
1 
 

Wat is erfzonde? 
 
Bijbels begrip 
 
Het woord ‘erfzonde’ kom je in de Bijbel niet tegen. Maar het begrip erfzonde is wel degelijk 
een Bijbels begrip. We komen in de Bijbel ruim honderd keer het woord ‘zonde’ tegen. Het 
meervoud ‘zonden’ vinden we ruim tweehonderd keer terug in Zijn Woord.  
 
In de Bijbel zijn zonde en dood synoniemen  
 
Zonde betekent, in gewoon Nederlands, een misser. Bij een misser gaat iets fout. En bij 
zonden gaat het vele keren fout. Zonde zit in het woord ‘zonder’…dan is er iets zoek, dan is 
er iets mis, dan is er verbinding weg. Vandaar dat, in de Bijbel, zonde en dood synoniemen 
zijn. Dood betekent in de Bijbel ‘verbroken gemeenschap’ ofwel ‘verloren contact’. En dat is 
eigenlijk ook wat zonde is. Zonde wil zeggen dat er iets niet in orde is oftewel dat er iets fout 
gaat.  
 
Zonde is ongeloof 
 
Romeinen 14 
23 Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat 
uit het geloof niet is, dat is zonde. 
 
Zeker in onze relatie tot God zijn onze zonden problematisch. Daarom wordt ook gezegd dat 
wij dood waren (geen communicatie met God) door de misdaden en zonden. Dat is 
meervoud en dan staat zonden voor ‘zondige daden’. Als zonde in het enkelvoud staat, kan 
het ook nog gewoon een zondige daad zijn maar in het Nieuwe Testament heeft zonde dan 
ook wel de betekenis van ongeloof.  
 
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. 
zondig = ongehoorzaam= ongelovig=  synoniemen 

 
De boom heet erfzonde en de vruchten zijn zonden 
 
Mattheüs 12 
33 Of maakt den boom goed en zijn vrucht goed; of maakt den boom kwaad en zijn vrucht 
kwaad; want uit de vrucht wordt de boom gekend. 
 
Maar vaak wordt met ‘zonde’ geen ‘zondige daad’ bedoeld maar dan wordt de ‘zondige 
natuur’ bedoeld. De zondige natuur van de mens wordt erfzonde genoemd. Dat is de 
inwonende zonde oftewel de oude natuur van de mens, die nou eenmaal zondig is. Zonden 
zijn de vruchten, de resultaten, van de boom en de boom heet; erfzonde. Erfzonde is de 
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aanduiding van de boom en niet de vrucht. Zonde staat voor de zondige natuur oftewel de 
erfzonde en zonden zijn de zondige daden. 
 
Het gaat om wat wij zijn en niet om wat wij doen 
 
Als de zonden, de daden die wij doen, er niet zouden zijn, zouden wij nog steeds schuldig 
staan voor God en dood zijn voor God. Dat is om wat wij zijn en niet om wat wij doen. De 
mens is nou eenmaal een zondaar. De mens wordt zondig geboren; de erfzonde. De 
erfzonde is begonnen bij Adam. De erfzonde is begonnen omdat Adam uit zondige aarde 
gemaakt is. Ieders natuurlijke mens is zondig; zowel van gelovigen als van ongelovigen. 
 
Psalm 51 
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.  
 
Romeinen 3 
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven; want er is geen onderscheid.  
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven (missen) de heerlijkheid Gods;  
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus 
Jezus is;  
 
In de hof 
 
Genesis 2 
16 En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk 
eten; 
17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want 
ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. 
 
Genesis 3 
1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; 
en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen 
boom dezes hofs? 
2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten; 
3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van 
die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. 
4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven; 
5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en 
gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. 
6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, 
een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij 
gaf ook haar man met haar, en hij at. 
7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij 
hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten. 
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Dood is verbroken communicatie 
 
In de Bijbel betekent ‘dood’; verbroken communicatie, geen communicatie mogelijk met 
God. Naar menselijke begrippen was Adam niet gestorven toen hij had gegeten van de boom 
van kennis van goed en kwaad, want Adam leefde daarna nog ruim negenhonderd jaar. 
Maar naar Bijbels begrip was Adam, op dat moment, gestorven. Gestorven ten opzichte van 
God. Er was, vanaf dat moment, namelijk geen communicatie meer mogelijk met God. 
 
