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De Heere Jezus Christus verwachten 
 
Titus 2 
11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. 
12 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende 
(negeren, ons eraan onttrekken) matig (beperkt) en rechtvaardig, en godzalig leven zouden 
in deze tegenwoordige wereld; (hier staat geen punt, hier houdt de zin dus niet op…) 
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en 
onzen Zaligmaker Jezus Christus; (wij zouden de verschijning verwachten van de Heere Jezus 
Christus. We zijn verwachtende. Dit gaat over hier en nu en niet pas straks!) 
 
Hier in Titus twee staat een samenvatting van het Christelijke leven of anders gezegd; een 
samenvatting van het Werk van God in onze tegenwoordige tijd oftewel Bedeling. Het gaat 
over de tijd waarin wij leven en er staat dat wij de goddeloosheid en wereldse 
begeerlijkheden zouden negeren. Tot op zeker hoogte natuurlijk, en dat staat er ook; wij 
zouden in deze wereld matig en rechtvaardig en Godzalig leven én we zouden onze 
Zaligmaker de Heere Jezus Christus verwachten. Hier en nu. Deze verwachting is dus niet iets 
voor de verre toekomst… 
 
Verwachtingsvol uitzien 
 
Het belangrijkste in ons leven hier en nu, is dat wij verwachting hebben. Uitzien naar de 
toekomst. Hoop is een zekere toekomstverwachting. Niet als een alternatief voor het leven 
hier maar als het belangrijkste dat ons leven hier bepaalt en inkleurt. Wij zouden 
verwachtingsvol zijn. Dat is voor veel Christenen een onbekende Waarheid. (zie studie 
‘buiten de wereld’). Dat komt mede doordat de kerken het verschil niet weten tussen de 
oude en de nieuwe Schepping. (zie studie ‘wat is erfzonde). 
 
Gericht op de oude Schepping 
 
De kerken zijn gericht op het verbeteren van deze oude Schepping; zij houden ons  
verantwoordelijk voor de hele gang van zaken hier op aarde. Daardoor zijn veel Christenen 
gericht op wereldse zaken. De kerken geven een leidraad voor allerlei maatschappelijke 
kwesties; euthanasie, seks voor het huwelijk, abortus, politieke partijen, milieu, 
homosexualiteit etc. Over dit alles heeft de kerk een mening. Deze zogenaamde christelijke 
levensbeschouwing komen we echter nergens tegen in de Bijbel. De wereld is namelijk de 
oude Schepping en de oude Schepping is dood voor God. De Heere Jezus Christus is 
opgestaan in een nieuwe Schepping.  
 
Geen blijde verwachting 
 
Alles in de maatschappij is erop gericht dat wij zo lang mogelijk, liefst zonder gebreken, hier 
zouden blijven. Veel Christenen proberen het leven hier, in deze oude Schepping, met 
allerlei kunstmatige ingrepen tot het oneindige te verlengen. We zouden het liefst ons leven 
hier vasthouden. De verschijning oftewel de Openbaring van de Heere Jezus Christus is iets 
voor straks… en liefst zo laat mogelijk. En dat is zéker geen blijde verwachting. 
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De essentie van onze zaligheid nu, is dat wij hoop hebben! 
 
Romeinen 8  
24 Want wij zijn in hope zalig (zalig= gered, behouden, verlost) geworden. De hoop nu, die 
gezien wordt, is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? 
25 Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. 
(lijdzaamheid= passie, gedrevenheid, volle overgave, volharding) 
 
Efeze 2 
11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid 
genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen 
geschiedt; 
12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en 
vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de 
wereld. 
 
De essentie van onze zaligheid nu, is dat wij hoop hebben! Eerst waren wij in de wereld 
zonder hoop maar dat heeft de Heere Jezus Christus door Zijn dood en Opstanding voor ons 
veranderd. Wij hebben toekomst! De verwachting van de dingen die God beloofd heeft, is 
bepalend voor onze levens hier op aarde. 
 
In Christus hopen 
 
Sommige mensen dragen een kettinkje, of een tatoeage, met geloof- hoop-en liefde. Een 
kruisje, een anker en een hartje. Dit komt vanuit de Bijbel. Een uitspraak van Paulus in de 
Korinthebrief. In de Bijbel betekent ‘hoop’, ‘zeker weten’. Een anker is ook ‘zeker en vast’. En 
niet; hopelijk blijft het schip op zijn plaats met dit anker… 
 
1 Korinthe 13 
13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. 
 
Hebreeën 6 
19 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het 
binnenste van het voorhangsel 
 
Hopen   =  Zeker weten = geloven, vertrouwen  
                   Zekere toekomstverwachting hebben 
                   Als wij op Christus hopen, dan zullen wij niet beschaamd uitkomen 
 
Hoop komt voort uit de dingen die we gehoord hebben 
 
Hoop is de verwachting van dingen die men nog niet ziet. Hoop komt altijd voort uit dingen 
die men gehoord (of gelezen) heeft. Hoop komt voort uit woord. Iets is aangezegd 
geworden, iets is beloofd, en men verwacht het voor de toekomst. En de zekerheid die wij  
daarvan hebben, is gelegen in ons geloof. Geloof is daarom eigenlijk een synoniem van hoop. 
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Hebreeën 11 
1 Het geloof nu is een vaste grond (bewijs) der dingen, die men hoopt, en een bewijs der 
zaken, die men (nog) niet ziet. 
 
Waaruit bestaat die hoop? 
 
