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Alleen geloof 
 
Johannes 6 
27 Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, 
welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld. 
28 Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? 
29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij 
gezonden heeft. 
 
Werken van God 
 
Er wordt aan de Heere Jezus gevraagd welke werken voor God gedaan moeten worden. Wat 
zullen wij doen om voor God te werken? Maar de Heere Jezus antwoordt; het enige werk dat 
jullie zouden doen, is geloven in God. Dus het enige werk wat wij zouden doen, is geloven. 
Geloven is vertrouwen op het Woord van de Levende God. Geloven is je onderwerpen aan 
het Woord van God. En de Heere Jezus Christus is het vleesgeworden Woord van God. 
Geloof is onderwerping aan de Heere Jezus Christus.  
 
Hebreeën 11 
6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet 
geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken. 
 
Romeinen 4 
1 Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees? 
2 Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij 
God. 
3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot 
rechtvaardigheid. 
4 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. 
5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, 
wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. 
 
Geloven is een werkwoord 
 
Geloven is een werkwoord maar geloven is het tegenovergestelde van werken, staat 
hierboven in Romeinen vier. Het tegenovergestelde van werken is rusten. Geloven is dus 
rusten. Er wordt in het Oude Testament al gesproken over die rust; rust weggelegd voor het 
Volk Israël. Men zou de rust ingebracht worden; ook uitgedrukt in de sabbat. In de Bijbel 
horen rust en geloof bij elkaar. Typologisch staat rust voor het Nieuwe Verbond en werken 
staat voor het Oude Verbond der Wet. 
 
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. 
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Hebreeën 4 
10 Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de 
Zijne. 
11 Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde 
voorbeeld der ongelovigheid valle. 
 
Goede werken 
 
God is dus alleen gediend bij geloof en niet bij werken. Tóch wordt er in de Bijbel gesproken 
over goede werken, wat zijn dat dan? Goede werken zijn geen werken die God verwacht van 
de mens; het zijn geen verplichte werken. Goede werken zijn werken die voortkomen uit 
geloof. Het zijn vruchtbare werken. Werken die voortkomen uit de gelovige omdat zijn hart 
gevuld is met het Woord van God. Het zijn Werken die de Geest in en door de gelovige mag 
bewerken. Naar de mate waarin de Geest Zijn Werk mag doen, naar die mate ontvangt men 
straks Loon. Ze worden ook wel werken des geloofs oftewel geloofswerken genoemd. 
Jakobus schrijft over deze vruchtbare werken van het geloof, de goede werken. Hij zegt dat 
als er geen goede werken voortkomen uit het geloof, het geloof dood is. Oftewel; dan is het 
hart van de gelovige niet gevuld met Zijn Woord. Tegenover goede werken staan dode 
werken. Dode werken zijn werken ten behoeve van jezelf (oude mens), de oude Schepping 
of ten behoeve van de Wet. Deze werken leveren niets op.  
 
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? 
 
Titus 3 
5 Heeft Hij ons zalig gemaakt Hij heeft ons eeuwig leven geschonken, niet uit de werken der 
rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, niet door eigen werken maar uit Genade. 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. 
8 Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen, 
die aan God geloven, zorg dragen ervoor zorgen, om goede werken voor te staan te 
bevorderen; de gelovige zou de Geest Zijn Werk laten doen deze dingen zijn het, die goed en 
nuttig zijn den mensen. 
 
2 Thessalonicensen 1 
11 Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping, en 
vervulle al het welbehagen Zijner goedigheid, en het werk des geloofs met kracht. 
12 Opdat de Naam van onzen Heere Jezus Christus verheerlijkt worde in u, en gij in Hem, 
naar de genade van onzen God en den Heere Jezus Christus. 
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Jakobus 2 
26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder 
de werken dood. 
 
