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Korinthiërs 

De laatste brieven van Paulus aan de inwoners van Korinthe zijn niet erg opgewekt. Paulus 

had de opdracht gekregen om het Woord te prediken maar krijgt daar bij de Korinthiërs 

geen gelegenheid voor. Hij kon daar niet doen wat hij moest doen. Hij voelde zich 

belemmerd en tegengehouden en daardoor gefrustreerd. De Korinthiërs kwamen door hem 

wel tot geloof maar zij hadden geen idee van wat het betekent om wedergeboren te zijn. Zij 

waren erg gericht op het vlees, de oude mens. Zij hadden geen idee van wat de Gemeente is.  

Wat is de Gemeente? 

Het Bijbelse begrip ‘Gemeente’ heeft niets te maken met een kerk of ander werelds 

instituut. De Gemeente is de verzameling gelovigen oftewel wedergeborenen tussen de 

Opstanding van de Heere Jezus Christus en Zijn Wederkomst straks. Ongeacht van welke 

kerk. Dus vanaf Zijn Opstanding, ruim tweeduizend jaar geleden, tot het moment wat nog 

staat te gebeuren. De Gemeente is de eerste groep gelovigen die onder het Nieuwe Verbond 

der Genade leeft. De Gemeente is het Lichaam van Christus. Het is de enige groep gelovigen 

met een Hemelse positie. Nu en straks. (zie studie wat is de Hemel? En studie Efeze twee) 

Efeze 1 

22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 

een Hoofd boven alle dingen; 

23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 

Kolossensen 1 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de 
Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
 
Nieuwe Schepping 

De Gemeente is in Christus, oftewel tesamen met Christus, eersteling van de nieuwe 

Schepping. Ieder die gelooft in de opgestane Heere Jezus Christus is wedergeboren in die 

nieuwe Schepping. Eerstgeborenen van de nieuwe Schepping. Nieuwe schepselen. 

Jakobus 1 
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid wedergeboorte, opdat 
wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen. In Christus zijn wij eerstgeborenen van de 
nieuwe Schepping 
 
Hebreeën 12 
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse 
Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; 
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen 
opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte 
rechtvaardigen; 
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De hele mensheid gestorven 

De wereld is de oude Schepping en de oude Schepping is gestorven aan het kruis. Tesamen 

met de Heere Jezus. Toen de Heere Jezus stierf, stierf de hele Schepping. De Wet is door het 

geloof van de mens Jezus vervuld. Vol gemaakt. Afgesloten. Het doel is bereikt; namelijk dat 

állen (de hele mensheid) zijn gestorven in die Ene. De schuld is betaald. Het Oude Verbond 

der Wet is verdwenen met de dood van de Heere Jezus. Met de Opstanding van de Heere 

Jezus Christus is het Nieuwe Verbond der Genade begonnen. Géén Wet betekent dat er ook 

geen overtreding meer kan zijn en dus ook geen veroordeling. De Wet is als het ware aan het 

kruis genageld. 

Kolossensen 2 
14 Uitgewist hebbende het handschrift = de Wet, dat tegen ons was, in inzettingen 
bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve = de Wet uit het 
midden weggenomen, hetzelve = de Wet aan het kruis genageld hebbende; 
 
Romeinen 4 
15 Want de wet werkt toorn; want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. 
 
Allen gestorven 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 
En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven wedergeboren zijn, niet meer 
zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees de oude mens; 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 indien iemand gelooft in de Heere Jezus Christus, die 
is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan,  ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
1 Johannes 2 
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor 
de zonden der gehele wereld. Met de dood van de Heere Jezus waren de zonden van de hele 
wereld verdwenen. Met de dood van de Heere Jezus waren alle zonden weg. Met de dood 
van de Schepper was heel de Schepping dood. Maar wat heb je aan verlossing van zonden 
als je dood bent? …Maar door geloof in de opgestane Christus, word je wedergeboren in een 
nieuwe Schepping. 
 
In de Hemel gezet 
 

Efeze 2 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
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De Gemeente is een Hemels Volk dat nu al (geestelijk) overgezet is in Zijn Hemels Koninkrijk. 

