere. 
12 Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de 
begeerlijkheden deszelven lichaams. 
13 En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven 
Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der 
gerechtigheid. 
14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de 
genade. 
15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? 
Dat zij verre. 
16 Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij 
dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der 
gehoorzaamheid tot gerechtigheid? 
17 Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van 
harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; 
18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. 
 
29 Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, 
opdat zij genade geve dien, die dezelve horen. 
 
Alle dingen zijn geoorloofd        

 

De mens wordt verontreinigd door dat wat hij spreekt. Namelijk als er vuile taal uit zijn 
mond komt. Die vuile taal komt voort uit zijn hart en dus uit zijn denken. En daardoor wordt 
die mens geestelijk bevuild en belast. Spreken hoort ook bij de werken die de mens doet. En 
de mens is verantwoordelijk voor alles wat hij voortbrengt. Alle dingen zijn ons geoorloofd 
maar als volwassenen in Christus worden wij geacht alleen dingen te doen die tot stichting 
en tot opbouw zijn van het Lichaam van Christus. Want dat is tot nut. Wat tot nut is voor het 
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Lichaam van Christus is ook tot nut voor de Heere Jezus Christus. Paulus adviseert ons om 
geen vuile rede uit ons mond te laten gaan. Hoewel in principe alles is toegestaan. Maar 
Paulus zegt; als je iets wilt zeggen, dan graag die woorden die tot stichting zijn van de 
Gemeente. Woorden die zijn tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot 
opbouwing des Lichaams van Christus. 
 
Efeze 4 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus; 
 
1 Korinthe 6 
12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij 
geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. 
   
1 Korinthe 10 
23 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij 
geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. 
        
Wat de mond in- en uitgaat 
 
Rede is uitdrukking van gedachten en gevoelens oftewel ons denken. Wat onze gedachten 
zijn, kunnen wij uitspreken. Of dat altijd een goed plan is, is een tweede! Sommige 
gedachten kunnen wij beter zwijgen. Wanneer gedachten uitgesproken worden, is dat een 
volgende stap naar bewaarwording van deze gedachten. De natuurlijke mens bedenkt niet 
veel goeds. Wij zouden de nieuwe mens aandoen om onze gedachten te laten vernieuwen. 
Ons denken zou iedere dag vernieuwd worden meer en meer naar het Beeld van de Heere 
Jezus Christus. Wij worden niet verontreinigd door wat de mond ingaat zoals eten of drinken 
of roken of bacteriën als we onze handen niet wassen. Volgens de Bijbel wordt de mens 
daardoor niet verontreinigd. De mens wordt verontreinigd door hetgeen zijn mond uitgaat! 
 
Markus 7 
15 Er is niets van buiten den mens in hem ingaande, hetwelk hem kan ontreinigen; maar de 
dingen, die van hem uitgaan, die zijn het, welke den mens ontreinigen. 
16 Zo iemand oren heeft om te horen, die hore. 
17 En toen Hij van de schare in huis gekomen was, vraagden Hem Zijn discipelen van de 
gelijkenis. 
18 En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij alzo onwetende? Verstaat gij niet, dat al wat van buiten in 
den mens ingaat, hem niet kan ontreinigen? 
19 Want het gaat niet in zijn hart, maar in den buik, en gaat in de heimelijkheid uit, 
reinigende al de spijzen. 
20 En Hij zeide: Hetgeen uitgaat uit den mens, dat ontreinigt den mens. 
21 Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, 
hoererijen, doodslagen, 
22 Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, 
hovaardij, onverstand. 
23 Al deze boze dingen komen voort van binnen, en ontreinigen den mens. 
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30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der 
verlossing. 
 
31 Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, 
met alle boosheid; 
32 Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook 
God in Christus ulieden vergeven heeft. 
 

De Geest bedroeven 
 
Men bedroeft de Geest als men de Geest tegenwerkt. De Heere wil in en door en aan elke 
gelovige een Werk doen. Als men niet in dienst wil staan van de Heere maar zélf aan de slag 
gaat om eigen werken, dode werken, Wettische werken te doen, dan bedroeft men de 
Geest. Alleen de nieuwe mens in Christus kan Vruchtbare Werken, werken door God 
voorbereid, voortbrengen. Men bedroeft de Geest wanneer men het Oude Verbond der Wet 
predikt. Wanneer men de oude mens predikt is men eigenlijk een tegenstander van de 
werking van de Heilige Geest in ons. En welke tegenstander heeft er baat bij dat de Geest 
Zijn Werk niet kan volbrengen? Juist, de satan.  
 
