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Efeze 5 
 
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. 
3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, 
gelijkerwijs het den heiligen betaamt, 
4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer 
dankzegging. 
5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar 
is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. 
6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over 
de kinderen der ongehoorzaamheid. 
7 Zo zijt dan hun medegenoten niet. 
8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen 
des lichts. 
9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid), 
10 Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. 
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze 
ook veeleer. 
12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. 
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat 
openbaar maakt, is licht. 
14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u 
lichten. 
15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. 
16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. 
17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. 
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en 
psalmende den Heere in uw hart; 
20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere 
Jezus Christus; 
21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. 
22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij 
is de Behouder des lichaams. 
24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar 
eigen mannen in alles. 
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, 
en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het 
Woord; 
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel 
heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 
28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. 
Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. 
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29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, 
gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 
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. 
33 Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw, alzo lief als 
zichzelven; en de vrouw zie, dat zij den man vreze. 
 

Efeze 5 
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. 
3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, 
gelijkerwijs het den heiligen betaamt, 
4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer 
dankzegging. 
5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar 
is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. 
 

1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
 
Aardse wandel afleggen 
 

Zijt dan navolgers Gods oftewel zijt dan navolgers van Christus, zoals in het tweede vers 
staat. Navolgers van God zijn is natuurlijk hetzelfde als navolgers zijn van Christus want 
Christus is God! Wij zouden dus wandelen zoals Christus gewandeld heeft. Hiermee wordt 
terugverwezen naar het vorige hoofdstuk. Daarin staat dat de Heere Jezus Zijn aardse 
wandel aflegde om de nieuwe Mens aan te doen. Wij zouden daarin Zijn Voorbeeld volgen.  
 
Efeze 4 
20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd; 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
Hij is ons Voorbeeld 
 
Er wordt ons gezegd Hem na te volgen in Zijn rotsvaste Geloof en Vertrouwen in Zijn Vader. 
Hem na te volgen in Zijn Gehoorzaamheid. De Heere Jezus had een rotsvast Geloof en 
Vertrouwen in de Vader. Hij was de Vader gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Hij was 
een trouw Dienstknecht. De Heere Jezus heeft Zich volledig overgegeven aan de Vader. Zijn 
Wandel werd gekenmerkt door het dragen en het verdragen van het kruis. Het voorbeeld 
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voor ons als gelovigen is het Voorbeeld van de Heere Jezus Die Zijn oude mens opgaf en Die 
Zijn nieuwe mens aandeed. Wanneer we teveel aan onze oude mens gehecht zijn en deze 
niet willen loslaten, kunnen we Hem niet volgen. 
 

Mattheüs 10 
38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig. 
 
1 Petrus 2 
21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een 
voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; 
22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; 
23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het 
over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;  
 
Kolossenzen 2 
6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; 
7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, 
 
Lukas 9 
59 En Hij zeide tot een anderen: Volg Mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe, dat ik heenga, 
en eerst mijn vader begrave. 
60 Maar Jezus zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; doch gij, ga heen en 
verkondig het Koninkrijk Gods. 
61 En ook een ander zeide: Heere, ik zal U volgen; maar laat mij eerst toe, dat ik afscheid 
neme van degenen, die in mijn huis zijn. 
62 En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen 
achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods. 
 
Consequenties  
 
Hem volgen heeft grote consequenties voor onze oude mens en onze aardse wandel. Want 
als wij de Heere volgen, zouden wij onze oude mens voor dood houden en ook de oude 
mens van de ander negeren. Als wij willen leven vanuit de nieuwe mens in Christus, horen 
wij niet bij deze wereld. En willen we daar ook niet meer bij horen. Want de nieuwe mens in 
Christus hoort bij de nieuwe Schepping. Wij zijn bij onze wedergeboorte niet voor niets 
getrokken uit deze wereld. Als we dat beseffen en daaruit willen leven, zal er dus veel 
veranderen in je aardse wandel. Dan zouden wij dat kruis oppakken en Hem volgen. Als 
schapen achter de Herder. 
 

Johannes 10 
3 Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen 
bij name, en leidt ze uit. 
4 En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de 
schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. 
5 Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de 
stem des vreemden niet kennen. 
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1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
 
Geliefde kinderen 
 
Bij onze wedergeboorte werden wij kinderen van God. Wij zijn immers op dat moment uit 
God geboren. Op datzelfde moment kwam ook de Geest in ons wonen. De Heere hoopt dat 
wij geestelijk opgroeien en volwassen worden. Dat wij van kind opgroeien naar zoon. Want 
dan worden wij zonen van God en zijn wij in Christus mede-erfgenamen. En dat is wat God 
wil, dat wij zullen delen in Zijn Heerlijkheid. Wij kunnen straks delen in Zijn Heerlijkheid door 
Hem hier en nu te dienen. Een kind kan niet erven. Kennis en Gemeenschap met Christus en 
Zijn Woord is noodzakelijk voor geestelijke groei. Wij zijn kinderen van God en hebben 
daarom eeuwig leven maar wij zijn geliefde kinderen van God als wij ons best doen om op te 
groeien tot zonen. Daarvoor is het nodig om onze oude mens af te doen en de nieuwe mens 
aan te trekken. 
 
Romeinen 8 
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen zonen Gods. 
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij 
hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen zoonstelling, door Welken wij roepen: 
Abba, Vader! 
16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen  zonen Gods zijn. 
17 En indien wij kinderen zonen 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. 
 

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. 
 
1 Johannes 3 
1 Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd 
zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. 
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. 
(hopelijk groeien wij op tot zonen zodat wij mede-erfgenamen zijn) Maar wij weten, dat als 
Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 
 
Efeze 5 
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor 
ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden 
reuk. 
 
Heilig wandelen 
 
Geliefde kinderen willen opgroeien tot zonen en zullen op die manier gaan delen in de 
Erfenis. Delen in Zijn Heerlijkheid. Men kan alleen opgroeien tot zoon als men wandelt in 
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gemeenschap met en in dienstbaarheid aan de Heere. Als men wandelt waardiglijk Zijn 
Roeping. Wandelen waardiglijk je roeping is heilig wandelen. Heilig wandelen is een 
levenswijze waarin men dienstbaar is aan de Heere Jezus Christus. En dat houdt niet in dat 
wij zélf zouden werken om dat te bereiken maar de Geest Zijn Werk laten volbrengen in en 
door ons. Daarvoor zouden wij eerst de nieuwe mens aantrekken want onze oude mens is 
niet in staat de Heere dienstbaar te zijn. Liefde is dienen. Wandelen in de liefde is hetzelfde 
als heilig wandelen. Sinds onze wedergeboorte zijn wij heilig; bekwaam gemaakt om de 
Heere te kunnen dienen. Maar de keuze voor een heilige wandel of een wandel in de liefde, 
moeten we zélf maken. We zullen zélf moeten kiezen of we willen groeien van kind naar 
zoon. De Heere Jezus heeft deze keuze ook Zélf gemaakt en was Dienstbaar, Gehoorzaam en 
Trouw aan de Vader. Hij legde Zijn aardse, oude Leven af en is daarom gesteld tot Zoon aan 
de Rechterhand van de Vader. Ook de Heere Jezus groeide op van Kind naar Zoon. Want een 
kind werd ons geboren en een Zoon werd ons gegeven.  
 
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; 
 
Romeinen 8 
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.(wandelen vanuit de nieuwe mens in Christus) 
 
1 Petrus 1 
14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in 
uw onwetendheid waren; 
15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw 
wandel; 
16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig. 
 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor 
ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden 
reuk 
 
Wandel in de Liefde 
 
Liefde      =  Gemeenschap 
                 =  De drang naar Gemeenschap, naar eenwording en naar eenheid  
                 =  Elkaar ten dienste willen zijn ten koste van onze eigen oude mens 
                 =  Dienen   
 

Wandelt in de Liefde zoals Christus dit gedaan heeft. Namelijk het afleggen van de oude 
mens en het aandoen van de nieuwe mens. En wanneer wij de nieuwe mens aandoen, zal 
liefde en innige verbondenheid het gevolg zijn. Want die nieuwe mens is de Geest van 
Christus. Die nieuwe mens is het Leven wat uit God geboren is. En dat nieuwe Leven is 
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Liefde. Want God namelijk de Geest namelijk Christus is Liefde. De Heere Jezus Christus 
heeft ons lief en daarom zouden wij onze broeders en zuster ook liefhebben.  
 
Galaten 5 
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 
 
1 Johannes 4 
8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. 
9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden 
heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 
10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en 
Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. 
11 Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te 
hebben. 
12 Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, zo blijft God in ons, 
en Zijn liefde is in ons volmaakt. 
13 Hieraan kennen wij, dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, omdat Hij ons van Zijn Geest 
gegeven heeft. 
14 En wij hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot 
een Zaligmaker der wereld. 
15 Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. 
16 En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de 
liefde blijft, blijft in God, en God in hem. 
17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag 
des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld. 
18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees 
heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde. 
19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 
20 Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die 
zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet 
gezien heeft? 
21 En dit gebod hebben wij van Hem, namelijk dat die God liefheeft, ook zijn broeder 
liefhebbe. 
 
Liefde voor onze naasten 
 
Onze handel en wandel zou bepaalt worden door de Liefde. Door de Liefde van en voor 
Christus hebben wij liefde voor onze Naaste. En wanneer wij Christus liefhebben dan hebben 
wij ook Zijn Lichaam, onze naasten, lief. Onze broeders en zusters liefhebben is alleen 
mogelijk wanneer ons denken door Gods Woord veranderd wordt. Vanuit onszelf proberen 
elkaar lief te hebben, gaat echt niet lukken. Er zijn nu eenmaal broeders en zusters waar wij 
het liefst met een grote boog omheen lopen. Dit komt uiteraard door onze eigen zwakheid. 
Dit komt omdat wij ons dan nog oriënteren op die broeder of zuster in plaats van op de 
Heere alleen. Daarom moeten wij Christus leren kennen en niet onze broeders en zusters. 
Wanneer wij elkaar niet meer kennen naar het vlees, dan hebben wij elkaar lief. Want 
wanneer wij elkaar kennen naar de Geest dan kennen wij elkaar in Christus 
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2 korinthe 5 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het 
vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
Romeinen 12 
10 Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande. 
11 Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere. 
12 Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. 
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 
 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor 
ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden 
reuk 
 
Hogepriester  
 
Dit vers verwijst niet naar de kruisdood van de Heere Jezus. De Heere Jezus gaf Zijn Leven 
voor ongelovigen, voor goddelozen, voor onrechtvaardigen en voor zondaren. Hij werd voor 
ons tot zonde en tot zondaar gemaakt aan het kruis van Golgotha. De levenswandel van de 
Heere Jezus op aarde was voor God een zeer welriekende en lieflijke geur maar Zijn 
kruisdood was dat niet. Zijn kruisdood was een verplicht zondoffer en schuldoffer; dat was 
geen welriekend offer.(zie de studie Hogepriester en Hebreeën) Het gaat hier over Christus. 
De Heere Jezus werd pas ná Zijn dood en Opstanding de Gezalfde. Ná Zijn Opstanding werd 
de Heere Jezus tot Zoon en Christus gesteld. Hij heeft Zichzelven voor ons overgegeven, is 
dus niet aan het kruis. Hij heeft Zichzelf overgegeven ten behoeve van Zijn Lichaam, de 
Gemeente. Hij is onze Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade naar de Ordening 
van Melchizédek. Hij geeft Zichzelf over aan Zijn Hogepriesterlijk Werk; Hij verzoent Zijn 
Lichaam, de Gemeente met God de Vader. Hij heeft tot op heden afgezien van Zijn Macht en 
Heerlijkheid op aarde. Hij heeft Zich teruggetrokken in de Hemel en heeft daar een 
Verborgen Koninkrijk.  
 