Titus 2 
13 Verwachtende de zalige hoop en (=namelijk) verschijning der heerlijkheid van den groten 
God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; 
 
Wij hebben dus een zalige hoop. Maar waaruit bestaat die zalige hoop dan? Nou, dat wij de 
verschijning van de Heerlijkheid verwachten. Die Heerlijkheid is er nu al, terwijl we nog in 
het vlees zijn. Maar die Heerlijkheid zal pas in de (nabije) toekomst geopenbaard worden. 
Onze fysieke ogen kunnen het nu nog niet waarnemen. Nu zien wij het nog niet. Dat 
impliceert de belofte dat wij de Heerlijkheid straks wel zullen gaan zien. 
 
Hebreeën 2 
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen 
heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij 
nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; (Na tweemaal verworpen te zijn, verbergt 
de Heere dit nog voor de wereld) 
9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond (=Christus), Die een weinig minder 
dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods 
voor allen den dood smaken zou. (Met stoffelijke ogen kunnen wij dit niet zien maar wel met 
verlichte oftewel gelovige ogen) 
 
Wij delen in Zijn Heerlijkheid 
 
Zijn Heerlijkheid, Zijn Eer en Zijn Kroon zijn niet afhankelijk van de situatie op aarde. Deze 
Heerlijkheid is er al sinds Zijn Opstanding. Sinds Zijn Opstanding is Hij Koning der Koningen 
en Heere der Heeren. In de nabije toekomst zal Deze Heerlijkheid dus ook aan ons 
verschijnen. Maar met gelovige ogen zíen wij deze Heerlijkheid nu al. De Heere Jezus 
Christus is opgestaan en zit aan de rechterhand van God en eenmaal zal Hij Zich openbaren. 
Dit zal zijn na bekering van het Joodse Volk. (zie studie de zeventigste Jaarweek) Maar ook 
als wij Hem niet zien, hebben alle gelovigen al deel aan Zijn Heerlijkheid.(zie studie Efeze 
‘zeven geestelijke zegeningen’) 
 
Het Joodse Volk moet zich eerst bekeren vóór Christus zal wederkomen 
 
Handelingen 3 
Petrus predikt hier naar aanleiding van de genezing van een kreupele. Deze man staat 
typologisch voor het Volk Israël. 
18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren 
verkondigd had, dat de Christus lijden zou. 
19 Betert u dan, en (=namelijk) bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; 
wanneer de opdat tijden der verkoeling zullen gekomen zijn  zullen komen van het 
aangezicht des Heeren, 
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20 En Hij gezonden zenden (=juiste vertaling)  zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren 
gepredikt is;(als het Joodse Volk bekeerd is, dan zal God de Heere Jezus Christus zenden) 
21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God 
gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw. (in afwachting van 
deze Wederkomst, zit de Heere Jezus Christus aan Zijn Rechterhand in de Hemel) 
 
Zijn Toekomstverwachting is ook onze toekomstverwachting 
 
De essentie van onze toekomstverwachting is de verschijning van de Heerlijkheid van onze 
grote God en Zaligmaker aan ons en mét ons. Want onze toekomstverwachting is exact 
dezelfde als die van de Heere Jezus Christus. Wij gelovigen zijn immers Zijn Lichaam. De 
Gemeente, Zijn Lichaam, is immers één Plant met Hem geworden. Wij delen in alle 
geestelijke Zegeningen. Zijn Roeping is ook onze roeping. Zijn Hoop is ook onze hoop.  
(zie studie ‘Efeze één; zeven geestelijke Zegeningen’) 
 
Efeze 1 
15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de 
liefde tot al de heiligen,(geloof in de Heere Jezus Christus en liefde tot al onze broeders en 
zusters is hoe ons Christelijk leven eruit hoort te zien. Praktische liefde is dienen) 
16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden; 
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den 
Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands,(geen intelligentie maar geloof) opdat gij moogt 
weten, welke zij de hoop (toekomstverwachting) van Zijn roeping,(waartoe is de Heere 
Jezus uitverkoren? Waartoe is Hij geroepen? Nou, om Koning te zijn! Hij is geroepen tot 
Zoonstelling) en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen 
 
Met Hem in de Hemel gezet 
 
Wij zijn met Hem begraven, opgestaan en met Hem in de Hemel gezet.(zie studie Efeze 
twee). Dus het is zaak om te weten wat Zijn Roeping is, want dan weten wij ook wat onze 
roeping is. De Heere Jezus Christus heeft Zijn Loon al ontvangen; alles is aan Zijn Voeten 
onderworpen en dat zal bij Zijn Wederkomst dan ook blijken. Zijn toekomstverwachting is 
dat de hele Schepping vol zou worden van Zijn Heerlijkheid.  
 
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; 
 
Richt je gedachten niet op de aarde 
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt (dat is al gebeurd en zal in de toekomst worden 
gedemonstreerd oftewel zijn uitwerking hebben), zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar 
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Christus is,(wij zouden Hem zoeken; het draait om Hem en niet om ons!) zittende aan de 
rechter hand Gods. 
2 Bedenkt de dingen (richt je gedachten op Hem), die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij zijt gestorven (de oude mens en de oude Schepping zijn dood voor God), en uw 
leven (het nieuwe Opstandingsleven) is met Christus verborgen in God.(Ons nieuwe leven is 
veilig verborgen. Hij is onze Schuilplaats en ons Schild)  
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem 
geopenbaard worden in heerlijkheid. (Wanneer Christus, Die nu ons leven is, en met Wie wij 
verborgen zijn in God, wanneer Die Christus geopenbaard zal worden aan het Volk Israël en 
de overige volkeren. Dán zullen wij mét Hem geopenbaard worden in Heerlijkheid) 
 
Wij hoeven de maatschappij (gelukkig) niet te veranderen 
 
Bovenstaande verzen uit Kolossensen drie zijn vervelend voor alle Christenen die uit zijn op 
erkenning hier op aarde. Vervelend voor de Christenen die de maatschappij en de wereld en 
dus de oude Schepping willen veranderen. Wij hoeven namelijk niet op eigen kracht een 
Koninkrijk te forceren. De Heere weet heel goed wat Hij doet, Hij heeft daarbij geen 
mensenhanden nodig. Hoe belangrijk wij onszelf ook vinden. Het enige wat wij zouden doen, 
is Zijn Geest Zijn Werk laten doen. Onze handen openen en vragen of de Heere deze wil 
vullen. Naar de mate waarin wij de Geest Zijn Werk laten doen, naar die mate ontvangen wij 
bij Zijn Wederkomst Loon oftewel Heerlijkheid oftewel Zoonstelling. 
 