Hout, hooi, stoppelen 
 
1 Korinthe 3 
11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus 
Christus. 
12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, 
hooi, stoppelen; hooi, hout en stoppels verbranden in vuur; dat zijn de dode werken. Dode 
werken zijn de werken ten behoeve van onszelf, de Wet en de wereld. Goud, zilver en 
kostelijke stenen zijn de Vruchtbare Werken, de goede werken, zij doorstaan het vuur 
(oordeel) en blijven bestaan. Vruchtbare Werken zijn de Werken die wij de Geest in en door 
en met ons hebben laten doen. Vruchtbare Werken zijn Werken van God. Die leveren straks 
Loon op. 
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 goede Werken dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon 
ontvangen. 
15 Zo iemands werk zal verbrand worden dode werken, die zal schade lijden; niets ontvangen 
maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. als een gelovige alleen maar 
eigen werken gedaan heeft, ontvangt hij geen Loon oftewel Heerlijkheid oftewel Kroon 
oftewel Erfenis maar hij zal wél behouden blijven. Eeuwig leven is hem tenslotte bij 
wedergeboorte gegeven in Christus en uit Genade. Genade kent geen enkele verplichting. En 
eeuwig leven is voor altijd… 
 
Geloof en religie 
 
Als ik vertel dat ik gelovig ben, wordt er negen van de tien keer aan me gevraagd bij welke 
kerk ik hoor. Ik antwoord dan altijd dat ik bij het Lichaam van de Heere Jezus Christus hoor; 
ik ben lid van Zíjn Gemeente. Een andere Gemeente is er ook niet. Veel mensen weten niet 
dat je gelovig kunt zijn zonder in een kerkelijk register te staan. Terwijl ikzelf heel sterk 
ervaar dat mijn geloof juist verdiept is omdát ik niet meer beperkt word door kerkelijke 
regels en wetten. Ik heb in mijn zoektocht veel verschillende kerken bezocht maar overal 
waren er menselijke regels die ik niet kon terugvinden in de Bijbel. Veel mensen weten niet 
dat er een groot verschil is tussen geloof en religie. Geloof en religie is als Wet en Genade. 
Verwacht de Heere werken of geloof is dezelfde vraag als verwacht Hij godsdienst of geloof? 
Religie en godsdienst zijn nagenoeg hetzelfde. Religie oftewel godsdienst is het volbrengen 
van godsdienstige plichten. Godsdienst is je houden aan bepaalde wetten en regels. 
Godsdienst is niet alleen in God geloven maar Hem ook dienen door middel van werken. 
Godsdienst slaat op uiterlijke zaken. Er is dus inderdaad een héél groot verschil tussen geloof 
en religie. Er is een groot verschil tussen God dienen met bepaalde werken of je dienstbaar 
opstellen ten opzichte van God. Wil je zélf werken of laat je Hém het Werk in en door en met 
jou doen? Dode werken of Vruchtbare Werken? Oude of Nieuwe Verbond? Werken of Rust? 
Geloof zit in je hart en religie hoort bij een werelds instituut.  
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Niet door eigen werken 
 
Volgens de Bijbel zijn gelovigen helemaal niet godsdienstig. Gelovigen zijn, als het goed is, 
niet religieus. Religie is het tegenovergestelde van geloof en is dus ongeloof. Religie of 
godsdienst veronderstelt dat de mens door eigen werken of door eigen denken zou kunnen 
komen tot God. Maar men komt helemaal niet door eigen werken tot God en al helemaal 
niet door het menselijk verstand. Integendeel zelfs; lees maar in Romeinen drie. Wij komen 
niet tot God maar God komt tot ons! Hij daalde tot ons af en Hij sprak tot ons. Wij waren 
helemaal niet in staat om tot God te komen. Wij waren namelijk dood door zonden en 
misdaden, door de erfzonde.  Alleen Christus kon doen wat er gedaan moest worden om 
God bij de mens te brengen. Niemand komt tot de Vader dan door geloof in de Christus. God 
komt tot ons, Hij daalde neder, en Hij sprak tot ons en gaf ons Zijn Woord. De basis voor 
Kennis van de Waarheid is niet het denken van de mens maar uitsluitend  het Woord van 
God.  
 