Efeze 5 
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, 
en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 
 
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 
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gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij.  
 
Straks een geopenbaard Koninkrijk 
 
Het Joodse Volk heeft de Heere Jezus Christus tweemaal verworpen. Eenmaal vóór en 
eenmaal ná Zijn Opstanding. Daarom heeft de Heere Zich teruggetrokken in de Hemel. (Zie 
ook de studie Doof en Weduwe). Daar is Hij momenteel Hogepriester en verzamelt Zich een 
ander Volk voor Zijn Naam, namelijk de Gemeente. De Heere heeft nu een verborgen 
Hemels Koninkrijk. Hij heeft Zijn Handen afgetrokken van het Joodse Volk.  Er komt straks 
een einde aan de periode dat God Zich verbergt. Na Zijn Verborgenheid komt Zijn 
Openbaring. Hij zal dan rechtspreken en oordelen. Dan zal Hij Zich bezighouden met de gang 
van zaken in de wereld en Zijn Hemels Koninkrijk vanuit de Hemel uitbreiden naar de aarde.  
 

Efeze 5 
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. 
 
3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, 
gelijkerwijs het den heiligen betaamt, 
 
Hier staat niet dat we heilig zijn of heilig worden als we bepaalde zaken niet meer zouden 
doen. Nee, we zijn namelijk al heilig! Aangezien de Heere Jezus Christus Heilig is, zijn wij dat 
automatisch ook. Hij is het Hoofd en wij zijn immers Zijn Lichaam. Er staat dat deze zaken 
niet meer onder ons genoemd zouden worden aangezien we heiligen zijn. Als heiligen wordt 
van ons verwacht dat wij een heilige wandel zouden hebben. Als wij navolgers zijn van 
Christus zouden wij onze oude mens uitdoen en de nieuwe mens in Christus aantrekken. Bij 
de nieuwe mens in Christus zijn hoererij, onreinigheid en gierigheid helemaal niet aan de 
orde. Bij wandelen in de liefde horen deze zaken van de oude mens niet. Deze 
eigenschappen horen bij de dode werken van de oude mens; werken ten behoeve van het 
vlees en de oude Schepping. 
 
Efeze 4 
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; 
 
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. 
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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; 
 
Efeze 1 
4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij 
zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; 
 
3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, 
gelijkerwijs het den heiligen betaamt, 
 
Heiligen 
 
Elk gelovig en dus wedergeboren mens bezit de Heilige Geest en is daarmee heilig. Heilig 
betekent bekwaam gemaakt tot dienst aan de Heere. Gewijd aan de dienst van God. Dus in 
staat om de Heere te kunnen dienen. Het woord heilig is dan ook nauw verwant aan 
priesterschap. Als men dienstwerk doet voor de Hogepriester de Heere Jezus Christus, is 
men in Hem automatisch priester. De Heere Jezus Christus is Heilig, dus wij zijn automatisch 
heilig in Hem. Want Zijn Positie, is onze positie. Bij onze wedergeboorte zijn wij één 
geworden met Hem. Hij het Hoofd, wij zijn Lichaam. 
 
1 korinthe 3 
16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? 
17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods 
is heilig, welke gij zijt.  
 
Hebreeën 3 
1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en 
Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; 
 
1 Petrus 2 
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een 
verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;  
 
Heilige wandel 
 
Wij zijn bekwaam gemaakt, apart gezet, voor onze dienst aan de Heere. Wij zouden daarom 
heilig leven. Heilig leven is leven overeenkomstig de Wil van de Heere. Dit kan alleen in 
Christus en in Christus betekent tesamen met Christus. Alleen de nieuwe, wedergeboren  
mens is in staat heilig te leven.  Maar in staat zijn om God te kunnen dienen, wil nog niet 
zeggen dat je dat dan ook doet! Daar kun je voor kiezen en dan kun je spreken van een 
heilige wandel. Heilig wandelen is wandelen onder leiding van de Geest. Het 
tegenovergestelde is naar het vlees wandelen, dan neemt de oude mens de leiding. Om 
Loon oftewel Heerlijkheid te verkrijgen zouden we dus heilig wandelen. Bij heilig wandelen 
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heeft het Opstandingsleven van Christus uitwerking in ons leven. Dan is de Vrucht van de 
Geest zichtbaar in ons leven. En dat houdt niet in dat wij zélf zouden werken om dat te 
bereiken maar de Heere Zijn Werk laten volbrengen in en door ons. Eigen werken van de 
Wet en de oude mens zijn dode werken maar werken die de Heere in en door ons mag  
volbrengen zijn Vruchtbare Werken. Dan hebben hoererij en alle onreinigheid of gierigheid 
geen kans. 
 
1 Petrus 1 
14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in 
uw onwetendheid waren; 
15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw 
wandel; 
16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig. 
17 En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons 
oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning; 
18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele 
wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; 
19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 
   
Romeinen 8 
1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het 
vlees wandelen, maar naar den Geest. 
2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der 
zonde en des doods. 
 

Efeze 5 
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. 
 
3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, 
gelijkerwijs het den heiligen betaamt, 
4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer 
dankzegging. 
 
Zelfverheerlijking 
 

Hoererij, onreinigheid, gierigheid, oneerbaarheid, zot geklap of gekkernij zijn ongepast 
gedrag voor heiligen. Deze opsomming van onbehoorlijk gedrag houdt allemaal verband met 
het egoïsme van de oude mens. Al deze eigenschappen en gedragingen komen voort uit de 
oude mens. Paulus geeft een hele opsomming van zelfverheerlijking. Maar de oude mens 
van ons zou juist minder moeten worden zodat de nieuwe mens zou toenemen.  
 
Johannes 3 
30 Hij moet wassen (groeien), maar ik minder worden. 
Galaten 2 
20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en 
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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. 
 
4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer 
dankzegging. 
 
Dankzegging 
 
Paulus zegt dat dankzegging meer op zijn plaats zou zijn dan al dit ongepast gedrag. Want 
het draait niet om onze oude mens maar het Centrum van ons Leven zou de Heere Jezus 
Christus zijn. Dankzegging en Verheerlijking van Christus is tot opbouw van onszelf en de 
Gemeente. Dit gaat ten koste van onze oude mens. Maar van verdrukking en lijden dat een 
gelovige ondergaat, zal men geestelijk groeien. Het nieuwe leven in Christus krijgt dan meer 
ruimte. Wij danken de Heere voor alles en onder alle omstandigheden. Zowel voor 
zegeningen als voor verdrukking en lijden. Want dit heeft geestelijke groei tot doel. Alle 
zaken die leiden tot zelfverheerlijking en zelfbevrediging hebben we niet nodig. Wat wij 
nodig hebben is het Werk van de Heere aan ons en in ons; daarvoor zouden we Hem 
danken. De Heere geeft ons geen zaken die met de oude mens te maken hebben, in 
hoofdzaak geeft Hij dingen die met de Hemel en de nieuwe mens te maken hebben. Bovenal 
geeft Hij ons Zijn Barmhartige Rijkdom van Genade.  
        

1 Thessalonicenzen 5 
16 Verblijdt u te allen tijd. 
17 Bidt zonder ophouden.(Gebed is in Gemeenschap Leven met de Heere. Gebed is een 
manier van leven. We zouden zonder ophouden bidden en in alle plaatsen; onszelf 
aanbieden aan Hem, altijd en overal) 
18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. 
 
Romeinen 8 
28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, 
namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 
           

Efeze 5 
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. 
3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, 
gelijkerwijs het den heiligen betaamt, 
4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer 
dankzegging. 
 
5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een 
afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. 
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Galaten 5 
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. 
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen 
elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. 
18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. 
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. 
 
3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, 
gelijkerwijs het den heiligen betaamt, 
 
5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een 
afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. 
 
Afgodendienst 
 
Dit vers vijf zou zo achter vers drie geplakt kunnen worden. Paulus zegt dat iemand die 
hoererij of onreinigheid of gierigheid bedrijft een afgodendienaar is. En een afgodendienaar 
deelt niet in de Erfenis. Volgens de Bijbel is afgodendienst alles wat door de mens gediend 
wordt buiten Christus om. Alle dienst die niet gericht is op de Levende God, is afgodendienst. 
Dus als de mens zichzelf dient via hoererij, onreinigheid, gierigheid, oneerbaarheid, zot 
geklap of gekkernij noemt de Bijbel dit afgoderij. Niet vanwege een afgod maar vanwege het 
feit dat God buiten het denken en doen van die mens wordt gehouden. Die mens dient de 
mens in plaats van God. Het doel van God met de Schepping is dat alle schepsel alleen eer 
zou bewijzen aan de Schepper.  
 
Johannes 5 
44 Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet 
zoekt? 
        

Efeze 5 
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. 
3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, 
gelijkerwijs het den heiligen betaamt, 
4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer 
dankzegging. 
 
5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een 
afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God    
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Erfenis 
      

Hierboven staat dus niet dat wij die hoereerders en onreinen en afgodendienaars zijn. Er 
staat juist in vers één dat wij geliefde kinderen van God zijn. Wij als gelovigen zijn geen 
gierigaards, afgodendienaars en onreinen. Wij zijn heiligen en kinderen van God en hebben 
de Geest der Zoonstelling ontvangen. Erfenis, zoonstelling, Heerlijkheid, Loon en Kroon zijn 
in de Bijbel synoniemen. Vers drie tot en met vijf zegt dat deze afgodendienaars geen erfdeel 
hebben in het Koninkrijk van Christus. Er staat niet dat als je al deze dingen doet, het 
Koninkrijk niet binnengaat. Dat kan er ook niet staan omdat wij reeds het Koninkrijk 
ingegaan zijn bij onze wedergeboorte. Wij zijn mede levend gemaakt toen wij dood waren 
door zonden en misdaden en mede in de Hemel gezet in Christus. En juist daarom behoren 
al die dingen niet meer onder ons genoemd te worden. Want deze dingen zijn de werken 
van de oude mens. Alle Geestelijke Zegeningen in Christus en in de Hemel hebben wij 
ontvangen als heiligen en kinderen van God. En niet als hoereerders, onreinen, en 
gierigaards, hoewel wij dit naar de oude mens nog steeds zijn. En daarom zouden wij afstand 
nemen van onze oude mens en van zijn werken. Onze oude mens heeft geen erfenis in het 
Koninkrijk. Onze oude mens is dood voor God. Onze oude mens, namelijk vlees en bloed, 
zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. Volgens Paulus zijn het zaken die niet eens onder 
ons genoemd zouden worden omdat wij waardiglijk onze roeping zouden wandelen. Wij 
zouden de onderlinge eenheid bewaren en dat gaat nu eenmaal niet als we op ons zélf 
gericht zijn.  
 