Dat is nieuwe Schepping. Zijn Hemels Koninkrijk zal straks, bij Zijn Wederkomst, worden 

uitgebreid vanuit de Hemel over de aarde. De Gemeente is de  enige groep met een Hemelse 

Roeping en een Hemelse Positie. Wij zijn als enigen een Hemels Volk.(zie studie ‘wat is de 

Hemel’) 

Kolossensen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen gelovigen. Heilig is bekwaam gemaakt om Hem te kunnen dienen  in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
 
Filippensen 3 
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, 
namelijk den Heere Jezus Christus; 
 
De gelovigen staan buiten de wereld 

De Gemeente heeft met de wereld niks te maken. Zij staat buiten de wereld. Zij heeft geen 

plaats in de wereld en hoort daar ook niet thuis. De wereld is de oude Schepping en de oude 

Schepping is dood voor God. Dood betekent in de Bijbel ‘geen communicatie met God’. De 

Heere Jezus Christus is opgestaan in een nieuwe Schepping. 

Johannes 15 
18 Indien u de wereld haat haten= terzijde stellen oftewel aan de kant schuiven , zo weet, 
dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. 
19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van 
de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. 
 
Johannes 17 
14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van 
de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. 
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. 
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. 
 
Johannes 18 
36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van 
deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware 
overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.nu is Zijn Koninkrijk niet van hier, dat 
gebeurt straks bij Zijn Wederkomst; dan wordt dat Koninkrijk uitgebreid naar de aarde.  
 
Oude en nieuwe mens 
 
In Zijn Opstanding heeft de Heere Jezus Christus de heerschappij van de Wet, de zonden, de 
satan en de dood overwonnen. Vanaf Zijn Opstanding is het nieuwe Verbond der Genade 
begonnen. Iedereen die in Zijn Naam gelooft, wordt vanuit de dood wedergeboren in de 
nieuwe Schepping. De wedergeboren mens, het nieuwe schepsel, wordt in de Bijbel de 
nieuwe mens genoemd. De oude mens, de natuurlijke mens, is en blijft gestorven voor God. 
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Vanaf dat moment heeft de gelovige dus twee geesten; de inwonende Heilige Geest en de 
eigen, natuurlijke geest. De oude en de nieuwe mens. Zij staan lijnrecht tegenover elkaar. 
 
Romeinen 6 
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te 
niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 
8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; 
 
De nieuwe mens aandoen 
 
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. 
 
Kolossensen 3 
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; 
 
Zure boodschap 
 
De Gemeente hoort dus niet thuis in de wereld. Zij staat buiten de wereld. Dat is geen leuke 

boodschap voor gelovigen. Onze oude, natuurlijke mens, loopt immers hier nog in het vlees 

rond?! Inderdaad, voor onze oude mens is dit een zure boodschap. Onze oude mens is juist 

gericht op het zienlijke en het vleselijke van deze oude Schepping. Onze oude mens is heel 

werelds gericht; gericht op het stoffelijke. Onze oude, natuurlijke, mens wil gráág bij de 

wereld horen. Onze oude natuurlijke mens wil eigenlijk niks van God weten. Onze oude 

mens is dan ook dood voor God. Dood betekent in de Bijbel ‘geen contact mogelijk’. 

Wandel door de Geest 

Maar wij hebben door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus ook een nieuwe 

mens; de inwonende Geest. De nieuwe mens is juist niet gericht op het vlees. De nieuwe 

mens is Geest. En Paulus roept ons op om de oude mens te negeren en de nieuwe mens aan 

te doen. Zodat de Heilige Geest in en door ons Vruchtbare Werken kan bewerkstelligen. 

Deze Werken zullen bij Zijn Wederkomst Loon oftewel Erfenis opbrengen.  
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Romeinen 8 
8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. 
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. 
Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. 
 
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. 
 
De Korinthiërs waren niet ontvankelijk  
 
Paulus werd dus uitgezonden met een boodschap die ook de Korinthiërs liever niet hoorden. 
De Korinthiërs begrepen niet dat wij leven uit de Genade van God. En dat deze God, Die wij 
dienen, daarom ook voor ons zal zorgen. De Korinthiërs waren in de praktijk niet in staat om 
te vatten wat Paulus hen predikte. Hun gezindheid was niet goed; ze waren gericht op 
uitwendige dingen. Ze waren niet ontvankelijk voor geestelijke Waarheden.  
 