Johannes 6 
38 Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil 
Desgenen, Die Mij gezonden heeft. 
39 En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik 
daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage. 
40 En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon 
aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten 
uitersten dage. 
 
1 Johannes 4 
19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 
 
Wij zijn verlost 
 
Galaten 3 
11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar is duidelijk; 
want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 
12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve 
leven. 
13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; 
want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. 
 
Galaten 4 
3 Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste 
beginselen der wereld. 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw, geworden onder de wet; 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot 
kinderen aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. 
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1 Petrus 2 
24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden 
afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt. 
25 Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener 
uwer zielen. 
 
Bij religie is men gebonden aan regels, wetten en rituelen. Wij zijn niet gebonden. Wij zijn 
ontbonden; wij zijn verlost. Wij zijn vrij gemaakt. Wij zijn verlost van de Wet. Wij zijn verlost 
van de heerschappij van de zonden en verlost van de dood. Het Oude Verbond der Wet is 
opgeheven bij de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Wij leven nu onder het 
Nieuwe Verbond der Genade. Wij hebben geen verplichtingen of regels. Genade kent geen 
enkele verplichting. Als wij ervoor zouden moeten werken, is het geen Genade meer! Het 
Nieuwe Verbond kent geen moeten. Wij staan in de Vrijheid. De werken zijn al volbracht 
door de Heere Jezus Christus. Hij heeft het Werk Gods al uitgevoerd voor ons. Hij heeft onze 
zonden weggedragen.  
 
2 Korinthe 3 
17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. 
 
Galaten 5 
1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom 
met het juk der dienstbaarheid bevangen.= het juk van de Wet 
-- 
13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een 
oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.  
 
Romeinen 11 
6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken =werken der Wet= dode 
werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het 
geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer. 
 
De Hogepriester reinigt ons 
 
De Heere Jezus heeft onze zonden weggedragen aan het kruis en de Heere Jezus Christus 
reinigt iedere dag onze handel en wandel. Ook ons geweten. Als Hogepriester verzoent Hij 
ons met God. (zie studie Hogepriester) Bovendien is onze oude, natuurlijke, zondige mens 
gestorven tesamen met de Heere Jezus aan het kruis. In Zijn Opstanding is alleen geloof 
genoeg om, in Hem, te behoren tot de Nieuwe Schepping. Onze nieuwe mens in Christus kán 
daarom helemaal niet zondigen aangezien deze deelheeft aan de Goddelijke natuur. Hij het 
Hoofd en wij Zijn Lichaam. Wij zijn hiermee bekwaam gemaakt om God te kunnen dienen. 
Hier en nu. Voor God doen de oude Schepping en de zonden van de oude mens niet meer 
mee. Wij, als Lichaam van Christus, hebben geen enkele Wet of regel of gebed of sacrament 
nodig om verlost te worden van zonden. Wij hoeven geen enkel schuldgevoel te hebben en 
hoeven volgens de Bijbel ook geen boete te doen. Of zonden te belijden. Wij hebben 
namelijk al uit geloof en door Genade vergeving van zonden en nieuw Leven in Christus 
ontvangen. 
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2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel wedergeboren; het oude is 
voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.  
 
2 Petrus 1 
3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, 
geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en 
deugd; 
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de 
wereld is door de begeerlijkheid.  
 
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. 
 
De Wet  
 
Abraham is de vader van alle gelovigen. Pas vierhonderddertig jaar ná Abraham kwam de 
Wet. Abraham leefde niet onder de Wet. Abraham leefde uit geloof. En zijn geloof heeft hem 
gerechtvaardigd, staat in de Bijbel. De Wet is gegeven aan Mozes en destijds opgelegd aan 
het Volk Israël. De Wet is helemaal nooit voor heidenen (niet Joden) bedoeld geweest. En 
ook het nu wettische ongelovige Joodse Volk kan alleen wedergeboren worden op grond van 
geloof. Net zoals Abraham destijds, die van nature ook een heiden was. Een bedorven Syriër. 
 