Handelingen 17 
24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des 
hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; 
25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het 
leven, en den adem, en alle dingen geeft; 
 
 
Wij hebben de Geest der Zoonstelling ontvangen 
 
Efeze 1 
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop 
(toekomstverwachting) van Zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn 
erfenis in de heiligen 
 
Dus Zijn Hoop, Zijn Toekomstverwachting, is dat Hij geopenbaard wordt in Heerlijkheid in 
Zijn Wederkomst. Niet om Heerlijkheid te ontvangen, want Die heeft Hij al. Maar om de 
Heerlijkheid, Die Hij al heeft ontvangen, te manifesteren. Die Heerlijkheid zal aktief 
geopenbaard worden in de wereld. Met alle gevolgen van dien! Dat is dus ook onze zalige 
hoop. Onze zalige hoop is dat wij tot zonen worden gesteld in navolging van Christus. Zodat 
God bij Zijn Wederkomst kan zeggen; dezen zijn mijn veelgeliefde zonen. De Heere Jezus 
Christus is immers de Eerstgeborene onder vele broederen. 
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Romeinen 8 
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. 
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij 
hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen zoonstelling. (juiste vertaling= 
zoonstelling. Wij zijn immers geen aangenomen kinderen; wij zijn uit God geboren !!), door 
Welken wij roepen: Abba, Vader! 
16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. 
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 
medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden. 
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te 
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 
19 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen 
zonen Gods. (juiste vertaling= zonen. Want wij verwachten dat wij tot zonen gesteld zullen 
worden. Oftewel wij verwachten straks te delen in Zijn Heerlijkheid) 
 
Aanstelling tot zonen 
 
De Geest zal ons dus leiden tot aanstelling tot zonen oftewel tot zoonschap oftewel tot 
erfenis, staat hierboven in Romeinen acht. Kinderen kunnen erfgenamen zijn maar erven 
niet. Zij moeten eerst opgroeien tot zonen. Naarmate wij in de Waarheid geleid willen 
worden, naarmate de Waarheid in onze harten geschreven is en naarmate de Waarheid 
bepalend is voor ons leven, naar die mate zullen wij ook tot zonen gesteld worden in de 
toekomst. Oftewel; naar die mate zullen wij straks delen in de Erfenis. De manier waarop wij 
hier en nu leven, is bepalend voor hoe wij straks in de eeuwigheid leven zullen.  
 
Galaten 3 
26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. 
27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. 
28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man 
en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus. 
29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de 
beloftenis erfgenamen. 
 
Wij zouden opgroeien van kind van God naar zoon van God 
 
Zo ging het ook bij de Heere Jezus. Hij was in Zijn aardse leven gehoorzaam aan de Vader en 
werd daarom Verheerlijkt en tot Zoon gesteld aan de Rechterhand van de Vader. En voor 
ons geldt precies hetzelfde. Hij wil ons brengen tot Zoonstelling want alleen zonen kunnen 
erven. Wij moeten daarvoor geestelijk opgroeien van kind van God naar zoon van God. 
Zodat ook wij kunnen delen in Zijn Heerlijkheid.  
Johannes 12 
23 Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen 
zal verheerlijkt worden. 
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Romeinen 8 
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 
medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met 
Hem verheerlijkt worden. 
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te 
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 
 
Een Kind is ons gegeven, een Zoon is ons geboren 
 
Net zoals de Heere Jezus; een Kind is ons gegeven, een Zoon is ons geboren. Hij wil dat wij 
mede-erfgenamen van Christus worden. Dus aanstelling tot zonen gaat over Erfenis. Erfenis 
wordt in de Bijbel ook wel genoemd; Loon, Kroon, Zoonschap oftewel Heerlijkheid. Hij 
openbaart ons het Woord van God en wil ons daarmee vullen, zodat wij veranderd worden 
naar het Beeld van Christus. Zodat wij straks tot zoon gesteld worden. 
 
Jesaja 9 
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn 
schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, 
Vredevorst; 
6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David 
en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht  
 
Opname van de Gemeente 
 
Onze hoop en verwachting is onze openbaring met Christus in Heerlijkheid. Dat is wat wij 
verwachten. Nu zijn we voor de wereld verborgen maar in de toekomst worden wij 
demonstratief tot zonen gesteld. Dat is onze zalige hoop. Al zou de Opname van de 
Gemeente nergens expliciet in de Bijbel staan, dan nog zouden we genoeg Schriftplaatsen 
over hebben waarin de Opname geïmpliceerd wordt. Lees de hoofdstukken maar na waar 
gesproken wordt over Loon, Troon, Kroon, Zoonstelling, Erfenis of Heerlijkheid! (zie o.a. 
studie Openbaring dertien en studie zeventigste Jaarweek). Als we straks in Heerlijkheid met 
de Heere vanuit de Hemel geopenbaard worden, dan houdt dat in dat wij voor die tijd Hem 
tegemoet zijn gegaan in de lucht! De meeste kerken proberen deze Waarheid weg te 
redeneren. 
 