De dingen die ons van God geschonken zijn 
 
Ze wilden helemaal niet weten welke geestelijke zaken hen door God geschonken waren. 
Waarom zouden ze dat willen weten? Ze leefden toch in deze stoffelijke wereld? Ze zagen 
liever wat voor ogen was dan zaken die zij toch niet konden zien. Wat is het belang ervan?  
Waarom zouden ze zich druk maken voor straks? Ze hadden toch al eeuwig leven? 
 
1 Korinthe 2 
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, 
opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; 
13 Dewelke wij apostelen ook spreken spreken van de dingen die ons van God geschonken 
zijn, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige 
Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Geestelijke dingen zouden 
worden samengevoegd met of geplant in de geestelijke mens; de nieuwe mens in Christus, 
de wedergeboren mens. 
14 Maar de natuurlijke mens de zienlijke, vleselijke, oude mens begrijpt niet de dingen, die 
des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij 
geestelijk onderscheiden worden.  
15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand 
onderscheiden. hij wordt als zodanig niet herkend en erkend 
16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben 
den zin van Christus. 
 
Wat levert het op? 
 
Wat is het nut dat wij weten welke dingen ons door God geschonken zijn? Niet alleen de 
inwoners van Korinthe vroegen zich dit af. Ook nu wordt al snel gevraagd; waarom moeten 
wij dat weten? Wat levert ons dat op? Nou, voor de oude mens levert het helemaal niets op. 
Voor de natuurlijke, vleselijke mens heeft die wetenschap geen enkel praktisch nut. Dus zegt 
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men al gauw; ik leef hier hoor. .. met andere woorden; ik wil dit helemaal niet weten! 
Voordat ik Bijbelstudie deed, waren ook mijn woorden; …dat zie ik straks wel hoor! 
 
Dienstbaar aan de Heere Jezus Christus 
 
Wat levert het dan op? Het levert enkel wat op voor de nieuwe mens in Christus. Wij zouden 
niet dienstbaar zijn aan de wereld. Wij zouden dienstbaar zijn aan de Heere Jezus Christus. 
Wij zouden de inwonende Geest, de nieuwe mens, Zijn Werk laten doen. En de Geest is niet 
gericht op wereldse zaken maar op Hemelse zaken.  
 
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 = oude Schepping 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 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechter hand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 
 
De Waarheid maakt vrij 
 
Als het goed is, leren gelovigen de Heere en Zijn Werk kennen en leren ze Zijn Waarheid 
begrijpen. En die Waarheid maakt ons vrij. Maar als je er niet op uit bent om vrij te worden 
dan zegt het je niks. Dan blijf je slaaf van zonden, dood en Wet; de wereld waarin je leeft. Als 
je je blik alleen op de oude Schepping wilt richten, hebben Bijbelse Waarheden geen zin.  
 
Johannes 8 
31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, 
zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; 
32 En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. 
33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams zaad, en hebben nooit iemand gediend; hoe zegt 
Gij dan: Gij zult vrijworden? 
34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk, die de zonde doet, is 
een dienstknecht der zonde. 
35 En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. 
36 Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. 
 
Vriend van de wereld 
 
De Korinthiërs waren slaven in de wereld; dienstbaar aan wereldzonden en de Wet. Maar de 
Bijbel zegt; wij die geloven, wij die met Christus gestorven zijn, zijn gestorven voor de 
wereld, voor de zonden en voor de Wet. Naar menselijke maatstaven zijn wereldse zaken 
van belang maar naar Goddelijke maatstaven niet. Voor onze oude mens is alles van de 
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wereld interessant maar voor de nieuwe mens in Christus is dit dus niet belangrijk. Wij 
zouden ons hoofd naar Boven gericht houden.  
 
Galaten 6 
14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere 
Jezus Christus; door Welken de wereld = oude Schepping mij gekruisigd is, en ik der wereld. 
 
Jakobus 4 
4 Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld oude 
Schepping met haar vleselijke begeerlijkheden een vijandschap Gods is? Zo wie dan een 
vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. 
 
Ons denken vernieuwd door de Geest 

Romeinen 12 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij. 
 

Wij zouden Zijn Woord geloven en in ons hart laten schrijven zodat onze gezindheid  en 

denken verandert. Onze gezindheid wordt vernieuwd door Zijn Geest in ons. Dan Zal Zijn 

Woord ook óns Woord zijn en kunnen wij daar vervolgens dagelijks uit leven. Leven uit de 

Gezindheid en het Woord van God. 