Adam waar ben je? 
 
Door de zondige, ongehoorzame, ongelovige daad van Adam, was Adam vanaf dat moment, 
gerekend naar Goddelijke normen, afgesneden van het Leven. De gemeenschap tussen God 
en de mens, was nu verbroken. Adam had zélf de Levenslijn verbroken, en sindsdien is er 
geen contact meer mogelijk. De Heere vroeg dan ook aan Adam, waar hij gebleven was. God 
riep naar Adam; ‘waar zijt gij’? Als we ons beperken tot de mens, dan is de mens vanaf dát 
moment dood door de zonden en misdaden. 
 

Efeze 2 
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 
 
De appel was niet de oorzaak maar het gevolg 
 

Mensen       =     mda = Adam  

Aardbodem = hmda = Adamah 

 
Maar de zonde is niet door Adam in de Schepping ingebracht. De slang was al zondig vóórdat 
Adam dat was. De herstelde aarde was namelijk al zondig en Adam is uit die zondige aarde 
genomen. Adam was dus automatisch zondig. En mét hem alle nakomelingen. De intreding 
van de erfzonde kwam dus niet door Adam en Eva in de hof van Eden. De appel was niet de 
oorzaak van de erfzonde maar het gevolg daarvan. Het was onvermijdelijk dat Adam zou 
gaan zondigen. Je kon erop wachten. De mens Adam, en in Hem de hele mensheid, zondigde 
en miste zo zijn oorspronkelijke doel; het in Gods Naam onderwerpen van de vijandige 
aarde. 
 
Genesis 2 
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten 
geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. 
8 Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den 
mens, dien Hij geformeerd had. 
 
Adam heeft de Schepping niet verpest… 
 
God heeft dit natuurlijk allemaal voorzien. Hoewel de kerken ons willen doen geloven dat 
Adam, door het aanpakken van de appel, de Schepping van de Heere heeft verpest. Wat een 
hoogmoed om ook hier de mens centraal te stellen. Alsof God, de Schepper, Zich op de 
tweede plaats zou laten zetten door Zijn eigen schepsel! (zie studie Efeze één en studie 
Loon, Heerlijkheid, Erfenis). De Heere Jezus Christus, de tweede Adam, heeft in Zijn 
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Opstanding de dood en daarmee de zonde overwonnen. De erfzonde staat uitgelegd in 
Romeinen vijf.  
 
Dood is het gevolg van de zonde; Romeinen 5  
 
12 Daarom, gelijk door een mens  Adam de zonde in de wereld ingekomen is, en door de 
zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken =op grond waarvan 
allen gezondigd hebben. De conclusie van dit vers is dat alle mensen gezondigd hebben.  
Door die ene mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen en door die ene mens is de 
dood in de wereld, oftewel in alle mensen, gekomen. De dood is tot alle mensen doorgegaan 
dus alle mensen zijn zondaren want dood en zonden horen bij elkaar. De Heere zei tot 
Adam; wanneer je van die boom eet, zul je sterven. Dood is dus het gevolg van de zonde.  
13 Want tot de wet vanaf Adam tot Mozes = ongeveer vijfentwintighonderd jaren was de 
zonde = de zondige natuur in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen 
wet is. Voordat de Wet er was, was de zonde er al, maar werd niet toegerekend want er was 
geen Wet. De Wet is alleen gegeven aan het volk Israël. Door de Wet is er kennis van zonde. 
Als er geen wet is, dan kun je de zondige natuur ook niet kennen, herkennen en ook niet 
vaststellen. De Wet leert ons dat wij niet in staat zijn die Wet te dragen. Het is onmogelijk 
voor de mens zich aan de Wet te houden. Het enige wat de Wet ons dus leert, is dat wij 
zondaren zijn. De Wet deugt wel maar toch is het een bediening des doods. De Wet doet de 
zonden toenemen; het werkt dus precies andersom. Het aktiveert de zonden. De Wet kan de 
mens niet verbeteren of veranderen. Dit kun je zien bij kleine kinderen. Als ze bepaalde 
dingen niet mogen doen, dan zullen ze onmiddellijk proberen de grenzen op te zoeken en te 
kijken wat er gebeurt als ze die grenzen overschrijden. Door grenzen te stellen, staan ze zelf 
meteen aan die grens en proberen die te verleggen. Als je ze die wet niet zou geven, zouden 
ze ook geen moeite doen die te verleggen. Je brengt ze dan ook niet op een idee… 
14 Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet 
gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, dus ook mensen die geen 
zonden van de orde van Adam begaan hadden, stierven. Zoals kinderen. Dit bewijst niet dat 
ze gezondigd hadden, maar wel dat ze zondaren waren. Dood is immers het gevolg van de 
zonde. Alle mensen zijn dus van nature zondaren want nog steeds sterven alle mensen; de 
heerschappij van de dood. Zonde hebben hoeft niet te betekenen dat men de zonde doet, 
maar kan ook betekenen dat men de zonde heeft. welke een voorbeeld is Desgenen, Die 
komen zou. Adam is een type van de Heere Jezus Christus. 
 