1 Korinthe 15 
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de 
laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 
46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. 
47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel. 
48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige 
zijn ook de hemelsen. 
49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld 
des Hemelsen dragen. 
50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven 
kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. 
        

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. 
 
Ideaalbeeld 
 
Wij worden door Paulus dus niet gewaarschuwd voor onze struikelingen. Wij worden wel 
gewaarschuwd om geen navolgers te zijn van degenen die in hun praktische levenswandel 
niet op God gericht zijn maar op zichzelf. Zo’n levenswandel is niet ter ere van God en levert 
derhalve dan ook geen Erfenis oftewel Loon op. In deze verzen wordt door Paulus een 
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ideaalbeeld geschetst. Namelijk dat al die zaken niet eens genoemd zouden worden. En het 
hoort natuurlijk ook niet bij heiligen en geliefden van God want het zijn dingen die niks met 
de nieuwe mens te maken hebben. Op grond van ons geloof maken we deel uit van de 
Gemeente, het Lichaam van Christus. Onze oude mens nemen we nog steeds mee omdat 
daar de nieuwe mens in woont. Van die oude mens hoeven we toch niet te zeggen wat voor 
werken die nog allemaal misdoet. Dat hoeft toch niet genoemd te worden? Wij zouden die 
oude mens juist negeren en voor dood houden. Bij de verandering van ons lichaam en de 
verschijning voor de Rechterstoel van Christus zal geopenbaard worden of wij ook Erfenis 
zullen hebben in het Koninkrijk van Christus en van God.  
 
Romeinen 14 
7 Want niemand van ons leeft zichzelven, en niemand sterft zichzelven. 
8 Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. 
Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. 
9 Want daartoe is Christus ook gestorven, en opgestaan, en weder levend geworden, opdat 
Hij beiden over doden en levenden heersen zou. 
10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij 
zullen allen voor den rechterstoelvan Christus gesteld worden. 
 
2 Korinthe 5 
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat 
een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij 
goed, hetzij kwaad. 
 
1 Korinthe 3 
12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, 
hooi, stoppelen; 
13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door 
vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 
14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 
15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden 
worden, doch alzo als door vuur. 
 
Efeze 5 
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. 
3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, 
gelijkerwijs het den heiligen betaamt, 
4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer 
dankzegging. 
5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar 
is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God      
6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over 
de kinderen der ongehoorzaamheid. 
7 Zo zijt dan hun medegenoten niet. 
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Ongehoorzaam is ongelovig 
 
Ongehoorzaam = Zijn Woord niet willen horen = ongelovig 
 
Johannes 3 
35 De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. 
36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, 
die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 
 
Romeinen 2 
5 Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in 
den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. 
6 Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken; 
7 Dengenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onverderfelijkheid 
zoeken, het eeuwige leven; 
8 Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der 
ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden; 
 
Hebreeën 3 
17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen, die 
gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn? 
18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan 
dengenen, die ongehoorzaam geweest waren? 
19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. 
 
Laat je niet verleiden 
 
Laat je door niemand verleiden met lege woorden of door leugens. Laat je niet door 
ongelovigen op het verkeerde pad brengen. Wij zouden ons niet laten verleiden tot die 
dingen die op de mens gericht zijn. Want daarmee verspeel je je Erfenis. Als je de oude mens 
zijn gang laat gaan, ben je jezelf aan het dienen. Als je de Geest keer op keer bedroeft en 
uitblust, komt Gods toorn over je. Passieve toorn. Hij zal je uiteindelijk loslaten en overgeven 
aan dit verkeerde denken. Over de ongelovigen en hun ijdele lege woorden zal straks de 
toorn van God komen. Zij zullen worden weggedaan in de poel des vuurs. Houd je daarom 
vast aan de Waarheid. Trek de nieuwe mens aan, dan word je geen medestander van de 
ongelovige verleiders. God wil ons straks aanstellen tot zonen en dus mede-erfgenamen van 
Christus. Kinderen der ongehoorzaamheid, zijn ongelovigen. Zij zijn zonen en dus 
erfgenamen van de ongerechtigheid. Zij zullen tesamen met satan de poel des vuurs erven. 
Als gelovigen zouden wij de ongerechtigheid niet meer dienen; wij zouden de oude 
natuurlijke mens voor dood houden.  
 

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; 
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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; 
 
Kolossensen 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; 
 
Titus 3 
3 Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden 
en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander 
hatende. 
4 Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de 
mensen verschenen is, 
5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan 
hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des 
Heiligen Geestes; 
6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; 
7 Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de 
hope des eeuwigen levens. 
 

Heilig 
 
Wij zijn door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus bekwaam gemaakt om God 
te kunnen dienen. Daartoe zijn wij wedergeboren. Wij zijn daarmee heiligen geworden. 
Daarom zouden wij nu niet meer voor onszelf leven. Wij zijn immers duur gekocht. Wij zijn 
Zijn Eigendom. Wij zouden voor God leven en ons beschikbaar stellen in zijn dienst. Met als 
doel dat God ons straks zal aanstellen tot zoon en erfgenaam, tot mede-erfgenaam met 
Christus. En daarom zouden wij niet meer de ongerechtigheid maar de Gerechtigheid 
dienen. Wij zouden namelijk leven uit geloof. En geen medegenoten worden met de 
afgodendienaars maar als geliefde kinderen zouden wij navolgers zijn van God 

 

Efeze 5 
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. 
3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, 
gelijkerwijs het den heiligen betaamt, 
4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer 
dankzegging. 
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5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar 
is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God      

6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over 
de kinderen der ongehoorzaamheid. 
7 Zo zijt dan hun medegenoten niet. 
 
8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als 
kinderen des lichts. 
 
Jesaja 9 
1 Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land 
van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. 
 
Eertijds waren wij duisternis 
 
Licht is Leven en Woord. Duisternis is afgesneden van het Licht. Duisternis is dood. Dood is 
geen communicatie met God. Wij waren eertijds dood in zonden en misdaden en wandelden  
in overeenstemming met de god dezer eeuw. Met de satan dus. Eertijds wandelden wij naar 
de begeerlijkheden van het vlees. Eertijds waren wij heidenen naar het vlees en waren wij 
kinderen des toorns. Eertijds waren wij verre en waren wij zonder Christus. 
 
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; 
-- 
11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid 
genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen 
geschiedt; 
12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en 
vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de 
wereld. 
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed 
van Christus. 
 
Nu zijn wij licht 
 

Johannes 1 
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 
2 Dit was in den beginne bij God. 
3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat 
gemaakt is. 
4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 

 



18 

 

Het Leven was het Licht der mensen. Wij zijn door Zijn dood en Opstanding levend gemaakt 
in Christus. Wij zijn Zijn Lichaam. De Positie van Christus is daarom ook ónze positie. De 
Heere Jezus Christus is Licht en wij, Zijn Lichaam, zijn daarom ook licht. Wij zijn kinderen van 
God en wij zijn licht. Daarom zouden wij ook wandelen in het Licht. Wij zouden wandelen 
waardiglijk onze roeping. Paulus maakt in dit vers de tegenstelling tussen duisternis en licht 
om de vorige verzen nog wat te verduidelijken. Hij zegt; de afgodendienaars zijn nog steeds 
in duisternis, zij hebben geen communicatie met God. Zij zijn nog steeds dood voor God. 
Deze zonen van de ongehoorzaamheid ontnemen ook anderen licht en leven. Maar wij zijn 
heilig en gehoorzaam zegt Paulus. Hoewel wij eertijds ook in duisternis waren, zijn wij nu 
Licht in de Heere. En daarom zouden wij als navolgers van God en als geliefde kinderen 
wandelen in het Licht. Wandelen in Zijn Licht kan dus alleen ná wedergeboorte. Wandelen in 
het Licht is hetzelfde als heilig wandelen of in het Licht wandelen of wandelen in de Geest. 
Het is een wandel in gemeenschap met de 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. 
        

Psalm 89 
16 Welgelukzalig is het volk, hetwelk het geklank kent; o HEERE! zij zullen in het licht Uws 
aanschijns wandelen. 
17 Zij zullen zich den gansen dag verheugen in Uw Naam, en door Uw gerechtigheid 
verhoogd worden. 
18 Want Gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte; en door Uw welbehagen zal onze hoorn 
verhoogd worden. 
 
1 Johannes 1 
5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God 
een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. 
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,(onze Hogepriester van het Nieuwe 
Verbond) reinigt ons van alle zonde. 
 

Efeze 5 
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. 
3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, 
gelijkerwijs het den heiligen betaamt, 
4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer 
dankzegging. 
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5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar 
is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God      

6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over 
de kinderen der ongehoorzaamheid. 
7 Zo zijt dan hun medegenoten niet. 
8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen 
des lichts. 
 
9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid), 
10 Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. 
 
Vrucht van de Geest 
 
Kinderen des Lichts zijn wedergeboren en dus woont de Heilige Geest in hen. Door de Heilige 
Geest kunnen zij wandelen in het Licht. Alleen de nieuwe mens kan wandelen in het Licht. 
Wandelen in het Licht is heilig wandelen. Een heilige wandel is leven in gemeenschap met 
God en Hem onderdanig en dienstbaar zijn. Wandelen in het Licht is wandelen door de 
Geest. Wij zouden ons niet laten leiden door de oude mens, het vlees, maar wij zouden ons 
laten leiden door de nieuwe mens, de Geest. Als wij ons laten leiden door de Geest en Zijn 
Werk in en aan en door ons volbracht kan worden, zal de Vrucht van de Geest zichtbaar 
worden in ons leven. Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en matigheid.  De Vrucht des Geestes komt voort uit Vruchtbare 
werken. Dat zijn de Goede Werken voor en door God voorbereid. Dit in tegenstelling tot de 
dode werken. Dat zijn onze eigen werken ten behoeve van onze oude mens en de oude 
Schepping. Wij worden opgeroepen door Paulus om niet meer te wandelen in duisternis,  
zoals eertijds, maar te wandelen in Licht. En dat is wandelen vanuit goedigheid, 
rechtvaardigheid en waarheid. Wandelen vanuit het nieuwe Opstandingsleven van Christus. 
 