Oude Schepping opleuken 

De kerken prediken niet over de oude en nieuwe Schepping. Zouden ze het verschil niet 
weten? De kerken sporen de gelovigen juist aan om de wereld te veranderen. Om de wereld 
‘beter’ te maken. Make this world a better place…maar er valt aan de wereld niks te 
verbeteren. Er valt niks aan te veranderen. Deze oude Schepping wordt nou eenmaal 
geregeerd door de zonden. Alles gaat voorbij in deze Schepping; het ene geslacht komt en 
het andere gaat, de ene cultuur komt en de andere verdwijnt. Er is niks blijvend in deze 
wereld en daarom is er hier per definitie ook niets waardevol; alles is tijdelijk. Hoe graag de 
mens ook iets nalaat. Ook alle wereldse kennis en wetenschap gaat verloren. Alles is aan 
bederfelijkheid onderhevig. Het goede nieuws is dat men uit deze slavernij kan worden 
bevrijd; de Waarheid maakt je vrij.  
 
2 Korinthe 4 
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. 
 
Efeze 6 
24 De genade zij met al degenen, die onzen Heere Jezus Christus liefhebben in  
onverderfelijkheid . is de nieuwe mens aandoen en jezelf beschikbaarstellen aan de Geest. 
Amen. 
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De natuurlijke mens is onrechtvaardig 
 
God krijgt de schuld van alle ellende in de wereld terwijl Hij juist een nieuwe Schepping heeft 
gemaakt in de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Dan zegt men via een 
verkapte aanklacht; ‘Als er dan een rechtvaardig God is, waarom is er dan zoveel onrecht in 
de wereld?’ Nou, als er zoveel onrecht is in de wereld, is blijkbaar de mens onrechtvaardig… 
En als de wereld beheerst wordt door de zonden dan is de mens blijkbaar van nature een 
zondaar. En dat staat dan ook geschreven in Zijn Woord; 
 
Romeinen 3 
10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 
11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 
12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er 
is ook niet tot een toe. 
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder 
hun lippen. 
14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 
15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; 
16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 
17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend. 
18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 
 
Verbeter de wereld en begin bij jezelf?? 
 
Met bovenstaande kennis is nu duidelijk dat het helemaal niet Gods bedoeling is om de 

wereld te verbeteren. Maar men heeft geen idee dat men de oude Schepping aan het 

opleuken is. Voor de Heere bestaat deze oude Schepping al ruim tweeduizend jaar niet 

meer. Deze zal uiteindelijk dan ook helemaal verdwijnen. De satan vindt het prachtig dat 

gelovigen bezig zijn met de oude Schepping. Verbeter de wereld en begin bij jezelf?? Ik zou 

zeggen; oude mens uit en nieuwe mens in Christus aandoen en je blik omhoog gericht 

houden in plaats van op de wereld. 

2 Petrus 3 
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke 
gerechtigheid woont. 
 
Openbaring 21 
1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de 
eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 
 
Vruchtbare Werken 
 
Alles wat de Geest  in en door ons mocht bewerken; alles wat gedaan werd uit Liefde voor 
de Heere, dát houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Dat 
zijn de zogenaamde Vruchtbare Werken. Deze Werken zullen worden beloond door de 
Heere. De Heere is een goed Werk begonnen in elke gelovige en wil dat Werk ook graag Zelf 
tot een goed einde brengen. Zonder tegenwerking van de gelovige. Iedere wedergeborene 
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moet weten dat hij niet zélf hoeft te werken voor God (dat is Wettisch); de Geest zal  
duidelijk maken wat Hij verlangt. Gods Werk valt niet te plannen of te regelen. Wij hoeven 
slechts onze handen te openen en ons dienstbaar en afhankelijk op te stellen. Alle werken 
die wij voor onszelf of de wereld of de Wet hebben gedaan, zullen verdwijnen. Alle energie 
daarin gestopt, is weg. Paulus probeerde deze boodschap aan de Korinthiërs mee te geven. 
Maar de Korinthiers stonden niet open voor deze boodschap. Zij bleven liever gericht op het 
zienlijke.  
 
