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Stage lopen 
 
De Boodschap, het Evangelie, is men een beetje kwijtgeraakt 
 
De Opstanding en Verhoging van de Heere Jezus Christus, staat centraal in de Bijbel. De 
Opstanding van de Heere Jezus Christus betekent de overwinning op de dood en de 
overwinning op deze tijdelijke, vergankelijke wereld. Maar de mens is deze boodschap 
onderweg een beetje kwijtgeraakt.  
 
Kringgesprekken 
 
Het Christendom gaat in deze tijd al gauw over ‘eigen bewustwording’ en ‘eigen 
bevindingen’. Zogenaamde kerkelijke kringgesprekken gaan meestal over de aspecten van 
het persoonlijke leven in plaats van over het Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus. 
De Bijbel speelt daar, helaas, nauwelijks nog een rol in. Bij bijeenkomsten wordt er hooguit 
een stukje uit Zijn Woord voorgelezen, om dan vervolgens aan de mensen te vragen; ‘wat 
doet dit met jou? en hoe kun je dit stukje in jouw leven toepassen? wat zijn jouw 
persoonlijke ervaringen?’ De vraag wat de Heere ermee wil zeggen, is niet aan de orde. De 
mens is gewend zichzelf centraal te stellen. Ook in Zijn Woord.  
 
Het zal wel loslopen… 
 
Er wordt vaak gedacht dat als men zich maar aan de regels houdt, dat het dan allemaal wel 
goed komt. Dat als de voorschriften en tradities en leefregels van de kerk nageleefd worden 
dat God daar dan wel genoegen mee neemt. Dat als men een beetje netjes en humaan leeft 
dat het dan wel los zal lopen. Nee dus. Geloof is er niet om de mens te verbeteren, tot de 
orde te roepen of beschaving bij te brengen. Geloof is er niet om ons een geluksgevoel te 
bezorgen of makkelijk door het leven te helpen. Geloof in de Heere Jezus Christus zorgt er op 
de eerste plaats voor dat wij bekwaam zijn om de Heere te kunnen dienen. Wij zouden in 
onderwerping de Geest in en door ons laten werken. Daartoe zijn wij verlost, en is de Geest 
in ons hart komen wonen. Daartoe zijn wij geroepen. 
 
Ten tijde van de Brieven aan de Korinthiërs 
 
Eigenlijk was het Centrale Thema al vervaagd ten tijde van de Brieven aan de Korinthiërs. 
Paulus roept hen dan ook op om standvastig te blijven staan in die Boodschap. Hij zegt; ‘ik 
maak jullie bekend met het Evangelie, dat ik eerder al verkondigd heb aan jullie. Jullie 
hebben die Boodschap destijds aangenomen. Dus, laat de Heere Zijn Werk in en door jullie 
doen. Want de Vruchtbare Werken zullen zich straks lonen’. De Korinthiërs hadden het 
Evangelie wat losgelaten, en richtten zich voornamelijk op wereldse zaken.  
 
1 Korinthe 15 
1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb,(Paulus 
benadrukt dat hij het Evangelie daar al verkondigd heeft en dat dit een herhaling is)  hetwelk 
gij ook aangenomen hebt,(de Brieven zijn gericht aan gelovigen) in hetwelk gij ook staat; 
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2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u 
verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.(het loslaten van het Evangelie 
gaat ten koste van hun Zaligheid) 
3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus 
gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 
4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 
-- 
58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in 
het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere  
 
Horizontale levenshouding 
 
De Korinthiërs staan hiermee model voor Christenen die niet leven vanuit het Evangelie, 
maar vooral gericht zijn op vleselijke oftewel wereldse zaken. Begeerlijkheden van de oude 
mens. Zaken van de oude Schepping. Een horizontale levenshouding. Paulus zegt dus dat dit 
ten koste gaat van hun Zaligheid. Maar welke Zaligheid wordt hier dan bedoeld? 
 
Zaligheid der ziel 
 
1 Korinthe 15 
1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb hetwelk gij ook 
aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 
2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u 
verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 
 
‘Zaligheid van de ziel’ wordt hier bedoeld door Paulus. En dat gaat dus niet over het 
kwijtraken van het eeuwige leven. Dat bedoelt Paulus niet, want bij onze wedergeboorte 
(het moment dat wij tot geloof kwamen) hebben wij eeuwig leven ontvangen. Dat is 
definitief. Het leven dat wij bij geboorte hebben ontvangen, zullen wij kwijtraken, maar het 
is onmogelijk om ons eeuwige leven te verliezen. 
 
God blijft onze Hemelse Vader, ook als wij Hem verloochenen 
 
Het eeuwige leven hebben wij ontvangen bij onze wedergeboorte. Op geen enkele manier is 
dat nieuwe leven terug te draaien. Wij zijn één Plant met Hem geworden. Wij zijn uit God 
geboren. Eens een kind van God, altijd een kind van God. Ook als wij Hem niet meer willen 
als Vader. Net zoals onze aardse, vleselijke vader, altijd onze vader blijft, ook al hebben we 
geen contact met hem. Dus ook als wij de Heere Jezus Christus, na wedergeboorte, tóch 
weer verwerpen, blijven we wedergeboren. Wij zijn onlosmakelijk verbonden met de Heere 
Jezus Christus, maar kunnen als gelovige, de Geest wél bedroeven. Eeuwig leven kan men 
niet verdienen, maar de zaligheid van de ziel wel. (zie studie de Geest bedroeven, uitblussen 
of lasteren) 
 
Romeinen 6 
5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
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Wat is de ziel eigenlijk? 
 
Ons dagelijks leven, onze praktische levenswandel hier en nu, is onze ziel. Het is ons doen en 
laten. De mens is sterfelijk. In de Wet staat dan ook; elke ziel die zondigt, zal sterven. De ziel 
is dus niet onsterfelijk. De ziel is onze levenswandel. De Roomse kerk heeft het Bijbelse 
begrip een andere betekenis gegeven. 
 
Ezechiël 18 
4 Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; 
de ziel, die zondigt, die zal sterven. 
 
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. 
 
Wij zijn dienaren van het Nieuwe Verbond 
 
Romeinen 3 
12 Allen (de hele mensheid) zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij (de natuurlijke mens) 
onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.(de natuurlijke mens 
wordt zondig geboren) 
  
Johannes 6 
63 De Geest is het, Die levend maakt; het vlees (de oude, natuurlijke mens) is niet nut. De 
woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. 
 