Filippenzen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal 
tot op den dag van Jezus Christus; 
 
Op het vlees gericht 
 
Men bedroeft de Geest bijvoorbeeld als iemand die door de Heilige Geest verwekt is tot een 
nieuwe mens in Christus, het Werk wat de Geest in hem begonnen is, gaat overnemen. Dit 
zou kunnen komen omdat deze gelovige nog niet daadwerkelijk gelooft dat God al zijn 
zonden heeft weggedaan en dat de zonden die hij nog steeds doet voor de Heere niet meer 
tellen. Omdat hij niet weet, of niet gelooft, dat wij een Hogepriester hebben Die voor ons 
bidt. Deze op het vlees gerichte gelovige rekent nog wél met zijn zonden (en met die van 
anderen). Hij denkt dat hij zijn zonden zal moeten bestrijden via de Wet en werken der Wet.  
Deze gelovige probeert via regels en eigen werken zichzelf te rechtvaardigen om zodoende 
in een goed blaadje te komen staan bij de Heere. Deze gelovige weet, gelooft of vertrouwt  
waarschijnlijk niet dat het Werk van de Hogepriester hem reinigt maar denkt daar van alles 
zélf voor te moeten doen. Doordat diegene dan werken der Wet doet, dode werken dus, 
heeft hij geen tijd om in dienst van de Heere te staan. Als je de werken der Wet doet verval 
je van de Genade en zul je niet erven, Dit bedroeft de Heilige Geest, alsof de Geest van God 
niet bekwaam zou zijn om het werk wat Hij in deze gelovige begonnen is, niet Zélf zou 
kunnen voleindigen. De Heere heeft geen mensenhanden nodig. 
 
Handelingen 17 
24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des 
hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;  
25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het 
leven, en den adem, en alle dingen geeft. 
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Romeinen 3 
27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de 
wet des geloofs. 
28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder 
de werken der wet. 
 
Galaten 4 
30 Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der 
dienstmaagd (de Wet) zal geenszins erven met den zoon der vrije.(Beloftenis) 
31 Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. 
 
Galaten 5 
3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is 
de gehele wet te doen. 
4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van 
de genade vervallen. 
-- 
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. 
 
30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der 
verlossing. 
 
Verzegelen 
 
Verzegelen kan alleen bij eigendom. Verzegelen is kenmerken. Een Merkteken van God 
krijgen; daarmee zet Hij Zijn Eigendomsrecht op ons. Wij Zijn verzegeld door de Heilige 
Geest. Apart gezet voor God. Tot de dag dat ons aardse lichaam, onze oude mens, sterft. 
Ook al zou je als kind van God, de Heilige Geest bedroeven dan nóg blijf je verzegeld met de 
Heilige Geest tot de dag dat je aardse lichaam sterft. Wij hebben de Heilige Geest juist 
ontvangen als Garantie dat wij nooit meer van de Levende God gescheiden kunnen worden 
        

Efeze 1 
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 
 
2 Korinthe 1 
22 Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven. 
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2 Korinthe 5 
4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet 
willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden 
worde. 
5 Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes 
gegeven heeft. 
 
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. 
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. 
 
30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der 
verlossing. 
 
31 Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u 
geweerd, met alle boosheid; 
 
Kenmerkend voor de oude mens 
 
Deze woorden zijn allemaal kenmerkend voor de oude mens. Maar we zijn door Paulus 
opgeroepen de oude mens voor dood te houden. Juist om deze eigenschappen allemaal te 
voorkomen. Al deze eigenschappen van de oude mens zouden wij van ons weren; zouden 
we tegenhouden. Tegenhouden door de nieuwe mens in Christus aan te doen en de oude 
mens van onszelf en die van anderen te negeren. We zouden de Heilige Geest niet 
bedroeven door met boosheid met elkaar om te gaan. Als we de nieuwe mens in Christus 
aandoen zal de Geest ons leiden en zal de Vrucht van de Geest zorgen voor vruchtbare 
werken. Werken voor en door de Heere. Paulus zegt hetzelfde in net andere bewoordingen 
tegen de Kolossensen en de Galaten. 
 
Kolossenzen 3 
5 Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke 
beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. 
6 Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid; 
7 In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet. 
8 Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, 
vuil spreken uit uwen mond. 
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; 
 
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. 
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18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. 
19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, 
ontuchtigheid, 
20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, 
tweedracht, ketterijen, 
21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, 
gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen 
beërven. 
 
Bitterheid 
 
Bedroeft de Heilige Geest niet door Hem tegen te werken. Bedroeft Hem niet door onze 
oude mens de werken van het vlees te laten volbrengen. Bedroef de Heilige Geest niet door 
de oude mens de kans te geven om in onvrede te leven met mede-leden van het Lichaam. 
Bedroeft Hem niet door vuile rede over de Werken der Wet te prediken tegen anderen. 
Maar praat goede rede, opdat zij Genade geve. Bitterheid is de hele Bijbel door een vrucht 
van de dode werken en in het bijzonder vrucht van de werken der Wet.  
 