Efeze 2 
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God 
voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 
 
Efeze 4 
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; 
 
Romeinen 8 
1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het 
vlees wandelen, maar naar den Geest. 
-- 
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. 
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Galaten 5 
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. 
-- 
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. 
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 
 
1 Thessalonicenzen 4 
1 Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons 
ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig 
wordt. 
2 Want gij weet, wat bevelen wij u gegeven hebben door den Heere Jezus. 
3 Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij; 
4 Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer; 
5 Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen, die God niet kennen. 
6 Dat niemand zijn broeder vertrede, noch bedriege in zijn handeling; want de Heere is een 
wreker over dit alles, gelijk wij u ook te voren gezegd en betuigd hebben. 
7 Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. 
8 Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, Die ook Zijn Heiligen Geest in 
ons heeft gegeven. 
 
8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen 
des lichts 
9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid), 
 
10 Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. 
 
Welbehagelijke Wil van God beproeven 
 
Wij zijn Licht in den Heere en zouden dus als navolgers van Christus wandelen als kinderen 
van het Licht. Maar hoe doen wij dat? Nou, dan zullen we eerst moeten beproeven en 
onderzoeken en leren wát voor de Heere welbehagelijk is. Dan zullen we eerst moeten 
nagaan wát Zijn welbehagelijke Wil is. En dit zouden we uiteraard alleen bij onszelf 
onderzoeken. Dit is niet eenvoudig maar wel mogelijk volgens dit vers. En hóe we dit dan 
voor elkaar zouden krijgen, heeft Paulus al uitgelegd aan de Romeinen.  
 
Dat kan alleen de nieuwe mens 
 
Hij zegt daar dat wij ons dan in afhankelijkheid aan Hem zouden overgeven. En dat wij niet 
gelijk zouden worden aan deze wereld maar juist veranderd zouden worden door de 
vernieuwing van ons denken. Paulus zegt dat wij op die manier zullen weten wat de Wil van 
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God is. Paulus zegt dit in het vorige hoofdstuk ook tegen de Efeziërs; ons denken zou iedere 
dag vernieuwd worden meer en meer naar het Beeld van de Heere Jezus Christus. Want we 
zouden Hém gelijkvormig worden. Ons denken zou alleen gevoed woorden door en met het 
Woord van God. Om dat te bereiken zouden we eerst de oude mens afleggen en de nieuwe 
mens aandoen. Dat zal strijd geven want de nieuwe mens in Christus zal God willen behagen 
maar onze oude mens zal daar juist tegen in opstand komen. De oude mens wil de Heere 
niet navolgen maar wil zijn eigen pad lopen. Het is dus noodzaak de oude mens voor dood te 
houden om de Wil van God te ontdekken. 
 

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. 
 
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. 
 
Kolossensen 3 
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; 
 
Kennis noodzakelijk 
    

Hij wil onze harten vullen met Zijn Kennis, Wetenschap en Verstand zodat wij (de nieuwe 
mens) in geloof uit die Waarheid kunnen leven en Hij ons vanuit dat Woord kan leiden.  
Alleen Kennis, Wijsheid en Verstand van Zijn Waarheid kunnen ons heilig doen wandelen. 
Heilig betekent dat wij bekwaam zijn gemaakt om de Heere te kunnen dienen. Een heilige 
wandel zal leiden tot goede werken. Goede werken zijn werken die de Heere in en door ons 
heeft mogen bewerkstelligen oftewel uitvoeren. Als wij niet weten wat de Heere van ons 
verlangt, kunnen wij geen gehoor geven aan Zijn Wil, kunnen wij niet Godzaliglijk leven. 
Kunnen wij de Heere niet dienen op de manier zoals Hij het wilt. In Zijn Woord kunnen wij 
lezen wat de Heere Welbehagelijk zij. 
 

2 Timotheus 3 
12 En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. 
13 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende 
verleid.  
14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, 
van wien gij het geleerd hebt;  
15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot 
zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.  
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16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;  
17 Opdat (zodat) de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.  
 
Kolossenzen 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 (groeiend, toenemend) in de kennis van God; 
 
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; 
 
2 Petrus 3 
17 Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der 
gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid; 
18 Maar wast op (groei op, word volwassen) in de genade en kennis van onzen Heere en 
Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. 
Amen. 
 
Efeze 5 
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. 
3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, 
gelijkerwijs het den heiligen betaamt, 
4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer 
dankzegging. 
5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar 
is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God      

6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over 
de kinderen der ongehoorzaamheid. 
7 Zo zijt dan hun medegenoten niet. 
8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen 
des lichts. 
9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid), 
10 Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. 
 
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft 
ze ook veeleer. 
12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. 
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat 
openbaar maakt, is licht. 



23 

 

 
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft 
ze ook veeleer. 
 
Dode werken der duisternis negeren 
 
Onvruchtbare werken zijn dode werken. Dode werken zijn ten behoeve van de oude mens 
en de oude Schepping. Het tegenovergestelde zijn de Vruchtbare Werken, de Goede 
Werken, die de Geest  in en door ons mag volbrengen. Onvruchtbare werken oftewel dode 
werken zijn werken der duisternis. Vruchtbare Werken oftewel Goede Werken zijn Werken 
van het Licht. Paulus zegt hier op een andere manier dat wij ons verre zouden houden van 
hoererij, onreinigheid, gierigheid, oneerbaarheid, zot geklap, gekkernij welke niet betamen. 
Dus geen gemeenschap met de werken van de oude mens. We zouden deze werken 
bestraffen. Bestraffen is in dit geval dat wij er afstand van zouden nemen. Deze zaken niet 
meer noemen omdat wij navolgers en geliefde kinderen zijn van God. Er staat niet dat wij 
deze onvruchtbare werken zouden bestrijden. Want anders raken wij er alsnog bij 
betrokken. Wij zouden de oude mens met zijn dode werken voor dood houden oftewel 
negeren oftewel niet noemen oftewel er afstand van nemen. Door in het Licht te blijven 
wandelen bestraf je de dode werken van de duisternis.  
 
Johannes 8 
12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij 
volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. 
 
Johannes 12 
46 Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in 
de duisternis niet blijve. 
 
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze 
ook veeleer. 
12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. 
 
Niet genoemd 
 
Alle zaken welke niet betamen, welke niet horen, geschieden heimelijk. De onvruchtbare 
werken der duisternis gebeuren in het donker. In het geniep, stiekem. Onzichtbaar. Deze 
werken zijn schandelijk om uit te spreken. Paulus zegt al in vers drie dat deze dingen niet 
eens genoemd zouden worden, zoals het hoort bij heiligen.  
 
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze 
ook veeleer. 
12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. 
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat 
openbaar maakt, is licht. 
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11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze 
ook veeleer. 
-- 
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat 
openbaar maakt, is licht. 
 
‘Al deze dingen’ zijn de onvruchtbare werken der duisternis. (hoererij, onreinigheid, 
gierigheid, oneerbaarheid, zot geklap, gekkernij welke niet betamen) Bestraft zijnde van het 
licht; dat Licht verwijst naar vers acht. Daarin noemt Paulus ons kinderen des lichts.  
Paulus zegt in vers elf dat wij geen gemeenschap zouden hebben met de onvruchtbare dode 
werken maar dat wij ze zouden bestraffen oftewel wij zouden er afstand van nemen. Hier in 
vers dertien refereert Paulus daar aan. In vers dertien maakt Paulus er al verleden tijd van; 
‘bestraft zijnde’ ervan uitgaande dat wij aan zijn oproep om de onvruchtbare werken te 
bestraffen ter harte hebben genomen.  
 
Licht verjaagt duisternis 
 
Omdat wij het Licht van het Nieuwe Verbond der Genade ontvangen hebben, wordt door  
dit Licht aan ons bekend gemaakt, dat al deze dingen schandelijk zijn en schaamteloos  
bedreven worden. Licht verjaagt duisternis. Licht is sterker dan duisternis. Duisternis moet 
wijken voor het Licht. Wat eerst heimelijk was wordt openbaar door Licht. Degenen die de 
Waarheid liefhebben, komen tot het Licht. Degenen die de onvruchtbare werken liefhebben, 
blijven in duisternis. Het Licht laat ons zien wat er in duisternis gebeurt. Maar dan zouden wij 
wel onze ogen openen!  
 
Lukas 8 
17 Want er is niets verborgen, dat niet openbaar zal worden; noch heimelijk, dat niet bekend 
zal worden, en in het openbaar komen. 
 
Johannes 3 
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, 
dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. 
19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de 
duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. 
20 Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn 
werken niet bestraft worden. 
21 Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij 
in God gedaan zijn. 
 
1 Korinthe 4 
4 Want ik ben mijzelven van geen ding bewust; doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd; 
maar Die mij oordeelt, is de Heere. 
5 Zo dan oordeelt niets voor den tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn, Welke ook in het licht 
zal brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen der harten; 
en als dan zal een iegelijk lof hebben van God. 
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Efeze 5 
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. 
3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, 
gelijkerwijs het den heiligen betaamt, 
4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer 
dankzegging. 
5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar 
is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God      

6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over 
de kinderen der ongehoorzaamheid. 
7 Zo zijt dan hun medegenoten niet. 
8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen 
des lichts. 
9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid), 
10 Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. 
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze 
ook veeleer. 
12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. 
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat 
openbaar maakt, is licht. 
 
14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over 
u lichten. 
 
Slapen of waken? 
 
Als we slapen, als de wedergeboren mens zijn ogen dicht heeft, ziet hij niets. We zouden dus 
wakker zijn. Alert zijn en gebruik maken van het Licht. Wij leven in de dag en zijn dan ook 
kinderen des daags. We zijn geen kinderen der duisternis meer. Dus sta op van tussen de 
doden. De doden zijn degenen die in duisternis zijn. De doden zijn degenen die geen 
communicatie met God hebben. Alle niet wedergeboren mensen, alle ongelovigen, zijn dood 
voor God.  Pas ná wedergeboorte, wanneer men in Christus een nieuw schepsel is, is men 
levend voor God. 
 
1 Thessalonicensen 5 
4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. 
5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der 
duisternis. 
6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn. 
7 Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken; 
8 Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen 
des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid. 
9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen 
Heere Jezus Christus 
 



26 

 

Verwijzing naar Jesaja 
 
Jesaja 60 
1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u 
op. 
2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de 
HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 
 
Deze tekst uit Jesaja zestig is straks toepasbaar op het Joodse Volk maar is nu eerst van 
toepassing op de Gemeente, Zijn Lichaam.         
 

Romeinen 13 
11 En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij 
nu uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd 
hebben. 
12 De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken 
der duisternis (dode, ovruchtbare werken), en aandoen de wapenen des lichts.(wapenrusting 
Gods) 
13 Laat ons, als in den dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in 
slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid; 
14 Maar doet aan den Heere Jezus Christus (nieuwe mens), en verzorgt het vlees (oude 
mens) niet tot begeerlijkheden. 
 