Het is de bedoeling dat het nieuw ontvangen leven Vruchtbaar zou zijn. Wij waren als 
mensen onnuttig voor God. Vanwege de zonden, konden wij de Heere niet dienen. (zie 
studie ‘wat is erfzonde’) Maar door de Heere Jezus Christus zijn wij tot nut gemaakt. Door de 
dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus zijn wij bekwaam gemaakt om Hem te 
kunnen dienen. Wij zijn dienaren van het Nieuwe Verbond geworden en die Arbeid zal 
Vruchtdragen. 
 
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 (geen dienaren van het Oude Verbond der Wet), maar des Geestes; want de letter 
doodt (de Wet is een bediening des doods) , maar de Geest maakt levend. 
 
Dienstknechten  
 
Wij zijn dus dienaren van het Nieuwe Verbond der Genade. Alle gelovigen zijn 
dienstknechten oftewel doulos; slaven. De Heere heeft ons duur gekocht. De Heere geeft 
Zijn dienstknechten wat te doen. Hij geeft Zijn dienstknechten verantwoordelijkheden in dit 
aardse leven. Achteraf komt daar de afrekening van, bij de Rechterstoel van Christus oftewel 
bij de Opname van de Gemeente. Naar de mate waarin wij de Heere Zijn Werk in en door 
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ons hebben laten doen, naar die mate zullen wij straks Loon oftewel Erfenis ontvangen. De 
gelijkenis in Lukas negentien gaat hierover.  
 
2 Korinthe 5 
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus (is 
hetzelfde als de opname van de Gemeente), opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het 
lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 
 
Romeinen 14 
10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij 
zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden. 
 
Lukas 19 
 
Lukas 19 
12 Hij zeide dan: Een zeker welgeboren Man reisde in een ver gelegen land, om voor 
zichzelven een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. 
 
De Heere Jezus Christus is gezet aan de Rechterhand van de Vader in de Hemel, en is Koning 
van een Hemels Koninkrijk. Het Hemelse Jeruzalem. Straks zal Hij terug komen en Zijn 
Hemels Koninkrijk uitbreiden over de aarde. 
 
13 En geroepen hebbende zijn tien dienstknechten, gaf hij hun tien ponden, en zeide tot hen: 
Doet handeling, totdat ik kome. 
 
Ponden en talenten zijn typologisch de verantwoordelijkheden, die elke dienstknecht 
oftewel elke gelovige van de Heere ontvangt. Verantwoordelijkheden naar ieders vermogen. 
Deze Ponden hebben te maken met het Nieuwe Leven dat wij hebben ontvangen bij onze 
wedergeboorte. Wij hebben allemaal de verantwoordelijkheid om dit Leven van Christus te 
leven. De Heilige Geest wil ons hierin leiden. De Heilige Geest, de onzienlijke Heere Jezus 
Christus, wil dat wij Vruchtdragen voor de Heere. 
 
14 En zijn burgers haatten hem, en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet, dat 
deze over ons koning zij. 
 
Het Koninkrijk van God werd niet openbaar op aarde omdat het Joodse Volk, en ook de 
andere volkeren, de Heere twee keer hebben verworpen. Eén keer voor en één keer ná Zijn 
Opstanding. Daarom heeft de Heere Jezus Christus Zich verborgen in de Hemel, in Zijn 
Hemels Koninkrijk. En nu wordt eerst een ánder volk geroepen door de Heere. En dat andere 
volk is de Gemeente, Zijn Lichaam; alle gelovigen van ná Zijn Opstanding en vóór Zijn 
Wederkomst. De Heere trekt deze gelovigen uit deze duistere wereld. Dat volk is mede met 
Hem in de Hemel gezet, in dat verborgen Koninkrijk. 
 
15 En het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide, 
dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, wien hij het geld gegeven had; 
opdat hij weten mocht, wat een iegelijk met handelen gewonnen had. 
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De Heere zal (spoedig) terugkomen op aarde. Dan zal Hij Zijn Koninkrijk openbaren in deze 
Oude Schepping. Maar voordat Hij dit doet, zal Hij ons, de Gemeente, eerst tot Zich roepen. 
Dat wordt de Rechterstoel van Christus genoemd. Het is hetzelfde moment als de opname 
van de Gemeente oftewel het moment dat wij de Heere tegemoet gaan in de lucht. Dan zal 
blijken in welke mate wij de Heere Zijn Werk in en door ons, hebben laten doen. Naar die 
mate zullen wij delen in Zijn Heerlijkheid oftewel naar die mate zullen wij Loon oftewel 
Erfenis ontvangen. 
  
16 En de eerste kwam, en zeide: Heer, Uw pond heeft tien ponden daartoe gewonnen. 
 
Heere, dank U wel voor deze Genade; dat Uw Woord en Uw Leven, vruchtgedragen heeft in 
mij. Want dit was niet mijn werk, maar het is alleen Uw Werk geweest, in mij. Ik heb mij 
alleen maar beschikbaar gesteld voor het Werk, wat U in mij hebt willen doen. Door Uw 
werk in mij, heb ik mijn broeders en zusters, en daarmee U mogen en kunnen dienen…      
 
17 En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt 
geweest, zo heb macht over tien steden. 
 
God geeft aan iedereen die is wedergeboren, oftewel aan iedere gelovige, bepaalde 
verantwoordelijkheden. Maar we ontvangen niet allemaal dezelfde verantwoordelijkheden.  
Iedereen krijgt verantwoordelijkheden naar de mate die het kind van God aankan. En niet de 
hoeveelheid is daarin bepalend, maar alleen de trouw daarin. Voor de hoeveelheid 
verantwoordelijkheden, kan de gelovige niet kiezen. Maar we zouden er wél voor kiezen om 
trouw te zijn aan het Woord van God. En we zouden er wél voor kiezen om vervuld te 
worden met het Leven van Christus in ons. De oude mens uitdoen en de nieuwe mens 
aandoen. Zijn Leven in ons zou groeien, en ons ego zou minder worden. De hoeveelheid 
maakt niet uit, dat bepaalt Hij. 
 
18 En de tweede kwam, en zeide: Heer, Uw pond heeft vijf ponden gewonnen. 
 

Dank U Heere, voor wat Uw Pond in mijn leven bewerkstelligd heeft. Het is uit de Rijkdom 
van Uw Genade. Het is het Werk van Uw Geest in mij. U bent een Goed Werk in mij 
begonnen en U wilt dat Werk Zélf voleindigen, want alleen U weet wat goed voor mij is.      
                       
19 En hij zeide ook tot dezen: En gij, wees over vijf steden. 
 
En ook deze trouwe dienstknecht ontvangt Loon. Hij krijgt Loon voor het Werk wat de Heere, 
in deze gelovige en door deze gelovige, heeft mogen en kunnen doen. 
  