Handelingen 15 
8 En God, de Kenner der harten, heeft hun de heidenen, niet-joden getuigenis gegeven, hun 
gevende den Heiligen Geest, gelijk als ook ons gelovige Joden; 
9 En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen gelovige Joden en niet Joden 
(heidenen) gereinigd hebbende hun harten door het geloof. 
10 Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op den hals der discipelen te leggen een juk 
opleggen, is iemand onder de Wet plaatsen, hetwelk noch onze vaders voorvaders, noch wij 
hebben kunnen dragen? Niemand kan voldoen aan de eisen van de Wet, ook onze 
voorouders konden dat niet 
11 Maar wij de Joden geloven, door de genade van den Heere Jezus Christus, zalig te worden, 
op zulke wijze als ook zij.de heidenen 
12 En al de menigte zweeg stil, en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen, wat grote 
tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. 
 
Romeinen 4 
3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot 
rechtvaardigheid. 
4 Nu dengene, die werkt onder de Wet geplaatst is , wordt het loon niet toegerekend naar 
genade, maar naar schuld. Degenen die de werken van de Wet willen volbrengen, zijn 
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verplicht alle wetten te volbrengen op straffe des doods. Iemand die onder de Wet is 
geplaatst, vervalt van de Genade en ontvangt geen Loon 
5 Doch dengene, die niet werkt,= de werken van de Wet; degene die niet onder de Wet leeft 
maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot 
rechtvaardigheid. 
 
Galaten 5 
3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is 
de gehele wet te doen. 
4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de 
genade vervallen. Als iemand onder de Wet leeft, moet hij aan alle wetten voldoen. Diegene 
kan geen aanspraak maken op Zijn Genade. Je kunt niet een beetje werken en een beetje 
geloven. Het is alles of niets.  
 
Galaten 3 
6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; 
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. 
8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft 
te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend 
worden. 
9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham. 
10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is 
geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der 
wet, om dat te doen.  
-- 
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den 
zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus. 
17 En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren van God bevestigd is op Christus, wordt door de 
wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de 
beloftenis te niet te doen. 
18 Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God heeft ze 
Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. 
 
Op eigen kracht 
 
De Wet is de enige religie die God gegeven heeft. De Heere dacht; als de mens het dan zó 
graag allemaal op eigen kracht wil volbrengen, dan zou hij het op deze manier moeten doen. 
God gaf Wetten aan Mozes mee…Had het Volk toen maar geroepen; oh God, wees ons 
zondaren genadig want hier kunnen wij niet aan voldoen. Maar in haar godsdienstige ijver 
zei het Joodse Volk; alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Maar aan de eisen 
van de Wet is niet te voldoen, dus uiteindelijk heeft de Heere de Wet Zélf vervuld. Uit Liefde. 
Wij zijn verlost van de Wet. De Wet bracht ons niet tot God. Door de Wet was er kennis van 
de zonde maar geen kennis van God… 
 
Romeinen 3 
19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; 
opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. 
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20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want 
door de wet is de kennis der zonde. 
21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende 
getuigenis van de wet en de profeten: 
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 
 
Zijn Juk is zacht 
 
We zouden geen kennis van zonden hebben maar Kennis van de Waarheid hebben! 
Kennis van de Waarheid krijgen we door Zijn Woord te lezen en te geloven. Wij zouden ons 
laten voeden met alles wat door God gesproken is. Geestelijk Voedsel. Het Levende Brood. 
Naar God luisteren heeft niets te maken met godsdienst of religie maar heeft alles te maken 
met onderwerping aan het Woord van God. We zouden geloven wat we lezen. En dat is een 
keuze. Je kunt er gewoon voor kiezen om God te geloven. En zo is ongeloof dus ook een 
keuze…In het verhaal van Martha en Maria gaat het precies daarover. Het Oude Verbond der 
Wet met zijn werken en het Nieuwe Verbond der Genade met zijn Rust. Typologisch is 
Martha druk met de werken van de Wet en Maria zit in rust te luisteren naar Zijn Woord. De 
Heere Jezus zegt heel duidelijk dat Maria het goede deel heeft gekozen. We kunnen dus het 
beste luisteren naar Zijn Woord in plaats van ons uit te sloven en te werken om in een goed 
blaadje te komen staan bij de Heere. Zijn juk is zacht in tegenstelling tot het juk van de Wet. 
 