Romeinen 3 
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder 
hun lippen. 
14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 
 
Romeinen 12 
15 Toeziende, dat niet iemand verachtere (verminderen, achteruitgaan) van de genade Gods; 
dat niet enige wortel der bitterheid, opwaarts spruitende, beroerte make en door dezelve 
velen ontreinigd worden. 
 
Jesaja 5 
20 Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht 
stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere (Oude Verbond der Wet) tot zoet (Nieuwe 
Verbond der Genade) stellen, en het zoete tot bitterheid! 
 
30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der 
verlossing. 
31 Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u 
geweerd, met alle boosheid; 
 
Verdrukking van de oude mens 
 
Als wij de nieuwe mens aandoen, zal de oude mens zich hevig verzetten. Als je kiest voor het 
nieuwe leven, dan krijg je heibel met je oude-ik. Onze oude mens, ons ego, komt in de 
verdrukking als wij leven vanuit de nieuwe mens in Christus. De oude mens kan er niet tegen 
om te worden verdrukt, of om smaadheid te lijden om Zijn Naam. Dan wordt de oude mens 
boos en gaat hij schelden en schreeuwen en stampij maken. De oude mens zal proberen uit 
te stijgen boven het nieuwe leven. Meestal geholpen daarbij door de duivel. De beschreven 
gevoelens zullen op ons af komen op grond van de keuze die wij gemaakt hebben. Daarom 
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zegt Paulus dat wij deze gevoelens van ons zouden weren. We zouden ze geen ruimte geven. 
We zouden zien op de Genade van Christus 
  

30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der 
verlossing. 
31 Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, 
met alle boosheid; 
 
32 Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs 
ook God in Christus ulieden vergeven heeft. 
 
Gelijk Hij ook ons heeft vergeven 
 
Bedroef de Heilige Geest niet door te leven vanuit de oude mens maar trek aan de nieuwe 
mens die naar God geschapen is. Geef geen ruimte aan de gevoelens en eigenschappen van 
de oude mens. Negeer zoveel mogelijk je oude mens en die van anderen. Behandel elk lid 
van de Gemeente zoals je zélf ook behandeld wenst te worden. Wees barmhartig en 
zachtmoedig en vergeef elkaar als er geschillen zijn. Vergeef zoals God, tesamen met 
Christus, ook al Zijn kinderen vergeven heeft en nog steeds vergeeft. Als we de nieuwe mens 
aandoen dan rekenen we niet meer met vleselijke maar met geestelijke normen. Normen 
die gelden in de Nieuwe Schepping. 
 
Alzo heeft Christus ons geleerd 
 
Als Lichaam van Christus zijn wij nieuwe schepselen geworden, in Christus zijn wij 
eerstgeborenen van de nieuwe Schepping. En als wij hier in de praktijk van ons leven Zíjn 
Opstandingsleven leven, zouden voor elkaar barmhartig, goedertieren oftewel genadig en 
vergevingsgezind zijn. Dit kan alleen als wij de nieuwe mens aandoen. Waarom zouden we 
dit doen? Omdat de Heere ook over al onze broeders en zusters goedertieren en barmhartig 
en vergevende is. Wij hebben ons positie in Christus in de Hemel en daarom zouden ook wij 
leven vanuit die positie. Want alzo heeft Christus ons geleerd. Wij zouden elkaar vergeven 
zoals Christus ons vergeven heeft en nog steeds vergeeft. 
 
Efeze 2 
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de 
macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; 
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, 
doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, 
gelijk ook de anderen; 
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 
heeft, 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, 
door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 
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8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 
 
Kolossensen 2 
13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede 
levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; 
 
1 korinthe 12 
21 En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node; of wederom het hoofd tot 
de voeten: Ik heb u niet van node. 
22 Ja veeleer, de leden, die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. 
23 En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, denzelven doen wij 
overvloediger eer aan; en onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. 
24 Doch onze sierlijke hebben het niet van node; maar God heeft het lichaam alzo 
samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelve heeft; 
25 Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg 
zouden dragen. 
26 En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, 
zo verblijden zich al de leden mede. 

 
Via deze raadgevingen van Paulus wordt ons steeds terugverwezen naar het voorbeeld van 
de Heere Jezus Christus uit vers twintig en eenentwintig. In het volgende hoofdstuk gaat dat 
nog door. Het enige verschil is dat dan niet gezegd wordt; Zijt dan navolgers van Christus 
maar dan wordt er gezegd; Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen. 
 
 
 

 

 

                                                                         Amen. 
 

 

 
 

 