20 En een ander kwam, zeggende: Heer, zie hier uw pond, hetwelk ik in een zweetdoek 
weggelegd had; 
21 Want ik vreesde u, omdat gij een straf mens zijt; gij neemt weg, wat gij niet gelegd hebt, 
en gij maait, wat gij niet gezaaid hebt 
 
Het enige wat de Heere van Zijn kinderen vraagt, is geloof. De Heere vraagt alleen om 
onderwerping aan Hem en Zijn Woord. De Heere vroeg deze dienstknecht om onderwerping 
aan de Geest, zodat het Pond oftewel de verantwoordelijkheid, zou toenemen. Maar deze 



6 
 

ontrouwe dienstknecht heeft enkele vrome smoezen bedacht. Deze luie dienstknecht wijst 
naar zijn eigen onmacht en zwakheid en gebruikt dit als excuus om geen 
verantwoordelijkheid te hoeven dragen.   
 

Zweten wijst naar zware arbeid en inspanning. Voor de natuurlijke mens, is het werken voor 
de wereld, geen enkele inspanning teveel. Dat zijn de zogenaamde ‘dode werken’; werken 
voor de oude mens en de oude Schepping. Meestal roepen zij andere gelovigen op, om zich 
ook in te zetten voor de problemen in de wereld. Maar wij zouden een totaal andere zware 
inspanning verrichten. Een inspanning, die te maken heeft met een verandering van ons 
denken. (zie de studie ‘verandering van denken’) Wij zouden inspanning verrichten voor het 
nieuwe Leven in Christus. Dat zijn de zogenaamde ‘Vruchtbare Werken’; werken die de 
Heere in ons mocht bewerken. En dit gaat nou eenmaal ten koste van ons oude leven, ons 
ego. Wij zouden ons overgeven aan de Geest van Christus in ons, want dan zal blijvende  
Vrucht, door Zijn Geest voortgebracht worden. Oftewel; dan zal het Pond toenemen. 
 
22 Maar hij zeide tot hem: Uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht! Gij wist, dat 
ik een straf mens ben, nemende weg, wat ik niet gelegd heb, en maaiende, wat ik niet 
gezaaid heb. 
 
De Heere zegt tot de gepikeerde dienstknecht; ‘Je weet dat Ik de dode werken zal 
wegnemen; dat Ik zal wegmaaien, wat Ik niet gezaaid heb. En nu zal Ik ook het Pond van je 
wegnemen. Ik geef je geen enkele verantwoordelijkheid meer.’ 
        
23 Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven, en ik, komende, had hetzelve met 
woeker mogen eisen? 
 
Bank =  trapeza =  tafel     
In de Bijbel is een tafel een beeld van gemeenschap. Een tafel spreekt ook over het 
praktische leven. Dus ; de Heere zal ervoor zorgen dat door onze gemeenschap met Hem, 
het Leven van Christus in ons, vermeerderd zal worden. En dat ons oude leven in Adam, 
tegelijkertijd zal verminderen. Want Hij moet wassen (groeien) en ik minder worden. De 
Geest wil ons leiden naar Zoonstelling oftewel leiden naar de Erfenis (Loon, Kroon, 
Heerlijkheid) 
 
Het Pond naar de Bank brengen, is eigenlijk wat de andere dienstknechten ook gedaan 
hebben. Zij hebben het ontvangen Pond ter beschikking gesteld aan de Bank, namelijk aan 
de Heere Zelf. We zouden het ontvangen Pond besteden, oftewel onze verantwoording 
dragen, om het nieuwe Leven daadwerkelijk te leven en te be-leven. Zodat de Vrucht van de 
Geest, namelijk het Leven en de Gezindheid van de Heere Jezus Christus tijdens ons aardse 
leven geopenbaard zou worden.  
 
24 En hij zeide tot degenen, die bij hem stonden: Neemt dat pond van hem weg, en geeft het 
dien, die de tien ponden heeft. 
25 En zij zeiden tot hem: Heer, hij heeft tien ponden. 
26 Want ik zeg u, dat een iegelijk, die heeft, zal gegeven worden; maar van degene, die niet 
heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. 
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Wij hebben heel veel voor op de ongelovigen in deze wereld. Want wij hebben op grond van 
geloof, en uit Zijn Genade, allemaal één Pond van de Heere. Wij zouden onze 
verantwoordelijkheid daarin dragen, totdat de Heere terugkomt. En wat wij ook op de 
ongelovigen voor hebben, is dat de Heere in ons woont, en dat Hij voor ons zorgt. Als wij 
ons, vanuit ons hart, aanbieden aan Hem, dan bewerkt Hij in ons het willen en het werken. 
Met als doel, dat Zijn Pond in ons zou toenemen. Dat wij op grond van Zijn Werk in ons, een 
vol Loon in ontvangst mogen nemen. Dat wij zullen worden aangesteld tot zonen, zodat wij 
vervolgens met de Heere Jezus Christus kunnen regeren.  
 
Wij zouden ons nieuwe Leven ter beschikking stellen aan Hem. De Heere zal dan dat Pond 
doen toenemen. En hoe de verdeling van de Erfenis zal zijn, dat zien wij dan wel. Als wij 
maar beseffen, dat het de bedoeling van God is, dat wij meer krijgen, dan dat wij nu reeds 
ontvangen hebben. 
 
27 Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt 
ze hier, en slaat ze hier voor mij dood. 
  

Het gaat hier over het ongelovige Joodse Volk en de ongelovige mensheid die zijn 
achtergebleven na de opname van de Gemeente. Bij de Wederkomst van de Heere Jezus 
Christus, vóór het aanbreken van het duizend jaar- binden- van- de- Satan, zullen zij vanwege 
hun ongeloof, het rechtvaardig oordeel van de Heere ontvangen. 
 
Let op; de ontrouwe dienstknecht blijft in het Koninkrijk. Alle verantwoordelijkheid is wel 
van hem afgenomen, maar hij blijft met Christus gezet in de Hemel. Wij kunnen onze  
behoudenis niet verliezen. Zélfs niet wanneer wij de Heere ontrouw zijn, of Hem 
verloochenen. (zie studie ‘de Geest bedroeven, uitblussen of lasteren’). Wanneer wij 
ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. 
 