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze 
ook veeleer. 
12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. 
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat 
openbaar maakt, is licht. 
14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u 
lichten. 
 

15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. 
 
Wees wijs 
 
Als je ontwaakt en je ogen opent, dan kun je zien…ziet dan. Als je ontwaakt en je ogen 
opent, kun je Zijn Licht zien schijnen. Zijn Licht dat over ons schijnt. Voorzichtiglijk betekent 
vooruitziend. Zicht naar voren. Dus wij zouden gericht op de toekomst wandelen. In Zijn 
Licht. Dan ben je wijs. Leef je alleen gericht op de wereld en de onvruchtbare werken dan 
leef je in duisternis en ben je onwijs. Als je je door de Geest laat leiden, komen er Vruchtbare 
Werken en zul je straks het Koninkrijk beërven en dat is slim want dat is voor de eeuwigheid.  
 
Titus 3 
3 Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden 
en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander 
hatende. 
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4 Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de 
mensen verschenen is, 
5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan 
hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des 
Heiligen Geestes; 
6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; 
7 Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de 
hope des eeuwigen levens. 
 
1 Korinthe 3 
18 Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die 
worde dwaas, opdat hij wijsmoge worden. 
19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de 
wijzen in hun arglistigheid; 
 
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze 
ook veeleer. 
12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. 
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat 
openbaar maakt, is licht. 
14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u 
lichten. 
15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. 
 
16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. 
 
De tijd uitkopen 
 
Uitkopen = door geld afkopen, iemand geld betalen om daardoor bepaalde rechten te 
verwerven. De tijd uitkopen = de tijd vrij kopende; loskoping 
 
De tijd uitkopen heeft te maken met het betalen van een losprijs. Als wij de nieuwe mens 
willen leven, zal onze oude mens daar de prijs voor moeten betalen.  Als wij de ons ter 
beschikking gestelde tijd zouden gebruiken tot eer van de Heere dan zal dit gaan ten koste  
van de tijd die wij voor onszelf beschikbaar hadden gemaakt. En daar zal onze oude mens 
hoogst waarschijnlijk niet blij mee zijn. Maar wij zouden voorzichtiglijk wandelen als wijzen 
en dan zouden wij leven naar de nieuwe mens in Christus. Wanneer wij dit doen dan zal dit 
Loon en Erfenis met zich meebrengen in de toekomst bij onze openbaring voor de 
Rechterstoel van Christus en het zal ons nu al blijdschap en vrede geven. Dit is een hele 
goede investering want we betalen dus met iets wat tijdelijk is maar krijgen er eeuwige 
dingen voor terug!                                        
 
Kolossensen 4 
5 Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn (buiten Zijn Lichaam, de Gemeente; 
ongelovigen), den bekwamen tijd uitkopende. 
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2 Korinthe 4 
17 Want onze lichte verdrukking (van de oude mens), die zeer haast voorbij gaat, werkt ons 
een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 
 
Boze dagen 
 
Het zijn boze dagen waarin wij leven want de wereld ligt ‘in het boze’. De satan is de god van 
deze aion, van deze eeuw. De satan maakt de dienst uit in de wereld en over de mensheid. 
Tot aan de Wederkomst van de Heere liggen de tijd en de dagen in de macht van het boze. 
Wijzelf zijn al in de toekomende aion geplaatst. De Heere Jezus Christus heeft ons immers 
getrokken uit deze boze wereld. Wij zijn al nieuwe schepselen. Maar onze oude mens leeft 
nog wel hier in de wereld. Dat brengt strijd en lijden en verdrukking voor de oude mens als 
wij de nieuwe mens leven. Gedurende de tijd van de boze, waarin de onvruchtbare werken 
der duisternis geopenbaard worden, zouden wij onze oude mens voor dood rekenen en 
zouden wij de nieuwe mens aandoen en zouden wij in het Licht wandelen. 
        

2 Korinthe 4 
4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat 
hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld 
Gods is. 
 
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; 
 
1 Johannes 5 
18 Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren 
is, bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet. 
19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze. 
20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat 
wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus 
Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven. 
21 Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden. Amen. 
 
1 Petrus 4 
11 Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods; indien iemand dient, die diene als 
uit kracht, die God verleent; opdat God in allen geprezen worde door Jezus Christus, Welken 
toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen. 
12 Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot 
verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame; 
13 Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij 
ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. 
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14 Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der 
heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar 
wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt. 
 
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze 
ook veeleer. 
12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. 
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat 
openbaar maakt, is licht. 
14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u 
lichten. 
15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. 
16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. 
          

17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. 
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
 
De Wil van de Heere 
 
Wees een navolger van Christus door je oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te 
trekken. Een afgodendienaar heeft geen erfenis in het Koninkrijk. Laat je daarom niet 
verleiden tot onvruchtbare werken. Maar laat je leiden door in Zijn Licht te wandelen; laat je 
leiden door Zijn Geest. Leef in afhankelijkheid en dienstbaarheid aan God en Zijn Woord. 
Onderzoek wat welbehagelijk is voor de Heere. Wees wijs en wandel vanuit de nieuwe mens 
en houd je oude mens voor dood zodat je straks deelhebt aan Zijn Eeuwige Heerlijkheid. 
Wees niet onverstandig en kijk naar de Toekomst en leer vanuit Zijn Woord wat de Wil van 
de Heere is zodat je weet wat de Heere van je verlangt en verwacht zodat je straks de Erfenis 
kunt opstrijken. Wees daarom niet onverstandig en onwijs door naar je oude mens te 
luisteren en je op jezelf te richten maar leer begrijpen wat de Wil des Heeren is.  
 
Kolossensen 3 
23 En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; 
24 Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient 
den Heere Christus. 
 
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. 
 
Betrekking op de Gemeente 
 
Dit vers gaat in eerste instantie niet over ons persoonlijke leven. De Wil van God is op de 
eerste plaats de opbouw van Zijn Lichaam, de Gemeente. Wij als leden zouden begrijpen 
welke functie wij binnen dat Lichaam zouden innemen en wat er van ons verwacht wordt. 
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Wat onze roeping is. De Wil van God is dat wij eerst Kennis zouden krijgen van de positie van 
de Gemeente en Gods doel met de Gemeente. Wij weten inmiddels uit voorgaande 
hoofdstukken wat het doel van de Gemeente is. De Gemeente is tot een demonstratie van 
Gods Overvloedige en Uitnemende Rijkdom van Genade aan de geestelijke boosheden in de 
lucht. En tot bekendmaking van de veelkleurige Wijsheid van God aan diezelfde overheden 
en machten in de lucht. 
 
Efeze 2 
7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, 
door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 
 
Efeze3 
10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in 
den hemel de veelvuldige veelkleurige wijsheid Gods; 
 
Efeze 6 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 
geestelijke boosheden in de lucht. 
 
17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. 
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
 
Vervuld met de Geest 
 

Wijn    =  Jajin         = nyy    =  Type van de Heilige Geest en het Leven van het Nieuwe Verbond 

                                                  Dit wordt uitgedrukt in Vreugde en Blijdschap 
                                                  Type van het nieuwe eeuwige Opstandingsleven 

Duif     =  Jownah    = hnwy = Uitbeelding van Geestelijk Leven 

                                               = Heeft ook te maken met wijn  =  nyy  = Jajin   

 

Wees niet onverstandig door je alleen met aardse wijn te laten vullen. Wees niet onwijs om 
je alleen maar vol te laten lopen met vrolijkheid en genot van de wereld. Dan zal je de Wil 
van God nooit leren verstaan. Maar word vervuld met de Geest, Die geeft ons eeuwige 
Blijdschap en Vrede. Word vervuld met de Geest en begrijp wat de Wil van God is. De Heere 
Jezus Christus is de Ware Wijnstok. De Heere Jezus Christus brengt Wijn voort. Wijn is een 
type van het nieuwe Opstandingsleven van Christus. 
 
Johannes 1 
1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. 
2 Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die 
reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. 
3 Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. 
4 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet 
in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. 
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5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; 
want zonder Mij kunt gij niets doen. 
 
Wijn 
 

Als je dronken bent van aardse, stoffelijke wijn, vergeet je de wereld om je heen en ben je 
onbezorgd. Mensen die dronken zijn, zijn van de wereld en vergeten hun ellende en 
problemen. Dit lijkt op dronken van de Geest. Als je vervuld bent met de Geest, als je bezig 
bent met geestelijke dingen dan worden de beslommeringen van de wereld steeds 
onbelangrijker. De aardse problemen worden er niet mee opgelost maar ze worden minder 
belangrijk. Ze doen er niet zoveel meer toe. Naar de oude mens gerekend is er nog steeds 
ellende, verdriet en moeite. Maar naarmate je je meer bezig gaat houden met de eeuwige 
dingen die ons in het vooruitzicht zijn gesteld, kun je je (geestelijk) steeds meer losmaken 
van het wereldse gebeuren. Het vervuld worden met de wijn is dus een type van het vervuld 
worden met de Geest. Dit is geen gebod maar een oproep om vervuld te worden van de 
Geest; om met de Geest te wandelen door de oude mens af te leggen. Je laten vervullen met 
wijn of de Geest is ieders eigen verantwoordelijkheid.  
        
1 Thessalonicenzen 5 
6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn. 
7 Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken; 
8 Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen 
des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid. 
9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen 
Heere Jezus Christus. 
 
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. 
 
Efeze 5 
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. 
3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, 
gelijkerwijs het den heiligen betaamt, 
4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer 
dankzegging. 
5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar 
is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God      

6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over 
de kinderen der ongehoorzaamheid. 
7 Zo zijt dan hun medegenoten niet. 
8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen 
des lichts. 
9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid), 
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10 Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. 
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze 
ook veeleer. 
12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. 
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat 
openbaar maakt, is licht. 
14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u 
lichten. 
15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. 
16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.          
17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. 
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
 
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende 
en psalmende den Heere in uw hart; 
 
Zangers 
 
David verdeelde in het Oude Testament de priesters in vierentwintig orden. Deze priesters 
gaven onderwijs in het Woord van God en offerden in hun dienst aan God. Ook waren er 
vierentwintig zangkoren; zanger-orden. Om dienst te doen in de Tempel, rondom de Ark des 
Verbonds, rondom de Heere. Zangers zingen met één mond; zingen hetzelfde oftewel eren 
God. De getalswaarde van David is vierentwintig. Priesters en zangers zijn een uitbeelding 
van de Gemeente. Het Oude Testament is een beeld van het Nieuwe en dus is het een 
uitbeelding van de Gemeente. In het Nieuwe Testament vinden wij terug dat ook wij zouden 
zingen en offeren. Want ook wij, als priesters, doen dienst in Zijn Tempel om geestelijke 
offeranden te brengen. Met de Heere Jezus Christus als  Middelpunt.  
 