Lukas 10 
38 En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek dorp; en een zekere vrouw, met 
name Martha, ontving Hem in haar huis. 
39 En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende= rust  aan de voeten van 
Jezus, Zijn woord hoorde. 
40 Doch Martha was zeer bezig met veel dienens = bezig met de werken van de Wet, bezig 
met dode werken, en daarbij komende, zeide zij: Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn 
zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe. 
41 En Jezus, antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over 
vele dingen; 
42 Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen je kan kiezen voor 
geloof hetwelk van haar niet zal weggenomen worden. 
 
Mattheüs 11 
28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt van de werken van de Wet word 
je moe, en Ik zal u rust geven. De Christus geeft ons de rust van het Nieuwe Verbond; wij 
hoeven niet te werken; Hij doet het Werk voor ons. Wij zij de rust ingegaan. 
29 Neemt Mijn juk op u Zijn Juk is de Heilige Geest, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben 
en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.  
30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. In tegenstelling tot het juk van het Oude 
Verbond der Wet. 
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Galaten 5 
1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom 
met het juk der dienstbaarheid  bevangen. Onderwerp je aan Zijn Woord in plaats van 
onderwerping aan de Wet. 
 
Kinderen 
 
Mattheüs 11 
25 In dienzelfden tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der 
aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve 
den kinderkens geopenbaard.  
 
Kinderen zijn ontvankelijk en open. Kinderen denken nog niet al te veel na. In hen is de 
zonden nog niet echt aktief geworden. Kinderen geloven, in het algemeen, wat hun vader 
zegt. Laat de kinderen tot mij komen, zegt de Heere Jezus. Hij gebruikt de term kinderen en 
wijst op hen maar Hij bedoelt degenen die in Hem geloven. De kinderkens uit Mattheüs elf 
zijn de discipelen. Klein omdat ze bereid waren zich te onderwerpen aan Hem en de 
Schriften. Wij, kinderen van God, zouden ontvankelijk zijn en blijven. Wij zouden het Woord 
van God in ons opnemen en niet de wereldse ideeën en filosofieën. Filosofie wordt in de 
Bijbel ijdele verleiding genoemd. Leeg. Als we geloven als een kind komen we tot de 
gezindheid van God. Alles wat de mens vindt en denkt, zouden we aan de kant schuiven en 
ons onderwerpen aan Zijn Woord alleen. In alle nederigheid. Wijzen en verstandigen naar 
menselijke maatstaven zijn degenen die hun eigen leer en filosofie en wetten en ideeën 
ontwikkeld hebben in hun denken. Wijsgeren. Maar de wijsheid van de wereld is dwaasheid 
bij God. Veel theologie komt er op neer dat de mens zich boven Gods Woord verheft. Maar 
de Bijbel vereist juist dat hij zich daaraan onderwerpt in geloof. Religieuze werken zijn 
gebaseerd op menselijke overwegingen en gedachten. We zouden Zijn Weg bewandelen en 
niet ons eigen uitgedachte pad. We hoeven niet te denken maar alleen te luisteren. Ras om 
te horen en traag om te spreken, zegt Jakobus. Ja, natuurlijk zouden we wél Zijn Woord 
spreken en doorgeven. Niet opgelegd of geforceerd maar als vanzelf. Waar het hart vol van 
zit, loopt de mond van over. Zalig zijn de armen van geest; zalig zijn zij die Zijn Geest laten 
spreken en niet hun eigen geest. Luisteren naar het Woord van God. Men zou ontvankelijk 
zijn en luisteren naar Zijn Woord. Als een kind. Zittend aan Zijn voeten. In alle rust. Net als 
Maria.   
  