1 Thessalonicensen 4 
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin 
Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden 
(juiste vertaling= weggerukt oftewel met kracht worden weggenomen) in de wolken, den 
Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 
 
Onze toekomstverwachting 
 
Volgens de Bijbel is onze toekomstverwachting (zeker) niet dat wij lichamelijk zullen 
overlijden. En zelfs ook niet de Opname van de Gemeente oftewel het tegemoet gaan van de 
Heere in de lucht. Nee, dat is slechts een weg naar de Openbaring met Christus in 
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Heerlijkheid. Dat is onze zalige hoop. Díe Openbaring zouden wij verwachten. Dáár zouden 
wij naar uitzien.  
 
Wij zijn onderweg naar Heerlijkheid 
 
In de praktijk zien wij daar niet echt naar uit. Zeker als het ons goed gaat in dit leven. Maar 
dat is ook niet de opzet. Dat staat ook niet in de Bijbel; dat de Heere ons komt ‘verlossen’ uit 
dit (ellendige) bestaan. Dat is niet onze hoop volgens de Bijbel. Wij worden immers al 
getrokken uit deze duistere wereld. Wij zijn al verlost. Onze zalige hoop, onze 
toekomstverwachting, is dat wij onderweg zijn naar Loon, Heerlijkheid, Zoonschap, Kroon 
oftewel erfenis. Daarheen zijn wij onderweg. Die zalige hoop is bepalend voor onze 
levenswandel hier op aarde. Dáárom zijn wij verwachtende. Daar zien wij naar uit. En 
uiteindelijk zal Hij wederkomen. 
 
De kerken hebben de Hemel gedegradeerd tot het hiernamaals 
 
Filippensen 3 
20 Maar onze wandel is in de hemelen (NBV; wij hebben ons burgerrecht in de Hemel), 
waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; 
21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, (bij de opname van de Gemeente zal ook ons 
aardse lichaam veranderd worden tot een Hemels Lichaam) opdat hetzelve gelijkvormig 
worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven 
kan onderwerpen. 
 
Psalm 115 
15 Gijlieden zijt den HEERE gezegend, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft. 
16 Aangaande den hemel, de hemel is des HEEREN; maar de aarde heeft Hij den 
mensenkinderen gegeven. 
 
De essentie van onze zalig hoop is gelegen in onze Hemelse positie. Het Hemelse 
burgerschap dat wij al hebben ontvangen. De kerken hebben de Hemel  gedegradeerd tot 
het hiernamaals. En dan betekent ‘Hemels burgerschap’ helemaal niks meer. De theorie van 
de meeste kerken is; de Hemel is hierboven en alle gelovigen gaan daar (uiteindelijk) 
naartoe. Maar dit is on-Bijbels. De kerken proberen op deze manier onze bijzondere zalige 
hoop te ontnemen! De Hemel is helemaal niet voor alle gelovigen. In principe is de Hemel 
van de Heere en de aarde voor de mensen. De Hemel is geen hiernamaals. Het hiernamaals 
is gewoon de nieuwe aarde.(zie studie ‘wat is de Hemel?’) 
 
Jesaja 66 
21 En ook zal Ik uit dezelve enigen tot priesters en tot Levieten nemen, zegt de HEERE. 
22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn 
aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan. 
2 Petrus 3 
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in 
dewelke gerechtigheid woont. 
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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. 
 
De Gemeente, Zijn Lichaam, is al in de Hemel gezet 
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
Kolossensen 3 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij zijt gestorven (onze oude mens), en uw leven (het nieuwe Opstandingsleven) is 
met Christus verborgen in God. 
 
Er is echter één uitzondering op de regel dat de aarde voor de mensen is. Dat is de 
Gemeente, Zijn Lichaam. Eigenlijk vrij logisch dat de Gemeente, Zijn Lichaam, wél in de 
Hemel gezet is. Aangezien Christus het Hoofd is. En wat moet een Hoofd nou zonder 
Lichaam? Of wat moet een Lichaam zonder Hoofd? Wij zijn één Plant met Hem sinds Zijn 
Opstanding. Wij maken daardoor deel uit van de Hemelse dingen. Wij nemen deel aan Zijn 
Opstandingsleven. (zie studie ‘buiten de wereld’) 
 
Geen schatten verzamelen op de aarde 
 
Wij zijn direct na onze wedergeboorte in de Hemel gezet. Ons burgerschap en onze wandel 
zijn in de Hemel. Op grond van het feit dat wij in de Hemel gezet zijn, maken wij deel uit van 
Hemelse zaken oftewel ‘het Hemelse’. Dus wij zouden ons dan ook richten op het Hemelse 
en niet op het aardse. Wij zouden ons geen schatten verzamelen op de aarde, oftewel in 
deze oude Schepping. (zie studie ‘buiten de wereld’) 
 
Mattheüs 6 
19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de 
dieven doorgraven en stelen; 
20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar 
de dieven niet doorgraven noch stelen; 
21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 
 
Eerstgeboorterecht 
 
God heeft door Zijn enorme grote Kracht, Christus van tussen de doden opgewekt. Als 
Eerste. Hij is de Eerste die het nieuwe Leven heeft mogen ontvangen. Het Leven van de 
nieuwe Schepping. Daarom heeft de Heere Jezus Christus Eerstgeboorterecht; Hij is Koning 
en Priester en gezet aan de Rechterhand van de Vader. Kinderen van God van ná de 
Opstanding van Christus, zijn met Diezélfde Kracht mede opgewekt. Ook wij zijn 
wedergeboren en in de Hemel gezet. Ook wij delen in hetzelfde eerstgeboorterecht. Ook wij 
zijn koningen en priesters.  
 