Filippensen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft het Goede Werk dat 
Hij begonnen heeft, is het ontvangen van de Heiige Geest. Hij wil dan ook dat wij Zijn Geest 
laten werken, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus; dag van Christus= 
terugkomst van Christus 
 
Efeze 4 
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God 
voorbereid Gód heeft Zijn Werken voorbereid. Het is wettisch en religieus als wij zélf werken 
verzinnen omdat wij denken dat wij God daarmee pleasen. Dat zijn dan ook dode werken 
heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 
 
Kolossensen 1 
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in 
alle goede werken vrucht dragende, en wassende opgroeiend in de kennis van God; 
 
Een vergelijking; 1 Korinthe 3 
 
Paulus maakt voor de Korinthiërs een vergelijking tussen dode werken en Vruchtbare 
Werken. Hout, hooi en stoppelen staan voor dode werken en zij doorstaan het oordeel, het 
vuur, niet. Dode werken hebben geen eeuwigheidswaarde. Goud, zilver en kostelijke stenen 
staan voor de Vruchtbare Werken. Zij blijven staan in het oordeel. Deze Werken van de 
Geest hebben eeuwigheidswaarde.  
 
1 Korinthe 3 
10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament 
gelegd van de Gemeente; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij 
daarop bouwe. 
11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus 
Christus. 
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 de oude mens, het vlees, de Wet en de wereld. 
(oude Schepping). 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. Naar de mate waarin wij die Werken hebben laten doen. Naar díe mate 
zullen wij Loon oftewel Heerlijkheid oftewel Erfenis ontvangen 
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13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag = oordeel 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 oftewel Vruchtbare Werken van de Geest  dat hij 
daarop gebouwd heeft, die zal loon = Bijbelse synoniemen zijn Kroon, Zoonschap, Erfenis 
ontvangen. 
15 Zo iemands werk zal verbrand worden dode werken, die zal schade lijden; =niets 
ontvangen. Zie ook de studie; de Geest bedroeven 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… 
 
Loon oftewel Erfenis 
 
Het is de bedoeling dat wij alleen Vruchtbare werken zouden doen. Dat zijn Werken die de 
Geest in en door ons bewerkstelligt. Alleen de nieuwe mens in Christus kan deze Werken 
doen. Vruchtbare Werken leveren straks, bij de Wederkomst van de Heere, Loon oftewel 
Erfenis op. Dode werken leveren geen erfenis op. De natuurlijke mens kan alleen dode 
werken voortbrengen. Wij zouden ons laten leiden door Zijn Woord en Geest en niet door 
onze eigen behoeften en gedachten of wereldse inzichten. 
 
Exodus 
 
Elke Bijbelse geschiedenis heeft een geestelijke betekenis. De zaken die we hierboven 
hebben bestudeerd, vinden we onder andere geïllustreerd in Exodus. In de verlossing uit 
Egypte. De Joden waren in slavernij in Egypte en de Heere zond Mozes als verlosser. Hij 
kreeg de opdracht naar de farao te gaan met de boodschap; laat mijn volk vertrekken…Maar 
de farao weigerde en verzwaarde de lasten voor het volk. In eerste instantie geloofde het 
Volk Mozes en ze was blij en God dankbaar. Ze zou worden verlost. 
 
Exodus 4 
29 Toen ging Mozes en Aäron, en zij verzamelden al de oudsten der kinderen Israëls.de 
stamoudsten 
30 En Aäron sprak al de woorden, die de HEERE tot Mozes gesproken had; en hij deed de 
tekenen wonderen voor de ogen des volks. 
31 En het volk geloofde, en zij hoorden, dat de HEERE de kinderen Israëls bezocht, en dat Hij 
hun verdrukking zag, en zij neigden neigen= buigen hun hoofden, en aanbaden. 
 
Te zwaar belast  
 
Maar toen de lasten voor hen verzwaard werden, geloofden zij Mozes niet meer. Zij 
geloofden niet dat God met hun was en vanwege het harde werken stond hun hoofd er ook 
niet meer naar. God had Zijn Belofte gegeven aan Zijn volk maar daar dacht ze niet meer 
aan. Te druk met wereldse zaken. Teveel belast met dode werken 
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Exodus 6 
5 Derhalve zeg tot de kinderen Israëls: Ik ben de HEERE! en Ik zal ulieden uitleiden van onder 
de lasten der Egyptenaren, en Ik zal u redden uit hun dienstbaarheid, en zal u verlossen door 
een uitgestrekten arm, en door grote gerichten; 
6 En Ik zal ulieden tot Mijn volk aannemen, en Ik zal u tot een God zijn; en gijlieden zult 
bekennen, dat Ik de HEERE uw God ben, Die u uitleide van onder de lasten der Egyptenaren. 
7 En Ik zal ulieden brengen in dat land, waarover Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan 
Abraham, Izak, en Jakob geven zou; en Ik zal het ulieden geven tot een erfdeel, Ik, de HEERE! 
God heeft Beloften gedaan aan de voorvaderen en Hij zal dat nu gaan doen, zegt God via 
Mozes. Hij is een betrouwbare God. 
8 En Mozes sprak alzo tot de kinderen Israëls; doch zij hoorden naar Mozes niet, vanwege 
de benauwdheid des geestes hun bekrompen menselijke geest, en vanwege de harde 
dienstbaarheid. Ze hadden wel andere dingen aan hun hoofd; ze waren nu nog zwaarder 
belast met verantwoordelijkheden in Egypte.  
 