Psalm 145 
1 Een lofzang van David. Aleph. O mijn God, Gij Koning! ik zal U verhogen, en Uw 
Naam loven in eeuwigheid en altoos. 
2 Beth. Te allen dage zal ik U loven, en Uw Naam prijzen in eeuwigheid en altoos. 
3 Gimel. De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk. 
 
In ons hart 
 
Als wij vervuld zijn met de Geest dan loven en prijzen en eren wij de Heere in ons hart. 
Vanuit ons hart en dus niet noodzakelijk hardop. Ons hart is ons binnenste, is onze geest, zijn 
onze gedachten. Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Als het Woord 
eenmaal in ons hart is dan komt het vanzelf via onze mond naar buiten. Dat wat we geloven, 
belijden we nu eenmaal met de mond. De Geest getuigt met onze geest.  
 
1 korinthe 12 
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. 
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Kolossensen 3 
15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en 
weest dankbaar. 
16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u,(= vervuld worden met de Geest. Het Woord 
kan alleen rijkelijk in ons wonen als wij dat Woord bestuderen en ter harte nemen)                           
 in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke 
liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.  
 
Romeinen 10 
8 Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des 
geloofs, hetwelk wij prediken. 
9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, 
dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. 
10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter 
zaligheid. 
 
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en 
psalmende den Heere in uw hart; 
 
20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen 
Heere Jezus Christus; 
 
Naast het loven en prijzen en eren, danken wij Hem voor alles. Want alles wat wij zijn en 
ontvangen, hebben wij aan Hem te danken. Alles komt uit Zijn Hand. Zelfs wat wij Hem 
geven. Wij waren dood door zonden en misdaden en hadden nergens recht op. Uit de 
Rijkdom van Zijn Barmhartige Genade zijn wij mede met Hem levend gemaakt en mede met 
Hem in de Hemel gezet. Uit Zijn Genade zijn wij bekwaam gemaakt om God dienstbaar te 
kunnen zijn. Wij zijn Zijn Eigendom en Zijn Lichaam en Zijn Huis. Daarom zouden wij God de 
Vader te allen tijd danken in de Naam van de Heere Jezus Christus. Als God Zich laat kennen, 
zien wij de Christus. 
 
1 Kronieken 29 
14 Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben, om 
vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van U, en wij geven het U uit Uw hand. 
15 Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor Uw aangezicht, gelijk al onze vaders; onze 
dagen op aarde zijn als een schaduw, en er is geen verwachting. 
16 HEERE, onze God, al deze menigte, die wij bereid hebben om U een huis te bouwen, den 
Naam Uwer heiligheid, dat is van Uw hand, en het is alles Uw. 
     

Lukas 24 
51 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in 
den hemel. 
52 En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. 
53 En zij waren allen tijd in den tempel, (de Gemeente is een levende Tempel) lovende 
en dankende God. Amen. 
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Kolossensen 3 
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. 
17 En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere 
Jezus, dankende God en den Vader door Hem. 
 
1 Korinthe 15 
57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus. 
 
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en 
psalmende den Heere in uw hart; 
20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere 
Jezus Christus; 
 

21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. 
22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 
 
21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. 
 
Vreze Gods 
 
Vreze Gods betekent ontzag hebben voor God oftewel rekening houden met God. Dat wij 
ervan bewust zijn met Wie wij te maken hebben. Namelijk met de Levende God. En dat wij 
weten dat de dingen die wij doen of niet doen, consequenties zullen hebben voor de 
eeuwigheid. 
 
Hiërarchie 
 
Er wordt hier niet bedoeld dat wij iedereen onderdanig zouden zijn. Na dit vers wordt deze 
onderdanigheid dan ook uitgelegd. En deze uitleg gaat door tot in het volgende hoofdstuk. In 
heel de Bijbel en dus ook in heel de Schepping bestaat er hiërarchie. Het is een hiërarchische 
onderdanigheid. De ene is nu eenmaal boven de ander gesteld.  En de lagere is altijd 
onderdanig aan degene die boven hem staat. Als iedereen onderdanig zou zijn aan iedereen 
dan bestaat er geen hiërarchische rangorde meer. Dan zou Degene Die boven ons staat niets 
meer over ons te zeggen hebben. Dat zou in feite anarchie zijn. Dat is wat de duivel wil. De 
duivel probeert zichzelf gelijk of boven de Heere te plaatsen hoewel hij weet dat hij al 
verslagen is. De ongelovige mensheid heeft zichzelf ook boven de Heere geplaatst door de 
Waarheid voor leugen te houden. Maar Christus staat aan het Hoofd van de hiërarchie. Hij is 
ver boven elke kracht en macht en heerschappij.  
 
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; 
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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; 
 
Efeze 4 
6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
 
Filippensen 2 
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen naam is; 
 
Johannes 3 
31 Die van boven komt, is boven allen; die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde, 
en spreekt uit de aarde. Die uit den hemel komt, is boven allen. 
 
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en 
psalmende den Heere in uw hart; 
20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere 
Jezus Christus; 
21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. 
 
22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en 
Hij is de Behouder des lichaams. 
 
Onderdanig 
 
Christus is het Hoofd van Zijn Lichaam, de Gemeente. Elk lichaam is onderdanig aan het 
hoofd. Het hoofd geeft opdrachten en het lichaam voert deze uit. Het hoofd bepaalt. Het 
Lichaam, de Gemeente, is dus onderdanig aan het Hoofd Christus. De verhouding man en 
vrouw is een lagere afspiegeling van de verhouding die er is tussen Christus en de 
Gemeente. De verhouding tussen Christus en de Gemeente is een type van de verhouding 
tussen man en vrouw. In vers drieëndertig staat dat de man de vrouw zou liefhebben als 
zichzelf; de vrouw zal dan geen enkel bezwaar hebben om onderdanig te zijn aan haar eigen 
man. Wat is immers het probleem als de man haar liefheeft zoals hij zichzelf liefheeft? Er 
staat niet dat de vrouw haar eigen man gehoorzaam moet zijn maar zij moet weten dat zij 
een positie heeft die onder oftewel onderdanig haar eigen man is. Als dit onderdanig zijn 
haar geestelijk leven zou schaden dan zouden wij natuurlijk de Heere meer gehoorzaam zijn 
dan de man. Wij zijn de Bijbelse hiërarchie in het Westen niet meer gewend maar er staat 
toch echt dat de Heere én haar eigen man dezelfde plaats innemen ten opzichte van de 
gelovige vrouw. Het Voorbeeld is dus de verhouding die er is tussen Christus en de 
Gemeente. En wanneer wij die verhouding begrijpen dan hebben we ook geen moeite meer 
met de verhouding en positie van man en vrouw. 
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Handelingen 5 
29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden, en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzaam 
zijn, dan den mensen. 
 
22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en 
Hij is de Behouder des lichaams. 
 
Hiërarchie 
 
God is het Hoofd van Christus 
Christus is het Hoofd van de man 
De man is het hoofd van de vrouw 
 
1 Korinthe 11 
1 Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. 
2 En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, gelijk 
ik die u overgegeven heb. 
3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het 
hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus. 
 
Hierboven staat de man onderdanig is aan het Hoofd, de Heere Jezus Christus. En de vrouw 
is onderdanig aan haar eigen man. De ene waarheid is een beeld oftewel een type van de 
andere waarheid. Omdat wij vervuld zijn met de Geest, zijn wij in staat om onderdanig te zijn 
aan Degene Die boven ons gesteld is. Er staat ook dat Christus onderdanig is aan God. De 
man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het Hoofd van de Gemeente is. Als deze vrouw 
deelheeft aan het Lichaam van Christus, de Gemeente, dan is zowel Christus als haar man 
haar H(h)oofd. Paulus zegt tegen de Korinthiërs dat een gelovige vrouw beter niet getrouwd 
kan zijn als zij de Heere voor de volle honderd procent wil dienen. Want van haar wordt 
verwacht dat zij zowel de Heere als haar man dient. 
 
1 Korinthe 7 
32 En ik wil, dat gij zonder bekommernis zijt. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen 
des Heeren, hoe hij den Heere zal behagen; 
33 Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal 
behagen. 
34 Een vrouw en een maagd zijn onderscheiden. De ongetrouwde bekommert zich met de 
dingen des Heeren, opdat zij heilig zij, beide aan lichaam en aan geest; maar die getrouwd is, 
bekommert zich met de dingen der wereld, hoe zij den man zal behagen. 
35 En dit zeg ik tot uw eigen voordeel; niet opdat ik een strik over u zou werpen, maar om u 
te leiden tot hetgeen wel voegt, en bekwaam is, om den Heere wel aan te hangen, zonder 
herwaarts en derwaarts getrokken te worden. 
36 Maar zo iemand acht, dat hij ongevoegelijk handelt met zijn maagd, indien zij over den 
jeugdigen tijd gaat, en het alzo moet geschieden; die doe wat hij wil, hij zondigt niet; dat zij 
trouwen. 
37 Doch die vast staat in zijn hart, geen noodzaak hebbende, maar macht heeft over zijn 
eigen wil, en dit in zijn hart besloten heeft, dat hij zijn maagd zal bewaren, die doet wel. 
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38 Alzo dan, die haar ten huwelijk uitgeeft, die doet wel; en die ze ten huwelijk niet uitgeeft, 
die doet beter. 
39 Een vrouw is door de wet verbonden, zo langen tijd haar man leeft; maar indien haar man 
ontslapen is, zo is zij vrij, om te trouwen, dien zij wil, alleenlijk in den Heere. 
40 Maar zij is gelukkiger, indien zij alzo blijft, naar mijn gevoelen. En ik meen ook den Geest 
Gods te hebben. 
 
       Vrouwelijk                                                                Mannelijk 
       Schepping; Schepsel                                               Schepper 
       Vrouw                                                                        Man 
       Vlees                                                                          Geest 
       Volk Israël                                                                 Jehovah 
       Volk Israël                                                                 Jezus   
       Gemeente, het Lichaam van Christus                  Christus als Hoofd van Zijn Lichaam                                                                                         
       Volk Israël                                                                 De Gemeente, Lichaam van Christus   
       Bruid                                                                          Bruidegom 
       De overige Volkeren                                               Het wedergeboren Volk Israël 
 
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en 
Hij is de Behouder des lichaams. 
 
Behouder van het Lichaam 
 
Behouder is de vertaling van het Griekse woord Soter. Soter betekent Heiland, Redder en 
Verlosser. Christus is de Behouder en de Onderhouder van Zijn Lichaam, de Gemeente. 
Degene Die mensen onder Zich heeft, is verantwoordelijk voor de instandhouding en voor de 
onderhouding van die mensen. Omdat het Lichaam ondergeschikt is aan het Hoofd wordt 
het Lichaam onderhouden door het Hoofd.  Als je het Hoofd als Meerdere erkent dan kun je 
er zeker van zijn dat Hij je dan ook behoudt en onderhoudt. Christus geeft de Gemeente 
alles wat de Gemeente nodig heeft tot opbouw en vol-making van Zijn Lichaam. Christus is 
Heiland en Verlosser van Zijn Lichaam want Hij heelt ons en maakt ons één in Hem. 
        