10 
 

Openbaring 1 
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de 
Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden 
gewassen heeft in Zijn bloed. 
6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de 
heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 
 
De Gemeente als uitzondering 
 
Wij zijn de enige uitzondering omdat wij, in Christus, eerstelingen zijn van het Nieuwe 
Verbond. Wij zijn de eersten die tot geloof zijn gekomen in de Christus. Het Nieuwe Verbond 
is ingegaan vanaf de Opstanding van de Christus. Wij zijn in, oftewel tesamen met, Christus 
Eerstelingen van de nieuwe Schepping en daarom bestemd voor de Heere in de Hemel. Wij 
zijn een Hemels Volk dat nu al (geestelijk) overgezet is in Zijn Hemels Koninkrijk. Wij als 
Gemeente hebben als enige groep een Hemelse Roeping en een Hemelse Positie. Wij zijn als 
enigen een Hemels Volk, levend in het Hemelse Jeruzalem. 
 
Jakobus 1 
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn 
als eerstelingen Zijner schepselen. 
 
Hebreeën 12 
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse 
Jeruzalem,het Koninkrijk Gods en de vele duizenden der engelen; de Gemeente 
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; 
 
Onze Hemelse positie 
 
Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
 
Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds,(gemoed= het denken, de geest oftewel het innerlijk) 
 opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. 
 
We zouden gaan staan in die verkregen Hemelse positie. Waardiglijk de roeping waarmee 
wij geroepen zijn. Los van alle aardse filosofieën en leringen; wij maken tenslotte deel uit 
van Hemelse dingen. Wij zouden ons leven in Zijn Hand leggen en Hij zou het Werk doen. Wij 
zouden ons niet bezig houden met de uitwerking die dat heeft op ons leven hier op aarde. 
De oude Schepping hoeft niet veranderd te worden, maar wij moeten veranderd worden. Ons 
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denken, ons leven moet veranderd worden. Veranderd worden naar Zijn Beeld. Zijn Beeld 
gelijkvormig worden. Dat heeft allemaal te maken met onze Hemelse Positie.  
 
Loon oftewel Heerlijkheid ontvangen 
 
Wij zouden ons Lichaam als offerande geven aan God; ons beschikbaar stellen voor de dienst 
aan Hem. Een Hemelse wandel. De uitwerking daarvan zullen wij in de toekomst zien, want 
de uitwerking daarvan drukt zich uit in Heerlijkheid, die straks aan ons geopenbaard zal 
worden. (oftewel; Loon, Kroon, Heerlijkheid, Erfenis, Zoonschap; allemaal synoniemen). Nu 
is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar naar de mate waarin wij de Geest Zijn Werk 
hebben laten doen, naar die mate zullen wij straks Loon ontvangen. 
 
Romeinen 8 
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 
medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden. 
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te 
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 
 
De meeste kerken brengen hun leden onder de Wet 
 
Romeinen 5 
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere 
Jezus Christus; (Een zondaar wordt dus door geloof gerechtvaardigd voor oftewel verzoend 
met God door Christus. En daardoor heeft die zondaar tóch vrede met God, zonder daar 
verder iets voor te doen, anders is het geen Genade meer…) 
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. (onze positie is dat wij staan onder de 
Genade. Wij ontvangen Genade en wij geven genade) 
 
Onze positie is dat wij staan onder de Genade. Nu al. Kerken willen echter graag 
voorschriften en regels opstellen omtrent de levenswijze van hun leden. Nou, dan ligt het 
voor de hand dat ze de tien geboden pakken, want die staan immers in de Bijbel. Ze plaatsen 
de gelovigen onder de Wet en zeggen dan dat zij op deze manier zouden leven. De Kerken 
gebruiken de tien geboden als basis voor de Christelijke ethiek oftewel zedenleer. Nee, ze 
ge-bruiken ze niet, maar mis-bruiken de tien geboden. De kerken prediken een beetje onder 
de Wet en een beetje onder de Genade. Maar je weet toch dat een klein beetje zuurdesem 
het hele deeg zuur maakt? En je weet toch ook dat nieuwe wijn niet in oude zakken hoort? 
 
Romeinen 6 
13 En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven 
Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der 
gerechtigheid. 
14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder 
de genade. (de Wet is verdwenen bij de Opstanding van Christus) 
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Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods 
 
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.(Wij staan in de Genade en verwachten 
Heerlijkheid van Godswege) 
3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de 
verdrukking lijdzaamheid (= passie, gedrevenheid, volle overgave, volharding) werkt;  
4 En de lijdzaamheid bevinding (=ervaring), en de bevinding (ervaring) hoop; 
5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den 
Heiligen Geest, Die ons is gegeven.  
 
Sinds wij wedergeboren zijn, oftewel sinds wij kinderen van God zijn, staan wij in de Genade. 
En wij roemen in wat hierna-dan-nog-komt. Wij roemen in de hoop, de verwachting, dat er 
Heerlijkheid komt van God. Wij verwachten Heerlijkheid (Erfenis, Zoonschap, Loon, Kroon) 
van Godswege. Onze ervaringen en verdrukkingen in dit leven hier op aarde, zijn 
beproevingen van ons geloof. (zie studie ‘verzoeking en beproeving’) En wij verwachten dat 
deze beproevingen, Heerlijkheid brengen. Oftewel; God doet alle dingen medewerken ten 
goede voor hen die Hem liefhebben. Wij roemen dus niet in wat wij zijn maar wij roemen in 
wat wij zullen zijn in de toekomst. 
 