Druk, druk, druk 
 
Het probleem van het volk in Egypte, speelt ook nu. Egypte is een beeld van de wereld. 
Mozes is een type van de Heere Jezus Christus. Hij wil Zijn Volk uit de wereld leiden. Hij 
brengt haar in het Hemelse Kanaän. Maar de Gemeente, Zijn Hemels volk, is veel te druk 
met al haar verantwoordelijkheden in de wereld. Zij moet nog zó ontzettend veel doen hier. 
Werk en studie en vrijwilligerswerk en het milieu en de regels van de Wet en de familie en 
vrienden en naastenliefde en medemenselijkheid en de smartphone en facebook etc. Dat 
lijken allemaal nuttige werken maar het zijn wel dode werken…het zijn belangrijke zaken in 
de wereld.  
 
Er zal niks veranderen in de oude Schepping 
 
Het is natuurlijk goed dat we wat voor de behoeftigen willen doen maar realiseer je daarbij 
dat er niks zal veranderen in de wereld. De oude Schepping wordt er niet beter van. De oude 
Schepping is dood. Het zijn de Woorden van de Heere Jezus Zélf; ‘…armen zullen er altijd 
zijn’. Maar het is hier en nu de tijd voor Vruchtbare Werken. Nu kan dat nog. Erg belangrijk 
voor onze eeuwige toekomst. Het gaat om verantwoording die we straks wel of niet zullen 
ontvangen. Verantwoordelijkheden binnen Zijn Koninkrijk straks. Zo lang wij nog in het vlees 
zijn, kunnen wij nog Heerlijkheid oftewel Erfenis opbouwen. En dat lukt niet als we alleen 
maar naar de aarde staren en druk met anderen zijn. Maria had het beste deel gekozen door 
aan de voeten van de Heere te luisteren naar Zijn Woord. Martha was druk met de werken 
van de Wet en de wereld. 
 
Mattheüs 26 
6 Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon, den melaatse, 
7 Kwam tot Hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze 
uit op Zijn hoofd, daar Hij aan tafel zat. 
8 En Zijn discipelen, dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: Waartoe dit verlies? 
9 Want deze zalf had kunnen duur verkocht, en de penningen den armen gegeven worden. 
10 Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen: Waarom doet gij deze vrouw moeite aan? 
want zij heeft een goed werk aan Mij gewrocht. 
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11 Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd. 
 
Lukas 10 
38 En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met 
name Martha, ontving Hem in haar huis. 
39 En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, Zijn 
Woord hoorde. Bijbelstudie 
40 Doch Martha was zeer bezig met veel dienens, 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 één ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar 
niet zal weggenomen worden.oftewel; dit heeft eeuwigheidswaarde… 
 
De oude mens is sterk 
 
Gelovigen zouden zich niet dienstbaar aan de wereld opstellen. De Heere trekt de gelovigen 
juist uit deze wereld. Het is de bedoeling dat we ons ego, onze oude mens, voor dood 
houden. Maar dat is best pittig want de oude mens is zéér sterk en geeft zich niet zo gauw 
gewonnen. Bovendien doet de satan er ook nog een schepje bovenop door de oude mens te 
inspireren. Het vlees is als het ware met de Geest in gevecht. Carpe diem en mememto mori. 
Wil overigens niet zeggen dat wij niet van het leven hier op aarde mogen genieten. Maar wij 
zouden proberen de oude mens te negeren.  
 
Galaten 2 
20 Ik ben met Christus gekruist de oude mens; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus 
leeft in mij de nieuwe mens; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des 
Zoons van God hoewel ik nog in het vlees leef, wandel ik door de Geest , Die mij liefgehad 
heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. 
 