Efeze 4 
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; 
   

18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en 
psalmende den Heere in uw hart; 
20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere 
Jezus Christus; 
21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. 
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22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij 
is de Behouder des lichaams. 
 
24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar 
eigen mannen in alles. 
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, 
en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 
 
Eerste vergelijking 
 
Christus is het Hoofd van de Gemeente. De Gemeente is onderdanig aan Christus. In alles.  
De Gemeente, het Lichaam van Christus, is afhankelijk van Christus. Het Lichaam kan niet 
anders dan onderdanig zijn aan Hoofd. Door Genade zijn wij kinderen van God geworden en  
door Genade zijn wij leden van het Lichaam van Christus geworden. Wij kunnen geen hoofd 
worden dus kunnen wij niet heersen over en in het Lichaam. Het voorbeeld van Christus en 
de Gemeente staat model voor de relatie tussen man en vrouw. Dit is de eerste vergelijking. 
 
24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar 
eigen mannen in alles. 
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad 
heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 
 
Tweede vergelijking 
 
De tweede vergelijking betreft de mannen en de vrouwen met Christus en de Gemeente. 
Wanneer de vrouw onderdanig is aan haar eigen man heeft de man zijn vrouw lief zoals 
Christus de Gemeente liefheeft. De man hoort zijn vrouw lief te hebben en te onderhouden 
want Christus onderhoudt immers de Gemeente. Niets kan ons scheiden van Zijn Liefde voor 
ons. 
 
1 Korinthe 7 
4 De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man; en desgelijks ook de 
man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. 
 
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. 
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25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad 
heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 
 
Hij heeft Zichzelf overgegeven 
 
Dit is een herhaling van wat ook al gezegd is in vers twee. De Heere Jezus Christus eist in Zijn 
Opstanding niet Zijn Koninkrijk op maar tot op heden is Hij Hogepriester ten behoeve van 
Zijn Lichaam, de Gemeente. Hij reinigt onze gewetens en Hij doet verzoening voor de zonden 
van Zijn Volk, de Gemeente. Hij wast Zijn Lichaam schoon. 
 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk 
 
Romeinen 8 
31 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 
32 Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, 
hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 
 
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. 
 
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en 
psalmende den Heere in uw hart; 
20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere 
Jezus Christus; 
21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. 
22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij 
is de Behouder des lichaams. 
24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar 
eigen mannen in alles. 
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, 
en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 
 
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het 
Woord; 
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of 
rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 
        
 
Geheiligd door de overgave van Christus 
 
Waarom heeft Christus Zichzelf overgegeven aan de Gemeente?... Zodat Hij haar kan 
reinigen om de Levende God te kunnen dienen. Het Bloed van de Hogepriester reinigt ons en 
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daarmee heiligt Hij ons. Heilig betekent apart gezet en bekwaam gemaakt om de Heere te 
kunnen dienen. Bij Zijn kruisiging was de hele Schepping dood. Maar door geloof maken wij, 
in Hem, deel uit van een nieuwe Schepping. Door deze wedergeboorte zijn wij, in Hem, 
eerstelingen geworden van die nieuwe Schepping. Bij wedergeboorte krijgen wij de Heilige 
Geest inwonen. Vanaf dat moment is het mogelijk om de Levende God te dienen. 
 
Titus 2 
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en 
onzen Zaligmaker Jezus Christus; 
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle 
ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 
 
Gereinigd 
 
De offers uit het Oude Verbond konden de mens alleen reinigen naar het vlees. Alleen de 
zichtbare zonden konden verzoend worden maar het Bloed van de Hogepriester, de Heere 
Jezus Christus, reinigt ons volkomen. Zijn Bloed reinigt ook ons geweten. Daarvoor zouden 
wij wel in gemeenschap met Hem en Zijn Woord blijven. Hij reinigt onze oude mens omdat 
wij alleen op die manier God kunnen dienen. De nieuwe mens hoeft natuurlijk niet gereinigd 
te worden omdat hij nieuwe Schepping is. 
 
Hebreeën 9 
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses;  
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode 
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God 
te dienen?  
 
Hebreeën 2 
17 Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een 
getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des 
volks te verzoenen.  
18 Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht 
worden, te hulp komen. 
 
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het 
Woord; 
 
Water 
 
In de Bijbel staat water typologisch voor Zijn Woord. Levend water is stromend water is het 
Woord van het Nieuwe Verbond der Genade. Bitter, stilstaand water staat voor het Woord 
van het Oude Verbond der Wet. Het Woord van God is het Water wat ons tot Leven verwekt 
heeft. Goddelijk Leven hebben wij ontvangen toen wij tot geloof kwamen in de Heere Jezus 
Christus. Dit Water, dit Woord; de Heere Jezus Christus, heeft in ons een fundamentele        
reiniging tot stand gebracht. En vervolgens reinigt Hij ons dagelijks wanneer wij Zijn 
gemeenschap zoeken. Wanneer wij Zijn Woord geloven en daaruit willen leven. 
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1 Johannes 1 
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. 
 
Johannes 15 
1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. 
2 Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, 
die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. 
3 Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. 
 
22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij 
is de Behouder des lichaams. 
24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar 
eigen mannen in alles. 
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, 
en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het 
Woord; 
 
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of 
rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 
 
Troon der Genade 
        
De Heere Jezus Christus heeft Zichzelf overgegeven aan de Gemeente om haar te heiligen 
door haar te reinigen. Zodat zij zonder vlek of rimpel, of wat dan ook, kan verschijnen voor 
de Troon der Genade om haar diensten aan te bieden aan de Levende God. Reiniging is 
noodzakelijk anders kan de Gemeente God niet dienen. Onze oude mens zondigt immers 
nog. De nieuwe mens in Christus kan niet zondigen. Als wij een kwaad geweten hebben, 
mogen wij wel ingaan in het Binnenste Heiligdom en dat zouden we dan juist zéker doen 
maar onze eigen gevoelens en eigen schuldgevoelens staan daarbij dan misschien in de weg. 
Maar nu wij weten en geloven door Zijn Woord dat ook onze harten gereinigd zijn van een 
kwaad geweten, staat niets ons meer in de weg voor onze priesterlijke dienst, in Hem. 
(Zie ook de studie Hogepriester en studie vers negen en tien ut Hebreeën) 
 
Hebreeën 10 
21 En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods; 
22 Zo laat ons toegaan (tot de Genadetroon) met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid 
des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen 
zijnde met rein water. 
23 Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is 
getrouw); 
 
1 Johannes 3 
19 En hieraan kennen wij, dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren 
voor Hem. 
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20 Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle 
dingen. 
21 Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God; 
22 En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, 
hetgeen behagelijk is voor Hem. 
 
In Christus zijn wij reeds heilig en onberispelijk 
 
Ongeacht wat wij zélf voelen en ongeacht wat anderen ervan vinden of zeggen, zijn wij reeds 
gereinigd en heilig en onberispelijk. De Heere ziet ons zonder vlek of rimpel omdat Hij 
Zichzelf aan de Gemeente en ten behoeve van de Gemeente heeft overgegeven. Het is Zijn 
verdienste dat wij zonder vlek of rimpel of iets dergelijks gezien worden. De Heere, als ons 
Hoofd, reinigt Zijn Eigen Lichaam door het Badwater namelijk door Zijn Woord. En daarom 
zouden wij in vrijmoedigheid naderen tot Zijn Genadetroon. 
 
Efeze 3 
11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere; 
12 In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het 
geloof aan Hem. 
 
Hebreeën 4 
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze 
zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij 
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer 
tijd. 
 
Voetwassing 
 
Johannes 13 
4 Stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, 
omgordde Zichzelven. 
5 Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te 
drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was. 
6 Hij dan kwam tot Simon Petrus; en die zeide tot Hem: Heere, zult Gij mij de voeten wassen? 
7 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen 
verstaan. 
8 Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid! Jezus antwoordde 
hem: Indien Ik u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij. 
9 Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het 
hoofd. 
10 Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar 
is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen. 
 
De Heere Jezus reinigde de voeten van de Zijnen in de Opperzaal. Dat gaat over ons, over 
deze Bedeling. Alleen de voeten is genoeg want de voeten staan voor de wandel van elke 
gelovige. We worden nu eenmaal besmet. Wij zijn nog in het vlees dus komen we in 
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aanraking met zonden. Voor de Heere is dit geen enkel probleem. Want de Heere reinigt 
onze oude mens ongevraagd wanneer wij Zijn Woord en Leven zoeken en daardoor 
gemeenschap met Hem hebben. Omdat wij in geloof onze hoop gevestigde hebben op ons 
Hoofd en Hogepriester reinigt Deze ongevraagd Zijn Eigen Lichaam.         
 

18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en 
psalmende den Heere in uw hart; 
20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere 
Jezus Christus; 
21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. 
22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij 
is de Behouder des lichaams. 
24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar 
eigen mannen in alles. 
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, 
en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het 
Woord; 
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel 
heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 
 
28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen 
lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. 
 
De vrouw onderdeel van de man 
 
Op welke wijze is de man schuldig zijn eigen vrouw lief te hebben? Zoals Christus, de 
Gemeente liefheeft en Zichzelf voor haar overgeeft. De man zou zich overgeven aan zijn 
eigen vrouw door haar lief te hebben zoals hij zijn eigen lichaam liefheeft. Als hij zijn eigen 
vrouw liefheeft als zijn eigen lichaam dan heeft hij zichzelf lief! En niet omdat zijn eigen 
vrouw en zijn eigen lichaam hetzelfde zijn maar vanwege de overeenkomst. Want zoals de 
getrouwde man in gemeenschap leeft met zijn eigen vrouw zo leeft de man ook in 
gemeenschap met zijn eigen lichaam. In deze gedachtegang wordt er vanuit gegaan dat de 
vrouw onderdeel is van de man. De Gemeente is onderdeel van Christus; wij zijn namelijk 
leden van Zijn Lichaam. En omdat de Gemeente onderdeel is van Christus wordt de vrouw 
geacht onderdeel te zijn van haar eigen man. Dus vandaar dat degene die zijn eigen vrouw 
liefheeft, zichzelf liefheeft…Natuurlijk blijkt dit in de praktijk nog al eens anders te zijn. En 
dan blijkt het moeilijk een bepaalde Bijbelse gedachtengang te volgen. Dit komt dan doordat 
wij een andere situatie voor ons hebben. Maar van ons wordt gevraagd alleen deze 
gedachtengang te willen volgen. Onze gedachten zouden altijd eerst uitgaan naar het 
Voorbeeld. Dus; die zijn eigen vrouw liefheeft die heeft zichzelf lief want Christus heeft Zijn 
Lichaam, de Gemeente lief. De Gemeente is immers het Lichaam van Christus. De Gemeente 
is Christus. Zoals de Heere Zich gedraagt ten opzichte van de Gemeente zo wordt de gelovige 
man geacht zich te gedragen ten opzichte van zijn gelovige vrouw. 
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20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere 
Jezus Christus; 
21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. 
22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij 
is de Behouder des lichaams. 
24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar 
eigen mannen in alles. 
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, 
en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het 
Woord; 
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel 
heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 
28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. 
Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. 
 