1 Johannes 3 
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen.  
(wij zouden opgroeien van kinderen tot zonen van God, zodat wij kunnen delen in de Erfenis) 
Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen 
Hem zien, gelijk Hij is. 
 
Verzamelt u schatten in de Hemel 
 
Romeinen 8 
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen zonen (=juiste 
vertaling) Gods. 
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid (de Geest leidt ons niet door 
de slavernij van de Wet en zonden) wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest 
der aanneming tot kinderen zoonstelling (=juiste vertaling), door Welken wij roepen: Abba, 
Vader! (Wij worden door de Geest geleid naar onze aanstelling tot zonen)  
16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. 
17 En indien wij kinderen zijn (wij zijn nu kinderen van God omdat wij uit God geboren zijn), 
zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij 
anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.(De zoon is de erfgenaam 
en de erfgenaam is de zoon) (zoonschap, erfenis, heerlijkheid en Loon zijn synoniemen) 
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te 
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. (we ontvangen 
erfenis naar de mate waarin God Zijn Werk in en door en met ons mocht volbrengen. Via 
verzoekingen worden wij beproefd in dit leven. Dat zal straks Heerlijkheid brengen) 
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19 Want het schepsel de Schepping (=de juiste vertaling), als met opgestoken hoofde 
(reikhalzend uitzien naar), verwacht de openbaring der kinderen zonen Gods.  
 
is hetzelfde als; 
 
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. 
5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om 
geopenbaard te worden in den laatsten tijd. 
6 In welke gij u verheugt (verheug u hierover; verheug u op die erfenis), nu een weinig tijds 
(zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen; (zie studie verzoeking en 
beproeving) 
7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat 
en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in 
de openbaring (Wederkomst) van Jezus Christus;  
 
De Geest leidt ons naar Heerlijkheid oftewel Erfenis 
 
Wij worden door de Geest geleid naar onze aanstelling tot zonen oftewel naar Heerlijkheid. 
Tenminste, als je onder de Genade leeft. Degenen die onder de Wet leven, denken dat de 
Geest hen leidt langs alle zonden en verleidingen; over een smal pad naar de ‘overkant’. 
Maar het zonde-probleem heeft God allang opgelost. Hij heeft geen boodschap meer aan de 
zonden. Het gaat er ook niet om dat de Heilige Geest ons een beetje prettig door dit leven 
loodst, het gaat erom dat wij geleid worden naar de bestemming die God voor ons bepaald 
heeft. De Geest leidt ons naar dat doel. De Geest leidt ons tot zoonstelling.  
 
Zonder beproevingen geen Loon 
 
Dat gaat niet zonder beproevingen. Beproevingen moeten leiden tot onze geestelijke groei. 
Wij zouden opgroeien in het geloof en toenemen in de Kennis van God. Van kind opgroeien 
naar zoon. Dat is allemaal vanwege die zalige hoop oftewel de erfenis die op ons wacht.(zie 
studie ‘verzoeking en beproeving’) 
 
De zin van ons leven 
 
Filippensen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal 
tot op den dag van Jezus Christus;(=Rechterstoel oftewel opname van de Gemeente) 
 
Als we alleen maar leven, dan sterven en dan naar de Hemel gaan, wat doen we hier dan 
nog? Dat zou toch volkomen nutteloos zijn? Nee, vanaf dat wij tot geloof kwamen, doet God 
een goed Werk aan ons; Zijn Geest wil ons leiden naar de erfenis. Hij doet dat Werk nu en 
dat Werk zal uiteindelijk leiden tot Loon in de vorm van Heerlijkheid, Van kinderen zouden 



14 
 

wij zonen worden. (zie studie ’wat is de Hemel’) Onze toekomstverwachting is dus een 
levende hoop. Dit Werk aan ons gaat door tot op de Openbaring van de Heere oftewel de 
opname van de Gemeente. Onze hoop is niet gesteld op ons lichamelijk overlijden maar 
onze hoop, onze toekomstverwachting, is gericht op onze zoonstelling. Ons leven zou daarop 
gericht zijn. Met passie. 
 
Ons leed wordt verzacht 
 
Wij zijn onderweg naar die Erfenis maar wij zouden als kinderen nu al leven uit die Erfenis, 
vooruitgrijpend op die toekomst. Die Erfenis wordt nu nog beheerd door de Heere. De 
toekomst is dus bepalend voor het heden. De duivel is er op uit om ons, als het ware, die 
toekomst af te nemen. Nee, de toekomst kan hij niet afnemen maar wél het bewustzijn 
daarvan. Hij probeert ons leven als kinderen van God te ontkrachten. Hij wil ons 
ontmoedigen. En de Heere gebruikt deze verzoekingen van het kwaad dan ook als 
beproevingen. Maar het leed hier op aarde, in deze oude Schepping, zou verzacht worden 
door de wetenschap van de erfenis die op ons wacht.  
 
Romeinen 8 
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te 
waarderen tegen (niet opweegt tegen) de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 
 
Uitbreiding van Zijn Hemelse Koninkrijk 
 
Onze roeping, de roeping van de Gemeente, is geen aardse roeping maar een Hemelse 
roeping (zie studie ‘Efeze twee’ en ‘Buiten de wereld’). Onze toekomst ligt bij de Heere. En 
hoewel de Heere naar de aarde zal komen, en daar Zijn Koninkrijk zal openbaren en hier op 
aarde een Troon zal oprichten, houdt de Heere tegelijkertijd Zijn Hemelse Troon en Zijn 
Hemelse Positie. Want de aarde was toch voor de mensen en de Hemel voor de Heere?! Hij 
breidt Zijn Koninkrijk uit van de Hemel naar de aarde. Het is een uitbreiding van Zijn Hemelse 
Koninkrijk. De Hemel der Hemelen is Zijn ‘Thuis’. God heeft Hem daar uitermate verhoogd 
en een Positie gegeven ver boven alle engelen. Hij blijft deze positie behouden, ook in Zijn 
Wederkomst. Net als wij dus; wij zijn immers Zijn Lichaam en mede met Hem in de Hemel 
gezet…wij blijven dus een Hemels Volk. 
 