Galaten 5 
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet de 
oude mens is gericht op het zienlijke in deze oude Scghepping. 
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.  
-- 
24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en 
begeerlijkheden. 
25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. 
 
Bekwaam gemaakt om te dienen 
 
Door Zijn dood en Opstanding heeft de Heere Jezus Christus ons bekwaam gemaakt om, nog 
levend in het vlees hier in deze oude Schepping, God te kunnen dienen. Wij hebben de Geest 
niet ontvangen omdat wij dat verdiend zouden hebben of omdat wij zo geweldig zijn. Wij 
hebben de Geest ontvangen uit Genade zodat wij geheiligd zijn om Zijn Wil te kunnen doen.  
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Alle gelovigen zijn heilig 
 
In de Bijbel betekent ‘heilig’ apart gezet om de Heere te kunnen dienen. Wij zijn door de 
Heere geheiligd en daardoor kunnen wij ‘heilig wandelen’ oftewel leven in dienstbaarheid en 
afhankelijkheid aan en van de Heere. Maar dat is en blijft een vrijwillige keuze van elke 
gelovige afzonderlijk. Sommigen nemen genoegen met de Belofte van eeuwig leven. Zoals 
de Korinthiërs. 
 
2 Petrus 3 
11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en 
godzaligheid! 
 
2 Timotheüs 2 
20 Doch in een groot huis de oude Schepping zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar 
ook houten en aarden vaten; en sommige ter ere, maar sommige ter onere. 
21 Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en 
bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk Vruchtbare Werken toebereid.= 
bekwaam gemaakt om God te kunnen dienen. 
Een aarden of houten kruik (vat) is in de Bijbel een beeld van de natuurlijke mens. Het is een 
vat ter onere. De natuurlijke mens is ongelovig. Bij gelovigen woont de HeiIige Geest in die 
aarden kruik. Dan wordt die aarden kruik van zilver of goud. Zilver en goud hebben 
eeuwigheidswaarde. Hout en aarde niet. De zilveren en gouden vaten zijn geheiligd oftewel 
gereed gemaakt om de Heere te kunnen dienen. Dan wordt dat een vat ter ere van God. 
 
Verzoeken en beproeven 
 
De Heere gebruikt de begeerlijkheden van de oude mens en de oude Schepping om ons 
geloof te beproeven. De Heere gebruikt hiervoor ook de verzoekingen van de satan. God Zelf 
verzoekt niemand. Naar aanleiding van die beproevingen kunnen wij straks Loon oftewel 
Erfenis oftewel Kroon ontvangen. Naar de mate waarin wij trouw bleven aan de Heere en 
Zijn Woord zullen wij straks verantwoordelijkheden ontvangen. Laten we de Heere Zijn Werk 
in en door ons doen of volgen we onze eigen vleselijke begeerlijkheden?  
 
Jakobus 1 
13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet 
verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. 
 
Weerstand bieden 
 
Laten we ons daarbij beïnvloeden door de satan of blijven wij staan in Zijn Woord? Wij 
hoeven alleen weerstand te bieden aan de verzoekingen door de Wapenuitrusting van God 
ter hand te nemen. (zie ook studie Efeze 6) Het is daarbij zaak dat wij weten welke dingen 
ons van God geschonken zijn zodat wij weten wat van de Heilige Geest komt en wat van de 
satan komt. Wij hoeven niet te strijden tegen de duivel, wij zijn immers in Christus meer dan 
overwinnaars. Bij de dood en Opstanding van de Heere is de satan juridisch allang verslagen.  
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1 Johannes 4 
1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest = lering, maar beproeft de geesten = leringen, 
of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. 
2 Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees 
gekomen is, die is uit God; 
3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; 
maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is 
nu alrede in de wereld. 
 
De rol van de satan 
 
Het is de bedoeling van satan om de Gemeenteleden onklaar te maken voor hun dienst aan 
de Heere. Hij wil zijn eigen rijk opbouwen. Hij probeert ons te verleiden om bezig te zijn met 
vleselijke, wereldse begeerlijkheden zodat wij bezig zijn met onze eigen, dode werken in 
plaats van met Vruchtbare Werken die de Heere in en door ons wil bewerkstelligen. Met de 
Wapenrusting Gods kunnen wij deze verzoekingen afwenden. Door de nieuwe mens aan te 
trekken, zal de satan weggaan. Maar zeker terugkomen want de satan heeft een enorme 
hekel aan gelovigen. Hoewel de satan wéét dat zijn rol binnenkort is uitgespeeld. Het is 
daarbij zaak dat we kennis hebben van onze roeping en positie in Christus zodat we staande 
blijven. Als we staande blijven, zullen wij straks Heerlijkheid oftewel Loon oftewel 
verantwoordelijkheden ontvangen. 
 