Zeven vergelijkingen tussen de twee verschillende naturen 
Zeven vergelijkingen tussen de oude en de nieuwe mensheid 
 
15 Doch niet, gelijk de misdaad zondenatuur, alzo is ook de genadegift het eeuwige Leven, 
want indien, door de misdaad van een, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, 
en de gave door de genade, die daar is van een mens Jezus Christus, overvloedig geweest 
over velen. 16 En niet, gelijk de schuld was door den een, die gezondigd heeft, alzo is de gift; 
want de schuld is wel uit een misdaad tot verdoemenis =veroordeling, maar de genadegift is 
uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. 17 Want indien door de misdaad van een de dood 
geheerst heeft door dien enen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en 
der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk 
Jezus Christus.  
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18 Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; 
alzo ook door een rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot 
rechtvaardigmaking des levens. 
19 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld 
zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen 
gesteld worden.  
20 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de 
zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest; de Wet doet 
de zonde toenemen. Maar dat maakt niks uit, omdat ‘wij der Wet gestorven zijn’ en dus niet 
onder de Wet leven. Waar de Wet de zonde dus doet toenemen, hebben wij daar in elk 
geval geen last van, want wij leven niet onder de Wet. De Wet was gelegd op het Volk Israël 
en niet op ons. Maar verder maakt het ook niet uit, want waar de zonde toeneemt, daar is 
de Genade overvloediger…  
21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood  , alzo ook de genade zou heersen door 
rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere. Zoals door Adam 
de zonde heerst tot de dood zo zal de Genade heersen door Rechtvaardigheid tot het 
eeuwige Leven. Door de Heere Jezus Christus heerst de Genade tot het eeuwige Leven. 
 
Conclusie Romeinen vijf; 
 
De zonde heerst over de oude, natuurlijke mens. De grootste macht is de zonde. Dat is de 
natuur van de mens. De mens wordt daardoor beheerst. En het brengt de mens de dood. 
Door Adam heerst de zonde tot de dood. Maar zo zal ook door de Heere Jezus Christus de 
Genade heersen tot het eeuwige leven. In het leven van de gelovige heerst dus niet de Wet 
en ook niet de zonde, maar de Genade. De kracht van de Genade van God, is sterker dan de 
zonde. Aan de werking van de dood komt een einde maar aan het eeuwige leven komt geen 
einde. De Heere Jezus Christus heeft in Zijn dood en Opstanding een einde gemaakt aan de 
heerschappij van de zonde en dood. Onder het Nieuwe Verbond heerst de Genade in het 
leven van de gelovige. 
 
Efeze 1 
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking 
der sterkte Zijner macht, 
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem 
gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, dus ook boven de 
heerschappij van de zonde en de dood en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in 
deze wereld, maar ook in de toekomende; 
 
De eerste en de laatste Adam 
 
1 Korinthe 15 
20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die 
ontslapen zijn. 
21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. 
22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend 
gemaakt worden. 
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-- 
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 Adam is uit de aarde, aards; de tweede Mens de Heere Jezus Christus 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. 
 
Net zoals in Romeinen vijf, staat ook hier in deze Korinthebrief uitgelegd dat de oude mens 
door de erfzonde sterfelijk is. De eerste aardse mens is sterfelijk en de tweede Hemelse 
Mens heeft eeuwig leven. De oude mens wordt beheerst door de zonden en de nieuwe 
mens in Christus door de gerechtigheid.  
 
Eén is voor allen gestorven 
 
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. 
 