29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt 
het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 
 
Zijn eigen vlees is zijn eigen lichaam. Zoals de Heere Zich gedraagt ten opzichte van de 
Gemeente zo wordt de gelovige man geacht zich te gedragen ten opzichte van zijn gelovige 
vrouw. 
 
28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. 
Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. 
29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, 
gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 
 
30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 
 
Wij zijn leden van Zijn Lichaam 
 
‘Van zijn vlees en van Zijn benen’ staat niet in de grondtekst. Dit gaat nog steeds over de 
verhouding man-vrouw en Christus-Gemeente. Er wordt hier tegen de mannen gezegd dat 
zij als individu leden zijn van  Zijn Lichaam en zij zich daarom ten opzichte van de vrouw 
zouden gedragen zoals Christus ten opzichte van de Gemeente. 
 
28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. 
Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. 
29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, 
gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 
 
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. 
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32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. 
 
Man en zijn vrouw 
 
God Zelf heeft scheiding gemaakt tussen man en vrouw. Eva werd door de Heere uit het 
lichaam van Adam genomen. Hiermee wordt verklaard waarom de man en vrouw zo naar 
elkaar verlangen en streven om een eenheid te zijn. Van oorsprong waren zij één lichaam. 
En zo zie je dat er wel degelijk een overeenkomst is tussen de vrouw van de man en het 
lichaam van de man. Maar in de praktijk blijkt het toch onmogelijk dat de man ook 
daadwerkelijk één is met zijn vrouw. Maar Christus en de Gemeente zijn weldegelijk één 
Vlees, namelijk één Lichaam. 
 
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. 
 
Typologie 
 
Dit vers spreekt niet over de natuurlijke mens. Dat wordt ook in het daarop volgende vers 
gezegd; dit vers gaat over Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente. In Efeze één lazen we dat 
de Gemeente al was uitverkoren in Hem vóór de nederwerping van de wereld. Dus ver 
voordat het Volk Israël de Messias zou verwerpen, stond al vast dat de Gemeente in de 
vijfde Bedeling zou verschijnen. De roeping van de Gemeente maakte onderdeel uit van 
Gods Plan met deze wereld. Een Volk dat als eerste Heilig en Onberispelijk zou zijn in de 
Geliefde, door Zijn Genade en Liefde. En al in Genesis twee wordt de verhouding tussen 
Christus en de Gemeente als Voorbeeld aangehaald als verhouding tussen man en vrouw. Dit 
terwijl de natuurlijke mens het één zijn van hun vlees met elkaar nooit zullen bereiken. De 
verklaring hiervan vinden we niet in Genesis of ergens anders in het Oude Testament. Maar 
dit voornemen van God was dan ook een Verborgenheid en moest dus verborgen blijven tot 
ná de Opstanding van de Heere Jezus Christus. En Paulus zegt ook dat het een 
Verborgenheid was. Maar Paulus mag het bekendmaken. Achter elke letterlijke gebeurtenis 
in de Bijbel zit een geestelijke betekenis.  De achterliggende gedachte, de verborgenheid, is 
in Genesis twee dat de Schepper de verdeelde Schepping tot één brengt met de Zichzelf. En 
dat de Gemeente één is met het Lichaam, het Vlees, van Christus. 
 
Genesis 2 
21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een 
van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees. 
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 zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij 
zullen tot een vlees zijn. 
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Efeze 1 
4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging nederwerping der wereld, 
opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; 
 
1 Korinthe 2 
7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke 
God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 
8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend 
hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. 
9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, 
en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem 
liefhebben. 
 
31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij 
twee zullen tot een vlees wezen. 
 
Vader en moeder 
 
Mattheus 23 
9 En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, namelijk Die in 
de hemelen is. 
 
     Vader       =   natuurlijke verwekker; gever 
                      =   God    
    Moeder    =   veiligheid en geborgenheid 
                      =   Volk  
    Vrouw      =   Schepping; schepselen 
                           Gemeente; het Lichaam van Christus 
    mens        =   man 
 
De Heere Jezus verliet Zijn Hemelse Vader en Hij kwam naar deze aarde. Hij verliet 
uiteindelijk ook Zijn moeder, namelijk het Volk waaruit Hij geboren was. De Heere Jezus 
Christus werd na Zijn Opstanding Eén met de Gemeente, Zijn Lichaam. 
 
Genesis 2 
21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap (type van de Verborgenheid) op Adam 
(verwijzend naar de tweede Adam, de Heere Jezus Christus) vallen, en hij sliep; en Hij nam 
een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees.  
22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw (de 
Gemeente is het Lichaam van Christus) , en Hij bracht haar tot Adam.  
23 Toen zeide Adam: Deze (de Gemeente is het Lichaam van Christus)  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 zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij 
zullen tot een vlees zijn.  
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Markus 10 
1 En van daar opgestaan zijnde, ging Hij naar de landpalen van Judea, door de overzijde van 
de Jordaan; en de scharen kwamen wederom samen bij Hem, en gelijk Hij gewoon was, 
leerde Hij hen wederom. 
2 En de Farizeën, tot Hem komende, vraagden Hem, of het een man geoorloofd is, zijn vrouw 
te verlaten, Hem verzoekende. 
3 Maar Hij antwoordende, zeide tot hen: Wat heeft u Mozes geboden? 
4 En zij zeiden: Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven, en haar te verlaten. 
5 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Vanwege de hardigheid uwer harten heeft hij 
ulieden dat gebod geschreven. 
6 Maar van het begin der schepping heeft ze God man en vrouw gemaakt. 
7 Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; 
8 En die twee zullen tot een vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees. 
9 Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. 
10 En in het huis vraagden Hem Zijn discipelen wederom van hetzelve. 
11 En Hij zeide tot hen: Zo wie zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel 
tegen haar. 
12 En indien een vrouw haar man zal verlaten, en met een anderen trouwen, die doet 
overspel. 
 
Letterlijk staat hier dat je alles van thuis achter je zou laten en zélf de verantwoording neemt 
over je eigen leven en met wie je het leven delen wilt. Jezus zegt; hetgeen God 
samengevoegd heeft, scheide geen mens. Dit slaat niet op de natuurlijke man en vrouw 
maar is een verwijzing van de Heere Jezus naar wat er gebeuren zal ná Zijn Opstanding. Dán 
zal God niet meer scheiden wat Hij gaat samenvoegen; Christus en Zijn Lichaam de 
Gemeente. Want wie of wat zal ons nu scheiden van Zijn 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. 
 
28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. 
Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. 
29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, 
gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 
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. 
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Vage vertaling 
 
De vertalers hebben hun best gedaan om hetgeen zij zelf niet geloven zo vaag mogelijk neer 
te zetten. Maar Paulus zegt; Genesis twee wordt niet toegepast op Christus en de Gemeente 
maar Genesis twee spreekt over Christus en de Gemeente. Het is dus andersom! 
Paulus zegt hier in dit vers; vanaf Genesis tot aan de Opstanding van de Heere Jezus Christus 
moest dit een Verborgenheid blijven maar nu maak ik, in opdracht van de Heere, bekend dat 
deze samenvoeging door God, niet gaat over een willekeurige verbintenis van man en vrouw 
maar gaat over de verbintenis van Christus en Zijn Lichaam. Want welke scheiding er in ons 
leven als gelovige ook zal plaatsvinden, niets en niemand kan ons, Zijn Lichaam, de 
Gemeente scheiden van de Liefde van God.  
 
21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. 
22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 
 
33 Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw, alzo lief 
als zichzelven; en de vrouw zie, dat zij den man vreze. 
 
Mannelijk en vrouwelijk 
 
In dit laatste vers haakt Paulus weer aan bij vers eenentwintig en vers tweeëntwintig. 
Gij mannen, ieder afzonderlijk, heb je eigen vrouw lief als jezelf en de vrouwen dat zij de 
man vreze, oftewel ontzag hebben, gelijk Christus. Het huwelijk zoals wij gelezen hebben in 
Efeze vijf is de verhouding die er is tussen:  
     

       Schepping    ←     Schepper 
       Gemeente    ←     Christus 
       Vrouw           ←     Man  
       Lichaam        ←     Hoofd  
       Vrouwelijk    ←     Mannelijk 
       Vlees             ←     Geest  
                                                        

Maar mannelijk en vrouwelijk zijn geen absolute begrippen. Want mannelijk of vrouwelijk is 
afhankelijk van de relatie waarin deze begrippen tot elkaar staan. En afhankelijk van de 
relatie waarin ze tot elkaar staan, hebben zij óf een verheven óf een onderdanige positie ten 
opzichte van elkaar. 
 

       Schepping    ←     Schepper 
       Jezus             ←     Jehovah 
       Vrouw           ←     Man  
       Vrouwelijk    ←     Mannelijk 
       Gemeente    ←     Christus 
       Volk Israel    ←      Man = Hoofd en Lichaam = Christus en de Gemeente  (Efez.4:13)  
       Volkeren      ←      Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente     
       Vlees             ←      Geest  
       Volkeren      ←     Volk Israel 
       Kinderen      ←     Ouders 
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Het vrouwelijke omvat het mannelijke 
 
 

 
 
 
De Middelste Cirkel is God. Hij is de Inhoud en  de Kern van alle dingen. Het Middelpunt is 
dus mannelijk. Elke volgende cirkel rond dit Middelpunt staat vrouwelijk ten opzichte van 
het Middelpunt. Hoeveel cirkels er ook getrokken worden rondom het Middelpunt, ze staan 
altijd vrouwelijk ten opzichte van de Kern. Maar elke cirkel staat mannelijk ten opzichte van 
de cirkel eromheen. Dus de buitenste cirkel staat vrouwelijk ten opzichte van alle cirkels 
daarbinnen. Hoe verder naar het Middelpunt, hoe mannelijker. Hoe verder naar buiten, hoe 
vrouwelijker. Via deze vorm zie je dat de vrouw de Man omvangt. Het vrouwelijke omvangt 
het Mannelijke. De X= de Heere Jezus Christus. Alle Namen zijn immers Dezelfde maar in 
verschillende veruiterlijkte vormen.  
 
 
 
                                                                  Amen. 

 
 