Handelingen 15 
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk  (=de 
Gemeente, Zijn Lichaam)  aan te nemen door Zijn Naam 
 
Titus 2 
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en 
onzen Zaligmaker Jezus Christus; 
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle 
ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk (= de Gemeente, Zijn Lichaam)zou reinigen, 
ijverig in goede werken. 
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Wij zullen mét Hem oordelen en heersen 
 
Het is de Bijbelse gedachte dat alle aardse zaken geregeld worden vanuit de Hemel. De 
derde Hemel welteverstaan. (zie studie ‘wat is de Hemel’) En wij, Zijn Lichaam, zijn als 
eerstgeborenen in Christus tesamen mét Hem in de Hemel gezet zijn. Als uitzondering. 
Hoewel wij Hem straks, bij Zijn Wederkomst, in de lucht tegemoet zullen gaan, wil dat niet 
zeggen dat onze Hemelse positie dan zal veranderen. Straks, bij Zijn Wederkomst, zal de 
Gemeente als collectief, Hem tegemoet gaan in de lucht en zullen ook wíj geopenbaard 
worden op aarde. Samen met de Heere Jezus Christus. Wij hebben immers óók die Hemelse 
positie. Wij zullen straks samen met Hem heersen. En wij zullen straks ook met Hem 
oordelen. Hij het Hoofd en wij, Zijn Lichaam. Als Christus straks Zijn voeten op de Olijfberg 
zet, doen wij dat ook. Dat is onze toekomstverwachting 
 
2 Timotheüs 2 
11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met 
Hem leven; 
12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij 
zal ons ook verloochenen; 
 
1 Korinthe 6 
2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld 
geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 
3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven 
aangaan? 
4 Zo gij dan gerechtzaken hebt, die dit leven aangaan, zet die daarover, die in de Gemeente 
minst geacht zijn. 
 
Onze toekomstverwachting zou onze levenswijze bepalen 
 
Die toekomst, die vastligt, is bepalend voor ons leven hier; bepalend voor wie wij zijn en hoe 
wij wandelen. Waartoe zijn wij onderweg? Die toekomstverwachting zou onze gedachten en 
handelen bepalen. Waar zijn we mee bezig? Wat is onze verantwoordelijkheid? Wij als 
kinderen van God worden geacht niet te leven naar het vlees. Wij zouden onze oude mens 
voor dood houden en de nieuwe mens aandoen; wij zijn immers het Lichaam van Christus. 
Wij als wedergeboren mensen, de Gemeente, zijn een tempel waarin God woont. De Geest 
wil ons leiden naar Zoonstelling, dus zouden we niet naar de beginselen van de wereld leven. 
Wij zouden onze blik omhoog houden. Onze oude, natuurlijke mens zou geen rol spelen 
want die oude mens is verderfelijk en zal niks erven.  
 
1 Korinthe 15 
58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig (staande blijven in het Nieuwe Verbond 
der Genade), onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat 
uw arbeid niet ijdel (leeg) is in den Heere. (laat de Geest ons leiden naar zoonstelling; laat de 
Geest Zijn Werk doen. Wij weten immers dat wij naar de mate waarin wij de Heere Zijn Werk 
laten doen, wij naar díe mate loon zullen ontvangen. Geen ijdel werk doen, is geen dode 
werken doen; werken tbv de oude mens of de Wet. Werk wat slechts wat oplevert hier in de 
oude Schepping. Waar mot en roest ze zal bederven) 



16 
 

De dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig 
 
1 Korinthe 15 
50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en 
de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. 
51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen 
veranderd worden; 
52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en 
de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 
53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet 
onsterfelijkheid aandoen. 
 
Wat in de toekomst uiteindelijk gebeurt met ons Lichaam, datzelfde zal ver daarvoor al 
moeten gebeuren in ons geestelijk leven. Wij zouden nu al veranderen. Wij zouden leven 
vanuit de Geest en niet vanuit het vlees. Wij zouden ons laten leiden door de Geest naar 
Zoonschap en Erfenis. Pas als ook wij onvergankelijk en onverderfelijk zijn, ontvangen wij die 
onverderfelijke erfenis. Laten we ons dan richten op het onvergankelijke.  
 
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. 
 
Zijn Werk in en door ons 
 
Op grond van een leven in afhankelijkheid en gehoorzaamheid en overgave aan Christus, 
zul je de ‘kroon des levens’ ontvangen. We zullen beloond worden voor al het werk dat Hij 
vrijelijk in ons heeft mogen doen. Het gaat dus niet om onze eigen werken maar heel 
duidelijk om het Werk van de Geest in en door ons. Blijven we door middel van de 
geestelijke Wapenuitrusting staande?, dan verdienen wij Loon. (Zoonschap, Heerlijkheid, 
Erfenis, Kroon) Dan hebben we een verzoeking, die tot beproeving is van ons geloof, 
doorstaan door het werk van Christus in ons. En door Zijn werk in ons leven van alle dag, 
zullen wij straks loon ontvangen. Want het gaat er niet om of wij goede werken hebben 
gedaan, maar of wij de Heere vrijelijk hebben laten werken.  
 