Zie de erfzonde als een ongeneeslijke ziekte. Hoe kom je daar dan vanaf? Door de dood. 
Door de dood zijn wij bevrijd van de zonde. Alleen zo lang als iemand leeft, heerst de zonde 
over hem. God heeft het daarom als volgt geregeld; Zijn Zoon stierf voor allen. Maar als Eén 
voor allen is gestorven, zijn zij allen met Hem gestorven. Hij stierf voor de zonden van de 
hele wereld. Daarmee waren alle mensen dood en daarom zijn wij juridisch vrij van de 
verderfenis van de zonde. 
 
2 korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 
En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het 
vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
Wedergeboorte 
 
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. 
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Maar wat heb je aan die verlossing van de zonde als je dood bent? Nou, het vervolg is dat je 
op grond van geloof levend gemaakt kunt worden; wedergeboorte. Als je gelooft, word je uit 
deze wereld getrokken en overgezet in Zijn Koninkrijk. Dat is de nieuwe Schepping. De Heere 
Jezus Christus is als eerste wedergeboren in die nieuwe Schepping. Als je er niet voor kiest 
om te geloven, blijf je voor God gewoon dood. Ongelovigen zijn dus nog steeds dood. 
Gelovigen zijn door God levend gemaakt om hen de mogelijkheid te geven om Hém te 
dienen in plaats van de zonde. 
 
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. 
 
Schone lei 
 
De band die er was met God, was dus vanaf de zondeval van Adam verbroken. Alle mensen 
in Adam waren dood voor God door de zonde-natuur. De Heere Jezus stierf 
plaatsvervangend voor de zonden van de hele wereld. Maar het sterven van de Heere Jezus 
zou niet veel voor ons betekenen als Hij niet zou zijn opgestaan. Door de Opstanding van de 
Heere Jezus Christus is er een nieuwe mensheid geschapen; Hij is de Eerstgeborene van een 
nieuwe Schepping. Hij heeft het voor ons mogelijk gemaakt om, met Hem, levend gemaakt 
te worden voor God. Dus sinds de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus is het 
mogelijk om met een schone lei te beginnen. Pas als men tot geloof is gekomen, leeft men. 
Alleen in Christus is er Gemeenschap en Leven, want Hij is het Woord des Levens.  
 
2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is gelovig/wedergeboren is, die is een nieuw schepsel; 
het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.  
18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, 
en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 
19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet 
toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 
20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van 
Christus wege: laat u met God verzoenen. 
21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij 
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.  
 
Johannes 5 
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort horen= gehoorzamen, en gelooft 
Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, 
maar is uit den dood overgegaan in het leven. 
 
Nieuwe Schepping 
 
De natuurlijke mens behoort tot de Adamitische mensheid. Dat wil zeggen dat de mens een 
zondige natuur heeft en daarmee ook een sterfelijke natuur. Wij hebben die zondige natuur 
geërfd van Adam en daarom heet het ook ‘erfzonde’. Christus is het Hoofd van een nieuwe 
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mensheid. Hij is in Zijn Opstanding de Eerstgeborene, de Eersteling, van een nieuwe 
Schepping. Iedereen die gelovig oftewel wedergeboren is, neemt, samen met de Heere Jezus 
Christus, ook deel aan die nieuwe Schepping.  
 
Efeze 2 
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 
heeft, 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
De menselijke natuur en de Goddelijke natuur 
 
Op het moment dat je gelooft in de Heere Jezus Christus als opgestane Zoon van God, op 
datzelfde moment, ben je wedergeboren. Dan komt, direct op datzelfde moment, de Geest 
van God in je wonen. (zie ook de studie Het Werk van de Heilige Geest) Als je wedergeboren 
bent, neem je, in Christus oftewel samen met Christus, deel aan de Goddelijke natuur. Hij 
het Hoofd en wij, de Gemeente, Zijn Lichaam. Er zijn dus twee naturen; de menselijke en de 
Goddelijke natuur. Gelovige oftewel wedergeboren mensen ontvangen het leven van 
Christus en daarmee de natuur van Christus en zijn daarmee onsterfelijk.  
 
2 Petrus 1 
2 Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere; 
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 ontvlucht zijt het 
verderf = de zonde , dat in de wereld is door de begeerlijkheid.= begeerte oftewel hebzucht 
 
Twee soorten mensen 
 
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. 
 