Rechterstoel 
 
Als wij verschijnen voor de Rechterstoel van Christus, gaat het er niet om of we gelovig 
waren. Want ongelovigen komen helemaal niet voor de Rechterstoel! (zie studie ‘wat is de 
Hemel’) De Rechterstoel is alleen voor gelovigen van het Nieuwe Verbond. De Rechterstoel 
is hetzelfde als de opname van de Gemeente. Dan worden wij beoordeeld op wat wij de 
Heere in en door ons hebben laten doen.  
 
Heel belangrijk voor onze toekomst 
 
Het is heel jammer dat heel veel Christenen niks weten van de Rechterstoel. Ik heb het zelf 
ook nooit gehoord in de Roomse kerk. Terwijl het natuurlijk wel héél essentieel is voor onze 
eeuwige toekomst. Maar zoals gezegd, het Evangelie is helemaal naar beneden gehaald; men 
past het toe op het aardse leven oftewel op de oude Schepping. Terwijl deze oude Schepping 
dood is voor God. 
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Wij hebben een Hemels burgerschap 
 
1 Korinthe 15 
1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb hetwelk gij ook 
aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 
2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u 
verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 
-- 
19 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle 
mensen. 
 
Wij hebben nieuw Leven ontvangen en zijn daardoor mét Christus. Hij is het Hoofd en wij zijn 
Zijn Lichaam. Waar Hij is, daar zijn wij ook. Wij delen zelfs in alle geestelijke Zegeningen. Wij 
hebben sinds Zijn Opstanding een Hemels burgerschap. Wij zijn met Christus in de Hemel 
gezet. Dat is onze positie na onze wedergeboorte. (zie ook Efeze studie één en twee). De 
Korinthiërs stonden er niet open voor.  
              
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. 
 
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; 
 
Hoe ben ik een goede Christen hier in de wereld? 
 
Ook de meeste Christenen zijn vandaag de dag vooral bezig met; ‘hoe ben ik een goede 
Christen in deze wereld?’ De kerken leren ons hoe we het Christendom moeten toepassen in 
ons dagelijks leven, hier in de wereld. Hoe we onszelf en de wereld kunnen veranderen. Daar 
zijn we druk mee. Betrokken bij alle vleselijke zaken waar we niet onderuit komen. Maar het 
is juist andersom; hoe ontsnap ik aan al die vleselijke dingen? Hoe krijgen wij onze 
gedachten bepaalt bij de Hemelse zaken? (zie studie ‘verandering van denken’) 
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechter hand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 
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Waar is de Heere Jezus Christus momenteel? 
 
De Heere Jezus Christus zit sinds Zijn Opstanding aan de Rechterhand van God de Vader. Hij 
is Verhoogd en Verheerlijkt en Hem is alle Macht gegeven. De Heere heeft, na tweemaal 
verworpen te zijn geweest door het Joodse Volk, een Hemels Koninkrijk gevestigd. De 
Gemeente, Zijn Lichaam, is mede met Hem daar gezet. Hij is momenteel Hogepriester naar 
de ordening van Melchizédek. (zie de studie ’Hogepriester’) 
 
Hogepriester naar de ordening van Melchizédek 
 
Psalm 110 
4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij (de Heere Jezus Christus) zijt 
Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. 
5 De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns. 
 
Wat is, volgens het Oude Testament, de taak van een Hogepriester? Nou, de Hogepriester 
deed verzoening voor de zonden van het Volk Israël. Hij verzoende het Volk met God. Dat 
was op Grote Verzoendag. Eén keer per jaar ging hij in het binnenste Heiligdom. En wat staat 
er in het Nieuwe Testament? De Heere Jezus Christus is gezeten aan de Rechterhand van 
God als Hogepriester naar de ordening van Melchizédek. In het binnenste Heiligdom oftewel 
in de Hemel… 
 
Hebreeën 6 
20 Daar de Voorloper voor ons is ingegaan (in de Hemel der Hemelen), namelijk Jezus, naar 
de ordening van Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid. 
 
Ook wij zijn priesters 
 
De Heere Jezus Christus doet, in Zijn functie van Hogepriester, verzoening voor Zijn Volk, de 
Gemeente. Hij bouwt aan de Gemeente. Hij reinigt de Gemeente. Hij offreert Zichzelf als 
Hogepriester aan God. Wij zijn Zijn Lichaam, dus ook wij zijn priesters. Dus ook wij zouden 
ons aanbieden aan God. In priesterlijke dienst. De Heere Jezus Christus heeft dit voor ons, 
door Zijn dood en Opstanding, mogelijk gemaakt. Voorheen stonden de zonden tussen God 
en ons in. Maar nu reinigt de Hogepriester onze handel en wandel. Dus ondanks onze oude, 
natuurlijke en zondige mens, kunnen wij Hem tóch dienen. Kunnen wij onszelf tóch ter 
beschikking stellen aan de Heere. De zonden staan niet meer in tussen God en de gelovigen. 
 
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 (=namelijk) Zijn Vader; Hem, 
zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.( De Heere Jezus Christus Die 
in Zijn dood en Opstanding ons tot koningen en priesters heeft gemaakt. Aangezien Hij 
Koning en Priester is ,Verhoogd en Verheerlijkt, zijn wij dat ook. Wij als Lichaam delen in elke 
geestelijke Zegening met Christus.  
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Het is een vaste Boodschap die doorgegeven wordt 
 
1 Korinthe 15 
1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb,  hetwelk gij ook 
aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 
2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u 
verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 
3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus 
gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 
4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 
-- 
58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in 
het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere  
 
Paulus zegt hier tegen de Korinthiërs dat hij hen de Boodschap heeft doorgegeven zoals 
hijzelf die Boodschap ook ontvangen heeft. Paulus heeft niks aan het Evangelie veranderd. 
Het is een vaste Boodschap die doorgegeven wordt van generatie op generatie. Naar de 
Schriften. Zijn Woord is standvastig en onbewegelijk.  
 
Kolossensen 1 
23 Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de 
hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die 
onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben; 
 
Christenen gaan niet met de tijd mee, zij gaan met Christus mee! 
 
Ook al verandert de wereld en verandert de samenleving en de wereldbeschouwing. Al deze 
zaken zijn aan tijd onderhevig maar Zijn Boodschap is en blijft altijd Dezelfde. Wij Christenen 
gaan niet met de tijd mee, maar wij gaan met Christus mee! Wij blijven staan in die 
veranderingen. Wij blijven standvastig. Wij hebben een Positie en Plaats die we in de wereld 
niet vinden. Hij is onze onwankelbare Rots. Hij is onze Schuilplaats.  
 
Jesaja 48 
12 Hoor naar Mij, o Jakob! en gij Israël, Mijn geroepene! Ik ben Dezelfde; Ik ben de Eerste, 
ook ben Ik de Laatste. 
 