1 Korinthe 3 
18 Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die 
worde dwaas, opdat hij wijs moge worden. 
19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de 
wijzen in hun arglistigheid; 
20 En wederom: De Heere kent de overleggingen gedachten der wijzen, dat zij ijdel leeg zijn. 
 
Jesaja 55 
2 Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen 
niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede , en laat uw ziel in 
vettigheid zich verlustigen. 
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3 Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig 
verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David. 
 
Theologie 
 
Lukas 24 
31 En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht. 
32 En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den 
weg, en als Hij ons de Schriften opende? 
-- 
45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. 
 
Hij opende ons verstand niet om onze eigen theologie en religie te ontwikkelen. Nee, we 
zouden niet zélf wat ontwikkelen, dáár is het verstand niet voor! Verstand zouden we 
gebruiken om Bijbelse zaken te leren begrijpen en daarmee te aanvaarden. Ons verstand 
wordt geopend om er iets in te laten gaan, niet omdat er iets uit zou komen. Hij opende hun 
verstand zodat zij de Schriften zouden begrijpen. Vanuit geloof, vanuit hun hart. Het hart is 
de zetel van het geloof. Hun hart was brandende. Religie biedt God iets aan. Uit eigen 
denken. Maar wij zouden ons verstand  juist gebruiken om iets te accepteren en daarmee te 
geloven. Theologie is vaak onbegrijpelijk; men vermengt het Woord van God met menselijke 
filosofieën. En natuurlijk doorzien we de logica van de Bijbel niet meteen. Maar als de 
Bijbelse zaken een plaats krijgen in een groter geheel wordt alles veel duidelijker. En de 
Wijsheid die daarvoor nodig is, kunnen we vragen aan God. En Hij zal het geven. 
 
Jakobus 1 
5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk 
mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 
 
Twee bomen 
 
De boom van de kennis van goed en kwaad uit de hof van Eden is een beeld van het Oude 
Verbond der Wet. De Levens Boom staat voor het Nieuwe Verbond der Genade. De boom 
van de kennis van goed en kwaad staat voor religie. De Levens Boom voor geloof. Je zou 
eten van de Boom des Levens voor eeuwig leven. Eet je van de boom van de kennis van goed 
en kwaad dan zul je sterven, zegt God. De Wet is dan ook een bediening des doods. De 
duivel spoorde Eva aan te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Logisch 
want de duivel vindt het prachtig als de gelovige druk bezig is met dienen want daarmee 
verwijderd hij steeds verder van God. God riep dan ook; Adam waar ben je? Maar Adam 
schaamde zich voor zijn naaktheid.  Als men onder de Wet leeft komt men straks naakt te 
staan. Naakt staan is een beeld van geen Heerlijkheid oftewel geen Loon oftewel geen 
erfenis ontvangen. De slavin (religie) zal niet erven. Alleen de vrije (geloof) deelt in de 
erfenis. 
 
2 Korinthe 5 
2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, 
overkleed te worden.Heerlijkheid oftewel Erfenis te ontvangen naar de mate waarin wij de 
Geest het Werk hebben laten doen.  
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3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden.als je alleen dode werken doet 
ten behoeve van de oude mens of de Wet krijg je geen Loon maar kom je naakt te staan. 
 
Galaten 4 
30 Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon Oude Verbond der Wet 
en zijn werken; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije. 
Nieuwe Verbond der Genade; leven uit geloof alleen 
31 Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. 
 
Romeinen 8 
2 Want de wet des Geestes des levens Boom des Levens = geloof in Christus Jezus heeft mij 
vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Boom der kennis des goeds en des kwaads = 
religie 
 
Galaten 5 
Werken des vleses = religie = dode werken en leveren niets op tegenover de vrucht van de 
Geest. = geloof = Werken van de Geest= Vruchtbare Werken leveren Erfenis op.  
 
 
                                         
                                                                     Amen 