Die twee naturen die horen bij twee verschillende ‘mensheden’. De Adamitische en de 
Christelijke mens. De natuurlijke mens, die deel uitmaakt van die Adamitische mensheid is 
de oude mens. Daartegenover staat de wedergeboren mensheid waarvan Christus het 
Hoofd is; de nieuwe mens in Christus. Van nature zijn wij vervloekt in Adam met elke aardse 
vervloeking maar wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke Zegening. (zie ook studie 
Efeze 1) 
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Genesis 3 
17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien 
boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk 
om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. 
 
Efeze 1 
3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met 
alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
 
Christus de Middelaar 
 
Als natuurlijke mensen zijn wij Adamieten en hebben deel aan Adam, maar nu we 
wedergeboren zijn, maken we deel uit van een andere mensheid, die niet Adam, maar 
Christus tot Hoofd heeft. Christus zorgt voor ons. Hij behoudt ons van de tegenwoordige 
toorn van God. De Heere Jezus Christus heeft ons gerechtvaardigd bij God. Via Christus de 
Middelaar hebben wij weer contact met God. Vanwege de erfzonde waren wij dood voor 
Hem, maar in Christus zijn wij weer levend gemaakt voor God.  
 
Romeinen 5 
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere 
Jezus Christus; 
2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze Genade, in welke wij 
staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 
1 Timotheüs 2 
5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 
 
Wij zijn verzoend met God 
 
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. 
 
Door geloof zijn ook wij wedergeboren in die nieuwe Schepping en nemen daardoor deel 
aan Zijn Goddelijke Natuur en daarmee is de erfzonde overwonnen. De Heere heeft uit deze 
oude Schepping een nieuwe Schepping gecreëerd door de dood en Opstanding van Christus. 
Door de dood en Opstanding van Christus zijn wij gerechtvaardigd voor God, ondanks de 
erfzonde. De Heere Jezus Christus heeft in Zijn Opstanding de heerschappij van de (erf-) 
zonde overwonnen en ons daarmee verzoend met God. Daardoor kunnen wij, ondanks onze 
zondige natuur, de Heere tóch dienen. Zónder Christus kunnen wij niet naderen tot God; 
kunnen wij niet naderen tot de Genadetroon. 
 
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. 
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19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; 
20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg 
ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de 
dingen die in de hemelen zijn. 
21 En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze 
werken = erfzonde, nu ook verzoend,  
 
Hebreeën 4 
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. 
 
De heerschappij van de zonde is overwonnen 
 
1 Johannes 3 
9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en 
hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 
 
In de gelovige manifesteren zich dus twee naturen; die van Adam en die van Christus. De 
oude en de nieuwe mens. De oude, natuurlijke mens kán niet anders dan zondigen. Hij 
wordt namelijk zondig geboren. De nieuwe mens in (= tesamen met) Christus kán niet 
zondigen; hij heeft namelijk de Goddelijke natuur. Het is niet de bedoeling dan maar raak te 
zondigen, maar te kiezen voor een leven uit Genade.  
 
Vrij gemaakt om de Heere te kunnen dienen 
 
De gelovige is niet vrijgemaakt van de macht van de zonde, maar wel van de heerschappij 
van zonde. En daardoor vrij gemaakt om de Heere te kunnen dienen. De macht van de zonde 
heerst dus nog wel over het vlees (oude mens) maar de Grotere en Hogere Macht heeft de 
heerschappij van de zonde overwonnen (nieuwe mens). Daarom zouden wij de heerschappij 
van de zonde negeren.  
 
Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
 
Romeinen 6 
17 Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van 
harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; 
18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. 
 
Hij heeft ons een uitweg geboden 
 
Wij zijn zondaren omdat we van Adam afstammen. Hij heeft ons die zondige natuur 
doorgegeven. Daar kunnen we verder niets aan doen. Niettemin zijn we er verantwoordelijk 
voor als we zondaren blijven, omdat God er, in Christus, in voorzien heeft dat we een andere 
natuur kunnen krijgen. Hij heeft ons dus een uitweg geboden. We hadden eerst deel aan de 
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eerste Adam en alles wat daarbij hoort. Maar door geloof nemen wij nu deel aan de 
Zegeningen die in Christus zijn.  
 