Psalm 89 
35 Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen, en hetgeen uit Mijn lippen gegaan is, zal Ik 
niet veranderen. 
 
Hij wil een Werk in en door ons doen; Hij wil Zijn Kracht in ons laten werken 
 
2 Korinthe 12 
9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in 
zwakheid volbracht. (alleen als onze oude mens, ons ego, zwak is, kan Zijn Kracht, Zijn Geest, 
in ons werken) Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van 
Christus in mij wone. 
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10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, 
in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. 
 
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 der Gemeente); 
 
Door geloof zijn wij wedergeboren, en zijn wij een kind van God geworden. Maar hoe nu 
verder? Paulus zegt tegen de Korinthiërs dat het de bedoeling is, dat in onze levens, de 
Kracht van Gods Genade volbracht zal worden. En tegen de Filippensen zegt Paulus dat God 
een Goed Werk in ons begonnen is, en dat Hij daarmee wil doorgaan tot aan de opname van 
de Gemeente oftewel de Rechterstoel. Dus; vanaf onze wedergeboorte wil de onzienlijke 
Heere Jezus Christus, oftewel de Heilige Geest, een Werk in en door ons doen. Tot aan de 
opname van de Gemeente. Hij is tenslotte niet voor niets in ons komen wonen! 
 
Oude en nieuwe mens 
                
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. 
 
Onze oude, zondige mens, stierf met de Heere Jezus aan het kruis. Voor God doet onze oude 
mens daarom niet meer mee. Door geloof in de Opgestane Zoon van God, hebben wij, bij 
onze wedergeboorte, nieuw leven ontvangen. Nieuw Leven in onze oude mens. De Heilige 
Geest is namelijk in ons komen wonen. De oude mens is niet vervangen maar veranderd 
door de Geest. De oude, natuurlijke, in principe gestorven mens, is levend gemaakt door de 
Geest van God; de nieuwe mens in Christus. De oude mens kon, vanwege de zonde, God niet 
dienen. De nieuwe mens is door de Geest bekwaam gemaakt om de Heere te kunnen 
dienen. En dat is ook precies de bedoeling hiervan. 
          
Romeinen 8 
10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil (de oude, 
zondige mens, is gestorven samen met de Heere Jezus aan het kruis); maar de geest is leven 
om der gerechtigheid wil. 
11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal 
Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, 
door Zijn Geest, Die in u woont. (doordat wij zijn wedergeboren en de Geest in ons woont, is 
dat oude, natuurlijke lichaam weer levend gemaakt; de nieuwe mens in Christus) 
12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. 
13 Want indien gij naar het vlees (=de oude mens) leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij 
door den Geest (=de nieuwe mens) de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.  
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.(kinderen 
van God houden de oude mens voor dood en laten zich leiden door de Geest, want alleen de 
nieuwe mens is bekwaam om God te dienen) 
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Verandering van binnenuit 
 
Die nieuwe mens is dus de-door-de-Geest-levend-gemaakte oude mens. Het is de bedoeling 
dat wij meer en meer veranderd zouden worden naar Zijn Beeld. Dat gebeurt van binnenuit. 
Dit is een proces dat doorgaat tot de opname van de Gemeente. Dat is de boodschap van 
het Evangelie; nieuw leven; de omzetting van de oude Schepping naar de nieuwe Schepping. 
Het is een keuze om dit nieuwe leven aan Hem beschikbaar te stellen. Als je dat niet wilt, kun 
je ook alleen je oude leven blijven leven. Maar de Heere wil je graag zegenen met aardse 
zegeningen, om de dienstbaarheid aan Hem mogelijk te maken. Wij zouden er dus in dit 
lichaam en in dit leven naar streven om de Wil van God te doen. (zie ook de 
studie’verandering van denken’)  
 
Efeze 6 
5 Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vreze en beven, in 
eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus; 
6 Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende 
den wil van God van harte; 
7 Dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen; 
8 Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelve van den Heere zal 
ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. 
 
Het draait niet om ons 
 
Volgens de Bijbel draait het leven niet om ons. De Heere heeft ons uit deze wereld 
getrokken. Hij heeft ons nieuw leven geschonken en wil nu dat Zijn Kracht wordt volbracht in 
onze zwakheid. Wij zouden ons ego daarom uitschakelen. Hij heeft ons, door Zijn dood en 
Opstanding, bekwaam gemaakt om Hem te kunnen dienen. In ons leven hier zouden wij het 
nieuwe Opstandingsleven van de Heere leven. Wij plukken daar dan de Vruchten van. Nu en 
straks. Wij stellen onszelf in Zijn Dienst en Hij zorgt dan ook voor ons. Maar wel in 
overeenstemming met Zijn Plan. 
 
God heeft een Plan 
 
God heeft een Plan met de Schepping en met ieder van ons afzonderlijk. De mens is geneigd 
te denken dat hij van alles moet doen voor de Heere. We zijn geneigd om te kijken naar het 
resultaat van ons werk. Maar de goede Werken van God zijn tot eer van God en zouden een 
uitwerking hebben in onszelf. Daarom is het resultaat soms helemaal niet te zien. Onze 
wandel naar buiten is niet het eerste doel. Het eerste doel is dat wij veranderd zouden 
worden; in gedaante veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Tot Zijn Eer. 
 
2 Korinthe 3 
18 En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel 
aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, als van des Heeren Geest. 
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Kolossensen 3 
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar 
het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft; 
 
Overgeven aan Zijn goed Werk 
 
Johannes 3 
30 Hij (de Geest in ons, de nieuwe mens) 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 oftewel; leidt Hij ons naar Erfenis. (Loon, Heerlijkheid, Kroon) 
 
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. 
 
Gouden kuiken 
 
Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
Johannes 3 
30 Hij moet wassen, maar ik minder worden. 
 