Dienaren van het Nieuwe Verbond 
 
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), maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 
 
We zijn op weg naar de Erfenis. Onze dienst aan de Heere nu, moet leiden maar de Erfenis 
die wij zouden ontvangen. Dat is onze beloning voor een levenswandel die op die Erfenis 
gericht was. Want daartoe heeft hij ons geroepen en ons in die positie geplaatst. Wij zouden 
ons dat eigen maken. Ons onderwerpen aan het Werk dat Hij aan ons doet. En dat is een 
werk waarin Hij ons brengt naar deze toekomende Heerlijkheid oftewel Erfenis. 
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Filippensen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal 
tot op den dag van Jezus Christus;(bij onze wedergeboorte is de Geest in ons komen wonen 
en is direct een goed Werk begonnen. Wij zouden Hem dat Werk af laten maken tot het 
moment van de Rechterstoel oftewel de opname van de Gemeente) 
 
Overgeven aan Zijn goed Werk 
 
Johannes 3 
30 Hij (de Geest in ons) moet wassen (volgroeien), maar ik (ons ego, onze oude mens)minder 
worden. 
 
Als wij de Heilige Geest niet bedroeven, en ons eigen ego aan de kant schuiven, kunnen wij 
Hem Zijn Werk laten doen. Dan kan Hij ons de dingen die ons van God geschonken zijn, 
bekend maken. En kan Hij die dingen ook in ons uitwerken. Zo maakt Hij ons in Zijn Woord 
bekend met het feit dat wij erfgenamen zouden zijn in de toekomst. Maar vervolgens maakt 
Hij ons dan ook tot Zonen.  
 
Hebreeën 13 
20 De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen 
testaments, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, 
21 Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen 
voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelken zij de heerlijkheid in alle 
eeuwigheid. Amen. 
 
Zijn Woord in ons hart ontvangen 
 
Het enige dat wij zouden doen, is Zijn Woord in onze harten ontvangen. Dan kunnen wij 
worden veranderd in ons denken en worden wij het Beeld van Gods Zoon gelijkvormig 
gemaakt. Dát is wat de Geest door en in ons doet door de Werking van het Woord van God. 
Hij wil Zijn Woord in onze harten bevestigen en planten. En wij zouden ons overgeven aan 
dat Werk. 
 
2 Timotheüs 3 
16 Al de Schrift (de hele Bijbel) is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot 
wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 
17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 

 
Verandering van denken 
 
Onze oude, natuurlijke mens is zondig. Uit zondige gedachten, komen zondige daden voort. 
Hoe kan ons denken veranderen? Hoe kan ons denken worden vernieuwd? Nou, wij zouden 
leren denken vanuit de nieuwe, goddelijke natuur in Christus. Wij zouden leren denken naar 
de principes van het Nieuwe Verbond der Genade. Wij zouden leren denken naar de Geest, 
in plaats van naar het vlees. Leren denken naar het principe van vergeving. Leren denken 
naar de principes van het Woord van God. Het kán niet anders, dat deze verandering van 
denken, gevolgen zal hebben voor onze daden. 
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Hoe dan? 
 
Als wij het Woord van God geloven en uit dat Woord wensen te leven, zouden wij als eerste 
Bijbelstudie kunnen gaan doen. Daardoor kan er, op grond van geloof in Zijn Woord, 
verandering van denken plaats gaan vinden. Als het Woord van God rijkelijk in ons woont, 
vindt verandering van denken, gevoelen, gezindheid en wandel plaats  Dan kunnen wij ons 
overgeven aan het Woord en de Geest en het Werk van Christus in ons. Dan kunnen wij de 
oude mens afleggen en de nieuwe mens in Christus aandoen. En dat zal tot gevolg hebben 
dat er verandering komt in ons dagelijks leven en in omgang met onze naasten. Onze 
naasten zijn de medeleden van het Lichaam van Christus. 
 
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,(gemoed= het denken, de 
geest oftewel het innerlijk) 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
Onze gedachten zouden die van de Heere zijn 
 
Alleen het Woord van God kan verandering van denken teweegbrengen. Zijn Woord kan 
ervoor zorgen dat ons denken zodanig gericht wordt, dat onze gedachten die van de Heere 
zijn. En andersom. Uit Woorden van God, komen goede Werken voort. Onder invloed van dit 
vernieuwde denken, zouden wij onze tijdelijke lichamen beschikbaar stellen aan de Heere. 
Het nieuwe denken kan niet door, uit de oude Schepping voortkomende technieken, 
cursussen, filosofieën of mindfulness trainingen worden verkregen of gestimuleerd.  
 
Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds (gemoed= het denken, de geest oftewel het innerlijk), opdat gij moogt beproeven, 
welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. 
 
De Kroon op Zijn Werk 
 
De Heere heeft een Beloning in het vooruitzicht gesteld aan degenen die Hem en Zijn Woord 
trouw zijn. Zij zullen deelkrijgen aan Zijn Heerlijkheid. Wanneer wij ons in afhankelijkheid 
hebben aangeboden aan de Hogepriester de Heere Jezus Christus, als wij de Heere Zijn Werk 
hebben laten doen, ontvangen wij daarvoor Loon, Kroon, Troon, Erfenis, Zoonschap, 
Heerlijkheid. Dan zullen wij straks overkleed worden en niet naakt komen te staan. Dan 
zullen wij delen in Zijn Heerschappij en de Kroon op Zijn (!!) Werk (in ons) dragen. 
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2 Korinthe 5 
3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. 
4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet 
willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden 
worde. 
5 Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes 
gegeven heeft. 
 
1 Petrus 5 
4 En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der 
heerlijkheid behalen. 
 
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. 
(praktisch liefhebben= dienen) 
 
 
                                
                                                                       Amen. 
 
  