Efeze 1 
3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met 
alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
 
Wij hebben dezelfde positie als Christus 
 
Wij zijn geen mensen waaraan een beetje gesleuteld is; wij zijn overgezet van de ene 
mensheid naar de andere! Van Adam naar Christus. Wij zijn onlosmakelijk verbonden met 
Christus en nemen daardoor dezelfde Positie in. Wij zijn Eén Plant met Hem. In Hem zijn wij 
eerstelingen van een nieuwe mensheid en wij leven onder het Nieuwe Verbond der Genade 
in een nieuwe Schepping. Al de oude dingen van Adam hebben we achter ons gelaten. 
 
Jakobus 1 
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn 
als eerstelingen Zijner schepselen. 
 
2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
Verlost van de heerschappij maar niet van de macht van de zonde 
 
1 Johannes1 
8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid 
is in ons niet. 
 
Van nature waren we slaaf van de zonde maar nu zijn wij vrijgemaakt van de heerschappij 
van de zonde. Juridisch zijn wij bevrijd van de zonde. Maar we zijn niet verlost van de macht 
van de zonde en ook niet van de werking van de zonde. Onze oude mens loopt hier, in deze 
oude Schepping, immers nog gewoon in het vlees rond. Als we zeggen dat we geen zonden 
hebben, houden we onszelf voor de gek. De macht van de zonde is niet verkleind geworden 
toen wij tot geloof kwamen maar er is een Kracht in onze levens gekomen die sterker is dan 
de zonde. En Die Kracht, de Genade, heerst. De zonde hoeft dus niet dominant en 
allesoverheersend te zijn want we zijn verlost van de heerschappij van de zonde. 
 
Hoe meer wij zondigen, hoe groter de Genade 
 
Romeinen 6 
1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder 
worde? 
2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? 
 
Zullen we dan blijven zondigen zodat de Genade overvloediger wordt? Want hoe meer wij 
zondigen, hoe groter de Genade is. Nee, dat absoluut niet, dat zij verre, zegt Paulus. Beide 
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krachten zijn aanwezig maar we zouden ervoor kiezen om in de Kracht van de Genade te 
blijven. Wie gestorven is, is vrij van de zonde. Ons oude, zondige bestaan is met Hem 
gekruisigd zodat we niet langer slaaf van de zonde zouden zijn. We zijn met Christus 
gestorven en geloven dat we nu met Hem leven tot in eeuwigheid. De Heere Jezus is 
gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd. De dood heeft geen 
macht meer over Hem. Nu Hij leeft, leeft Hij in dienst van God. Dus ook wij zijn, als Lichaam, 
dood voor de zonde maar levend voor God, om de Heere te dienen. 
 
Dus je kunt maar raak zondigen?? 
 
1 Korinthe 6 
12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar geschikt, gepast; alle 
dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. wij 
zouden alleen leven vanuit de Genade omdat de Heere de heerschappij van de zonde heeft 
overwonnen. Wij zouden de macht van de zonde negeren. 
 
1Korinthe 10 
21 Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drinken, en den drinkbeker der duivelen; gij kunt 
niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren, en aan de tafel der duivelen. 
22 Of tergen wij den Heere? Zijn wij sterker dan Hij? 
23 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij 
geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. niet alle dingen zijn opbouwend voor de 
Gemeente, Zijn Lichaam. Wij zouden de Geest in en door ons laten werken ipv de zonde. 
 
Ja, in principe zouden we maar raak kunnen zondigen, want de Kracht van de Genade is 
sterker dan de kracht van de zonde. Beide krachten zijn aanwezig maar we zouden er voor 
kiezen om alleen te leven vanuit de Genade. We zouden de zonde niet laten heersen over 
ons sterfelijk bestaan. 
 
Wij zijn dienaren van het Nieuwe Verbond der Genade 
 
Wij zijn, samen met Christus, levend gemaakt zodat wij ons in dienst van de Heere kunnen 
stellen. We zijn bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het Nieuwe Verbond der Genade. 
Het is niet de bedoeling dat wij in de zonde blijven en daar misbruik van maken. Van nature 
dienen wij de zonde maar door wedergeboorte hebben wij nieuw leven ontvangen met de 
Goddelijke natuur. Hij heeft ons officieel vrijgemaakt van de zonde om ons te maken tot 
dienstknechten van de Gerechtigheid 
 
Romeinen 6 
12 Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de 
begeerlijkheden deszelven lichaams. 
13 En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven 
Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der 
gerechtigheid. 
-- 
16 Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij 
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dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der 
gehoorzaamheid tot gerechtigheid? 
17 Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van 
harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; 
18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. 
 