Het is de bedoeling dat de nieuwe mens in Christus groeit ten koste van de oude mens. De 
Heere Jezus Christus moet ‘wassen’ (= groeien, tot volheid komen) en wij minder worden. 
Net zoals bij een ei. Een ei is, als het ware, het oude leven van de natuurlijke mens in Adam. 
Maar als het ei bevrucht wordt (oftewel; als de Geest komt wonen in dat oude natuurlijke 
leven), wordt de inhoud van het ei (het oude leven) ‘verslonden’ door het nieuwe leven (het 
kuikentje). Het nieuwe leven groeit ten koste van het oude leven. De nieuwe mens in 
Christus groeit ten koste van de oude mens. Wanneer de schaal breekt (opname van de 
Gemeente; Rechterstoel), zal blijken of er een volkomen, goud kuikentje tevoorschijn komt.  
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Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, en een geestelijk lichaam wordt er opgewekt 
 
1 Korinthe 15 
35 Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een 
lichaam zullen zij komen? (hebben wij na onze dood hetzelfde lichaam?) 
36 Gij dwaas (de inwoners van Korinthe hadden al lang kunnen en moeten weten en 
begrijpen wat Paulus hier uit gaat leggen), hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het 
gestorven is; (de graankorrel moet eerst sterven om leven voort te brengen) 
37 En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een 
bloot graan, naar het voorvalt, van tarwe, of van enig der andere granen. 
38 Maar God geeft hetzelve een lichaam, gelijk Hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen 
lichaam. 
39 Alle vlees is niet hetzelfde vlees; maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is 
het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen. 
40 En er zijn hemelse lichamen (nieuwe mens), en er zijn aardse lichamen (oude mens); maar 
een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse. 
41 Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een 
andere is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere 
ster. 
42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, 
het wordt opgewekt in onverderfelijkheid; (de oude mens is verderfelijk; aan bederf 
onderhevig en dus tijdelijk oftewel sterfelijk. Het opgewekte lichaam is verheerlijkt en niet 
meer aan bederf onderhevig en dus voor eeuwig) 
43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in 
zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. 
44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is 
een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam. 
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. 
 
Het graan valt in de aarde en moet sterven 
 
1 Korinthe 15 
35 Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een 
lichaam zullen zij komen 
36 Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is; 
37 En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een 
bloot graan, naar het voorvalt, van tarwe, of van enig der andere granen. 
38 Maar God geeft hetzelve een lichaam, gelijk Hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen 
lichaam. 
 
De Korinthiërs vragen aan Paulus; ‘Hoe zullen wij opstaan en hebben wij ná onze dood 
hetzelfde lichaam?’ Paulus antwoordt; ‘Het is zoals het graan dat in de aarde valt en moet 
sterven.’ Het gaat hier over lichamelijke opstanding. Graan wordt gezaaid en het komt 
daarna weer op. Wat opkomt is weliswaar niet hetzelfde als wat er gezaaid wordt, maar toch 
ook weer wel. Als men gerst zaait, komt er immers weer gerst op. Nieuw, maar toch behoudt 
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het zijn eigen natuur, zijn eigen identiteit en karakter. Het oude is vervangen door het 
nieuwe, maar het oude heeft wel z’n stempel gedrukt op het nieuwe… 
 
Johannes 12 
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo 
blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. (Door de dood 
van de Heere Jezus en de Opstanding van de Heere Jezus Christus heeft Hij eeuwig Leven 
bewerkstelligd. Hij is de Ware Graankorrel. )  
 
Verschil in Heerlijkheid 
 
1 Korinthe 15 
39 Alle vlees is niet hetzelfde vlees; maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is 
het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen. 
40 En er zijn hemelse lichamen (nieuwe mens), en er zijn aardse lichamen (oude mens); maar 
een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse. 
41 Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een 
andere is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere 
ster. (Lichtsterkte is hier een beeld van Heerlijkheid) 
 
Paulus zegt; alle vlees is niet hetzelfde vlees; we hebben allemaal onze eigen identiteit en 
karakter. Paulus zegt ook dat er verschil is tussen aardse en Hemelse lichamen. Er is zelfs  
verschil tussen de Hemellichamen onderling. Het ene hemellichaam is namelijk ‘heerlijker’ 
dan de andere oftewel; de lichtsterkte is verschillend bij de Hemellichamen. Er is verschil in 
Heerlijkheid. En zó zal het ook zijn bij de opstanding van de doden. 
 
Het eerste is tijdelijk en het tweede is definitief 
 
1 Korinthe 15 
42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, 
het wordt opgewekt in onverderfelijkheid; (de oude mens is verderfelijk; aan bederf 
onderhevig en dus tijdelijk oftewel sterfelijk. Het opgewekte lichaam is verheerlijkt en niet 
meer aan bederf onderhevig en dus voor eeuwig) 
43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in 
zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. 
44 Een natuurlijk (zienlijk) lichaam (de ziel; het oude leven) wordt er gezaaid, een geestelijk 
lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam (de ziel, de oude mens), en er is een 
geestelijk lichaam.(onzienlijk, de nieuwe mens) 
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. 
 
Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, oftewel; het zal tot stof wederkeren. Maar het 
wordt opgewekt in onverderfelijkheid. De ziel van de mens is sterfelijk; zijn doen en laten 
oftewel zijn verschijning, is aan bederf onderhevig. Het lichaam is voor tijdelijk want het is 
sterfelijk. Maar na opstanding is het opgewekte lichaam niet meer aan bederf onderhevig. 
Het verheerlijkte , geestelijke lichaam, is niet voor tijdelijk, maar voor eeuwig. Een begrafenis 
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is hier een beeld van. Het is symboliek voor het zaaien van het verderfelijke lichaam. Het 
keert tot de aarde terug, omdat het uit de aarde genomen is. Bij de opstanding van het 
lichaam is het onverderfelijk. 
 
Genesis 3 
19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl 
gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. 
 
Het zienlijke is eerst 
 
1 Korinthe 15 
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de 
laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 
46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke (zienlijke), daarna het geestelijke. 
 
Het zienlijke is eerst. Het vergankelijke, oude leven, is eerst en daarna, eventueel, een nieuw 
onzienlijk lichaam. Dan moet de persoon tijdens zijn leven natuurlijk wel hebben geloofd in 
de Heere Jezus Christus en Zijn Woord. Hij moet wedergeboren zijn. Het eerste lichaam is 
tijdelijk en het tweede is definitief. De oude mens is voor tijdelijk, de nieuwe voor eeuwig. 
De oude Schepping is voor tijdelijk, de nieuwe voor eeuwig. Het Oude Verbond was voor 
tijdelijk, het Nieuwe voor eeuwig. Aäron, de Levitische Hogepriester is gestorven, de Heere 
Jezus Christus, de Hogepriester naar de Ordening van Melchizédek leeft in eeuwigheid. De 
Heere Jezus is gestorven, de Heere Jezus Christus leeft in eeuwigheid..  
God neemt het eerste weg, om het tweede te stellen. 
 
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. 
 
Hebreeën 10 
9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het 
tweede te stellen. 
 
Hebreeën 5 
4 En niemand neemt zichzelven die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs 
als Aäron. 
5 Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die 
tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. 
6 Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de 
ordening van Melchizedek. 
 