Jakobus 1 
12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij 
de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem 
liefhebben. 
13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet 
verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. 
14 Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en 
verlokt wordt. 
 
1 Petrus 5 
8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende 
leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; 
9 Denwelken wederstaat degene die de verzoeking afslaat, vast zijnde in het geloof, 
wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. 
10 De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus 
Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, 
versterke, en fondere ulieden. 
 
Behouden aankomst 
 
God heeft Beloften gedaan aan ons gelovigen. Op voorwaarde dat wij ons aan Hem 
toevertrouwen. Wij leven uit wat God ons geeft. Wij leven uit Zijn Genade. Hij heeft ons 
geen kalme reis maar wel een behouden aankomst beloofd. Hij leidt ons naar het Beloofde 
Land. Er wacht ons een eeuwige, onvergankelijke Erfenis. Daarheen zijn wij onderweg. Wij 
lopen het pad dat de Heere ons wijst. Wij weten dat God voor ons zorgt en met de 
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verzoeking ook de uitkomst geeft. En als wij Hem niet verloochenen, zal Hij ons ook niet 
verloochenen. Godzijdank zijn wij getrokken uit deze duistere wereld. Wij maken deel uit 
van een andere wereld en zouden ons laten onderwijzen door het Woord van God. Wat God 
ons in Zijn Woord beloofd heeft, dáár leven wij uit. Net zoals de Heere Jezus dat deed.  
 
1 Petrus 1 
3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote 
barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van 
Jezus Christus uit de doden. 
4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen 
bewaard is voor u. 
 
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. 
 
Gevuld met Zijn Woord 
 
Het hart, onze gedachten, ons binnenste, zou eerst gevuld worden met de Waarheid; met 
het Woord van God. Wij zouden ons laten onderwijzen door dat Krachtige, Levende Woord. 
Vervolgens zouden wij leren leven vanuit dat Woord. Uit geloof. Niet omdat dat moet maar 
uit gedrevenheid van de nieuwe mens in Christus. Omdat wij niet anders kunnen. Het leven 
van God werkt in ons hart en instinctief doet de nieuwe mens dingen in overeenstemming 
met de Wil van God. Het is Christus in ons. Dat is niet menselijk te beredeneren.  
 
Hebreeën 4 
12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend 
zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en 
des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. 
 
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. 
 
Armen van geest 
 
Het Woord van God is niet naar menselijke wijsheid, het is Goddelijke Wijsheid. Het is de 
Kracht van God die in deze wereld wordt weggeredeneerd. Ook het moderne Christendom 
verandert langzamerhand in humanisme. De Bijbel blijft gesloten. De mens en de oude 
Schepping staan centraal. Want dáár kun je wat betekenen, daar kun je jezelf bewijzen en 
grote dingen doen in eigen kracht. Maar voor ons geldt; ‘dat Gods kracht in onze zwakheid 
wordt volbracht. Ik zal roemen in mijn zwakheden want als ik zwak ben, ben ik machtig. Zalig 
de armen van geest’. Dat is onwijs naar wereldse maatstaven.  
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Jakobus 2 
5 Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld, om rijk te 
zijn in het geloof, en erfgenamen des Koninkrijks, hetwelk Hij belooft dengenen, die Hem 
liefhebben? armen van geest= zij die hun oude mens, hun ego, voor dood houden. Zij die de 
oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen= gelovigen 
 
Mattheüs 5 
3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 
 
 

Eeuwigheid 
 
Maar de wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God. Alleen de Waarheid zal ons vrij maken. 
Voor de wereld zijn wij dwazen maar dat is prima want wij horen niet bij de wereld. En wij 
willen daar ook niet bijhoren want de wereld zal verdwijnen maar God houdt stand in 
eeuwigheid.  
 

2 Petrus 3 
18 Maar wast op opwassen= toenemen 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. 
 
 
 
                                               
                                                       Amen. 