2 Korinthe 3 
5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze 
bekwaamheid is uit God; 
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet 
der letter = de Wet; dus geen dienaar van het Oude Verbond der Wet, maar des Geestes; 
want de letter doodt de Wet vermeerdert de zonde en de zonde leidt tot de dood, maar de 
Geest maakt levend. = het Nieuwe Verbond der Genade  
 
Hogepriester van het Nieuwe Testament 
 
De Heere Jezus heeft de erfzonde oftewel de zonden van de hele wereld, weggedragen aan 
het kruis. De Heere Jezus Christus is momenteel Hogepriester van het Nieuwe Verbond der 
Genade en in die hoedanigheid reinigt Hij iedere dag de handel en wandel van Zijn Lichaam, 
de Gemeente. Ook ons geweten. Als Hogepriester verzoent Hij ons met God. (zie studie 
Hogepriester) Hij reinigt ons ongevraagd zolang wij in gemeenschap blijven met Hem en Zijn 
Woord. Dus hoewel we nog in het zondige vlees verblijven, kan onze nieuwe mens in 
Christus, de Heere dienstbaar zijn. 
 
Mattheus 26 
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed Bloed is typologisch leven des Nieuwen Testaments, 
Nieuwe Testament begon bij de Opstanding van de Christus. Dit is dus het Bloed van de 
Hogepriester hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Dat Bloed reinigt 
onze dagelijkse handel en wandel van dode werken zodat wij bekwaam zijn de Heere te 
kunnen dienen. Let op; dit is niet het vergoten Bloed van de Heere Jezus aan het kruis. Dat 
was namelijk het bloed van het Oude Testament! 
 
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 de Hogepriester, reinigt ons van alle 
zonde. Het Hoofd reinigt Zijn Lichaam, de Gemeente 
 

We hoeven geen schuldgevoel te hebben 
 
Voor God doen de oude Schepping en de zonde 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 of slecht geweten 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. Boete en schuld horen niet bij het Nieuwe Verbond der Genade. Genade 
kent immers geen enkele verplichting, anders is het geen Genade meer! Onze Hogepriester 
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reinigt onze handel en wandel en zélfs onze gewetens. Daarom kunnen wij zonder schroom 
onszelf aanbieden aan God.  
 
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. 
 
Hebreeën 9 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus (Bloed van de Hogepriester), Die door den 
eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van 
dode werken, om den levenden God te dienen? 
 
Dus God vindt het niet erg dat onze oude mens zondigt? 
 
God vindt het dus niet erg dat onze oude mens nog zondigt? Nee, voor God speelt het geen 
rol. De oude mens is immers dood. Hij rekent helemaal niet naar de oude mens. De erfzonde 
is voor God geen belemmering meer omdat Hij er juridisch al mee heeft afgerekend. Wij 
komen met al onze tekortkomingen bij de Heere, maar God ziet ons volmaakt in Christus, 
onze Hogepriester. Als God naar ons kijkt, ziet Hij Zijn Zoon en Zijn Lichaam. In de praktijk 
zijn wij nog slaven van de zonde. Maar als wij de Heere Jezus Christus toelaten in ons leven, 
als wij in gemeenschap leven met Hem en Zijn Woord, dan is de Kracht van Zijn Genade 
actief. De Hogepriester doet ongevraagd Zijn Werk; ons verzoenen met God 
 
Kolossensen 2 
10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 
 
De Gerechtigheid laten heersen  
 
Romeinen 6 
11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende 
zijt in Christus Jezus, onzen Heere. Reken dat je voor de zonde dood bent maar voor God 
leeft. We zijn niet langer een dienstknecht van de dood maar vanaf wedergeboorte zijn wij 
dienstknechten van God. Vroeger waren wij slaven van zonde en dood. 
12 Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de 
begeerlijkheden deszelven lichaams. De zonde is er wel maar de zonde zou niet heersen in 
ons nog steeds sterfelijke lichaam.   
13 En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven 
Gode, als uit de doden levende geworden zijnde = wedergeboorte, en stelt uw leden = uw 
lichaam Gode tot wapenen der gerechtigheid. Stel uw lichaam niet beschikbaar aan de zonde 
maar stel jezelf. Jouw lichaam, beschikbaar aan God. Na wedergeboorte zijn wij mede levend 
met Christus en zouden ons samen met Hem dienstbaar opstellen aan God.  
14 Want de zonde zal over u niet heersen er staat niet dat we geen zonden meer zullen 
doen; want gij zijt niet onder de wet als je onder de Wet bent, dan heerst de zonde over je, 
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maar onder de Genade. Want we zouden de zonde niet laten heersen maar we zouden leven 
uit de Genade. De Genade zou heersen. We zouden de Gerechtigheid laten heersen 
 
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. 
 