Van nature zijn wij reproducties van Adam 
 
1 Korinthe 15 
47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel. 
48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen (sterfelijk); en hoedanig de Hemelse 
is, zodanige zijn ook de hemelsen (onsterflijk). 
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49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook (in onze 
opstanding) het beeld des Hemelsen dragen.(van nature zijn wij dus geen beelddragers van 
God)  
50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en 
de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. 
 
Adam is hoofd van de oude mensheid en Christus is hoofd van de nieuwe mensheid (zie 
studie wat is erfzonde). Zoals wij het beeld van de aardse mens dragen, zo zullen wij straks 
het beeld van de Hemelse dragen. Wij zijn van nature geen beelddragers van God. Wij zijn 
reproducties van Adam. Wij zijn van nature beelddragers van Adam. Op dezelfde manier 
zullen wij straks het beeld van de Hemelse Mens dragen. Lichamelijk welteverstaan. Geest 
duidt altijd onzienlijke zaken aan. Alles wat onzienlijk is, heet geest. Omdat de Korinthiërs 
vooral op aardse zaken gericht waren, heeft Paulus hier heel uitgebreid gesproken over de 
opstanding van de doden.  
 
1 Korinthe 15 
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. 
 
Romeinen 5 
17 Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door dien enen (Adam), 
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. 
 
Zaligheid van de ziel kan men verdienen 
 
1 Korinthe 15 
1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb hetwelk gij ook 
aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 
2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u 
verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 
-- 
58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in 
het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere. 
 
Na de hele uiteenzetting van Paulus over de opstanding van de doden, zijn we weer terug bij 
het begin; ‘het Evangelie zou men behouden om zalig te worden, dus blijf standvastig, 
onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid 
niet ijdel is in den Heere’. Er is een samenhang in wat Paulus vertelt over de opstanding van 
de doden en het overvloedig zijn in het Werk van de Heere. Voor het vasthouden aan het 
Woord van God, voor het vasthouden aan het Evangelie, daar zullen wij voor worden 
beloond. Eeuwig leven kan men niet verdienen, maar de zaligheid van de ziel wel.  
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Het loon wordt uitgedrukt in het nieuwe lichaam 
 
Lukas 10 
7 En blijft in datzelve huis, etende en drinkende, hetgeen van hen voorgezet wordt; want de 
arbeider is zijn loon waardig; gaat niet over van het ene huis in het andere huis. 
 
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, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 
 
Wij zijn arbeiders van God, en de arbeider is zijn loon waardig. Wij verwachten de Heere en 
met Hem het Loon (oftewel Kroon oftewel de Erfenis oftewel Zoonstelling). Wij als kinderen 
van God, zijn levend gemaakt met Christus, en op weg naar die lichamelijke opstanding. Het 
loon dat wij zullen ontvangen, drukt zich uit in het geestelijk lichaam dat wij dan zullen 
ontvangen. Het loon dat wij zullen ontvangen drukt zich uit in de aard, in de Heerlijkheid, 
van het lichaam dat wij zullen hebben. Paulus spreekt over naakt, bekleed en overkleed 
worden. Dat is beeldspraak om geestelijke zaken uit te leggen 
 
Naakt, bekleed of overkleed 
 
2 Korinthe 5 
1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels (= tent of hut= ons oude 
lichaam) gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen 
gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.(= een ander lichaam) 
2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, 
overkleed te worden. 
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. 
6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen 
van den Heere; 
7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.) 
8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, 
en bij den Heere in te wonen. 
9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem 
welbehagelijk te zijn. 
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat 
een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, 
hetzij goed, hetzij kwaad. 
 
Naakt, bekleed of overkleed, betekent dat de Heerlijkheid oftewel het Loon of de Erfenis aan 
de buitenkant van het nieuwe lichaam te zien is. Dit beeld wat Paulus ons hier geeft, 
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betekent hetzelfde als dat alle hemellichamen een andere lichtsterkte hebben. ‘Een andere 
is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de 
heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster’.  
 
De Heere laat zien wat Hij gedaan heeft 
 
Wij zullen voor de Rechterstoel beloond worden, en deze beloning drukt zich, in de 
opstanding, uit in de uiterlijke verschijning. In je kleed zal zich dat uitdrukken. Aan je uiterlijk 
zal te zien zijn hoeveel de Heere in en aan en door jou heeft kunnen doen. Deze uiterlijke 
verschijning zal zeker de aanduiding zijn van een rang, of bepaalde positie, of bepaalde 
verantwoording. Het laat zien wie je bent geworden; wat de Heere van je gemaakt heeft. De 
Heere laat zien wat Hij gedaan heeft. 
 
Rangorde 
 
De wereld streeft ernaar dat alle mensen gelijk behandeld worden. In de Bijbel kunnen we 
dit nergens teruglezen. Rangen en standen zijn Bijbels. Om een voorbeeld te noemen; God is 
het Hoofd van Christus en Christus is het Hoofd van de Gemeente, de Gemeente is het hoofd 
van Israël en Israël is het hoofd van de volkeren. Er zijn ook rangen en standen in Israël zelf; 
de koninklijke stam van Juda en de priesterlijke stam van Levi en de stam van het 
eerstgeboorterecht van Jozef. Ook binnen de Gemeente is niet iedereen gelijk, nu niet en 
straks ook niet. Paulus maakt een vergelijking met een renbaan om het één en ander 
duidelijk te maken aan de Korinthiërs. 
 
Stageperiode 
 
Heerlijkheid (oftewel Erfenis oftewel Loon of Kroon) is een Gift van God. Heerlijkheid kun je 
niet zelf bewerken, bewerkstelligen of verdienen. Loon en Erfenis ontvang je op grond van 
geloof en op grond van al het eervol Werk dat de Zaligmaker in je ziel (je praktische leven, 
nú) heeft mogen doen. En voor alle Werk dat de Zaligmaker in ons leven heeft mogen doen, 
en heeft kunnen  bewerkstelligen in onze ziel, dáár worden wij voor beloond. Loon en 
erfenis zullen wij ontvangen op grond van ‘de zaligheid der ziel’;  dus op grond van het feit 
hoever de Zaligmaker, Zijn zaligmakend Leven, in ons gestalte heeft gekregen. Daarvoor 
ontvangen wij straks van Hem verantwoordelijkheden, die wij hier op Aarde, van Hem 
geleerd hebben. Op weg naar de lichamelijke opstanding, loopt de gelovige nu stage, 
bekwaam gemaakt om Vrucht te dragen. Dit aardse leven hier, is dus een stageperiode. 
 