Heere, hier ben ik 
 
Het enige wat wij zouden doen, is naar de Heere gaan en vanuit ons hart zeggen; ‘Heere, 
hier ben ik, gebruikt U mij maar. Dat is de enige manier tot overwinning op de werking van 
de zonde in ons leven. Door te vechten tegen de zonde, wordt het alleen maar erger. Hoe 
meer je je best doet niet te zondigen, en bidt en vraagt of de Heere je wilt helpen minder te 
zondigen, hoe erger het wordt. De Heere gaat namelijk niks doen aan de oude mens. 
Waarom zou Hij? Hij heeft toch een uitweg gegeven! Onze oude mens is dood. Een lijk, daar 
schop je niet tegen, dat laat je liggen, daar stap je overheen. Je gaat er in ieder geval niet 
tegen vechten, toch? Wij zouden onze oude mens met zijn dode werken voor dood houden 
oftewel negeren oftewel niet noemen oftewel er afstand van nemen.  
 
2 Korinthe 5 
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, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
Niet vechten maar aanvaarden 
 
De enige manier om van de frustratie van het zondigen af te komen, is om iets anders te 
gaan doen. Namelijk; de Heere dienen oftewel onze Hogepriester te dienen. Leven uit 
Genade begint met aanvaarden dat we van nature zondaren zijn maar dat we leven uit de 
Genade die God ons geeft; vergeving van zonden. Daarna kan de Heere ons leven inhoud 
geven. God heeft voor ieder van ons iets te doen. De Heere bewerkt het willen en het  
werken. We zouden ons niet richten op het bestrijden van het oude maar we zouden ons 
richten op de ontwikkeling van het nieuwe leven.  
 
Filippensen 2 
13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen 
 
Accepteren dat wij volmaakt zijn 
 
Wij zouden accepteren dat wij volmaakt zijn. Volmaakt om priesterlijke dienst te verrichten. 
Omdat God het zegt. Wij zouden ons lichaam stellen tot een levende offerande. Omdat God 
dat wil. Ongeacht wat wij zélf vinden of denken of voelen. Wij moeten leren aanvaarden en 
geloven om onszelf en anderen te zien zoals God ons ziet; volmaakt om Hem te dienen. God 



16 
 

heeft alle zonde-problemen opgelost. We doen de Heere een plezier door Hem te dienen, 
niet door ons best te doen om minder te zondigen. 
 
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. 
 
Bijbelstudie activeert het nieuwe leven 
 
Dat nieuwe leven wordt alleen actief naarmate wij onderwezen worden in het Woord van 
God. Het Woord van God, waaruit wij wedergeboren zijn, zal ons nieuwe leven ook doen 
opgroeien. Dat Woord van God zal dan tot ontwikkeling komen in ons en daarmee worden 
de zonde, en de oude mens genegeerd.  
 
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. 
 
Jakobus 1 
21 Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met 
zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken. 
 
God veroordeelt niet, God be-oordeelt 
 
We zouden onze oude mens voor dood houden en het nieuwe leven in de praktijk leven. We 
zouden onze blik niet op aarde maar naar Boven gericht houden. Als de Heilige Geest in je 
woont oftewel als je wedergeboren bent, ben je, in Christus, voor God volmaakt. God 
veroordeelt niet. God be-oordeelt. Hij beoordeelt in hoeverre je Hem Zijn Werk in en door je 
hebt laten doen. En naar gelang Hij dat Werk in jou mocht doen, zul je straks Loon 
ontvangen. De belangrijkste ommekeer is om in de praktijk niet meer tegen de zonde te 
strijden maar om tegen de Heere te zeggen dat je beschikbaar bent voor Hem. ‘Hier ben ik 
om Uw Wil te doen’. Overgave aan de Heere is staan in de Vrijheid.  
 
                                                               Amen.                                           