Goede werken 
 
Wij zouden, in nederigheid, Zijn Opstandingsleven leven. Wij zouden ons ego voor dood 
houden. Hij moet groeien en wij minder worden. Wij zouden onszelf aanbieden aan Hém. 
Wij hoeven alleen maar te zeggen; ‘hier ben ik, ik stel mijn leven beschikbaar aan U’. Als wij 
ons beschikbaar stellen aan Hem, zal Híj ervoor zorgen dat het ons aan niets ontbreekt om 
Hem Zijn Werk te laten doen. Zijn Werken zijn Goede Werken. Zijn Werken zijn Vruchtbare 
werken. Het gaat er niet om of wij goede werken hebben gedaan, maar of wij de Heere 
vrijelijk hebben laten werken! Werken ten behoeve van onze oude mens en de oude 
Schepping, zijn dode werken.  
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Filippensen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft (het Goede Werk 
dat Hij begonnen is, is het ontvangen van de Heilige Geest. Hij wil dan ook dat wij Zijn Geest 
laten werken), dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus; (=dag van Christus= 
terugkomst van Christus= Rechterstoel) 
 
Efeze 4 
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God 
voorbereid (Gód heeft Zijn Werken voorbereid. Het is wettisch en religieus als wij zélf 
werken verzinnen omdat wij denken dat wij God daarmee pleasen. Dat zijn dan ook dode 
werken) heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 
 
Kolossensen 1 
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in 
alle goede werken vrucht dragende, en wassende (opgroeiend) in de kennis van God; 
 
2 Korinthe 9 
8 En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd, 
alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn.(Hij zal ervoor 
zorgen dat het ons aan niets zal ontbreken. Hij zal het mogelijk maken dat wij ons 
beschikbaar kúnnen stellen. Hij zal in alles voorzien, zodat Hij Zijn Werk in ons kan doen) 
 

Titus 2 
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en 
onzen Zaligmaker Jezus Christus; (Wij zouden leven in de verwachting van Zijn Wederkomst) 
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. 
 
Loopbaan 
 
1 Korinthe 9 
24 Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één den prijs 
ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen. (Er kan er maar één winnen bij dat 
hardlopen, maar wij zouden allemaal ons leven ‘lopen’ alsof wij die eerste prijs; de Kroon 
oftewel de Heerlijkheid oftewel de Erfenis zouden binnenhalen) 
25 En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat 
zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke.(bij sport,op de 
renbaan, gaat het om een verderfelijke kroon oftewel prijs, maar op de loopbaan van het 
nieuwe leven gaat het om een onverderfelijke Kroon oftewel Loon) 
26 Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere; ik kamp alzo, niet als de lucht slaande; (ik loop 
de loopbaan daarom niet op een onzeker manier; niet met mijn armen een beetje in de lucht 
bewegen, maar ik ga er écht voor; recht op mijn Doel af…) 
27 Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, 
daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.(ik houd mijn vlees, mijn oude mens 
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voor dood, en trek de nieuwe mens aan, zodat ik dienstbaar aan God kan zijn. Zodat ik het 
zélf op de juist manier doe, op de manier zoals ik andere predik, zegt Paulus) 
 
Wij lopen onze loopbaan; Paulus geeft een beeld uit de sport. Iedereen die de renbaan 
loopt, loopt om te winnen. De sporters willen daar alles voor doen. Ze lopen niet voor niks. 
Ze willen allemaal de kroon ontvangen aan de finish; de hoofdprijs. Paulus zegt dat wij nét zo 
zouden lopen als deze renners. De betekenis van dit beeld; God rekent de oude mens niet, 
maar Hij heeft de oude mens levend gemaakt en de mogelijkheid gegeven straks de Erfenis 
oftewel de Kroon op te strijken. Wij hebben eeuwig leven ontvangen en zouden wat met dat 
opstandingsleven dóen; wij zouden de Heere Zijn Werk laten doen. Deze vruchtbare Werken 
hebben eeuwigheidswaarde; een onverderfelijke Kroon oftewel Erfenis. 
 
Hebreeën 12 
1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, 
laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met 
lijdzaamheid (=passie, gedrevenheid. Men wordt van binnenuit gedreven om door te gaan, 
ondanks pijn en moeite. Men zal zich meer en meer op het einddoel richten) lopen de 
loopbaan, die ons voorgesteld is;  
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, (gedurende ons leven 
zouden wij ons richten op de Heere Jezus Christus. Hij loopt voorop en Hem zouden wij 
volgen) Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en 
schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. 
 
Kroon des levens 
 
Jakobus 1 
12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de 
kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben. 
13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet 
verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand.  
 
Zalig is de gelovige, die de verzoekingen en het lijden om Christus’ Wil verdraagt. Zoals de 
Heere Jezus deed. God verzoekt niemand. Maar de Heere gebruikt deze verzoekingen als 
beproevingen. (zie ook de studie verzoeking en beproeving) Hij beproeft ons geloof en naar 
de mate waarin wij de Heere en Zijn Woord gevolgd zijn, naar die mate ontvangen wij Loon 
oftewel Kroon. Op grond van onze trouw aan Hem en Zijn Woord, zullen wij bij de 
Rechterstoel de Kroon des Levens ontvangen.  
 
De Kroon, oftewel het Loon, oftewel de Erfenis ligt klaar 
 
De Heere heeft die Kroon (synoniemen; Heerlijkheid, Erfenis, Loon) voor iedere gelovige 
klaarliggen. Maar de vraag is; wil je deze Kroon ook in ontvangst nemen? Dat is een 
vrijwillige keuze. Je moet geen Kroon behalen van de Heere! Je bent vrij om die keuze zelf te 
maken. Maar elke gelovige wordt verondersteld een loopbaan te lopen. God staat bij de 
eindstreep te wachten met een Kroon in Zijn Hand. Het zou toch wel een teleurstelling en 
blamage zijn als Hij de Kroon, die voor jou bestemd was, niet aan jou kan overhandigen, 
omdat je jouw eigen vleselijke loopbaan hebt gelopen. ..Dan kom je dus naakt te staan. 
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2 Johannes 1 
7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in 
het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. 
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een 
vol loon mogen ontvangen. 
9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de 
leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. 
 
Geen veroordeling, maar een beoordeling 
 
Gelovigen ontvangen eeuwig leven, en kunnen hier en nu iets met hun leven doen. Iets tot 
stand brengen dat eeuwigheidswaarde heeft. Daartoe wil de Heere ons gebruiken. Wij lopen 
hier in dit oude lichaam op aarde en lopen stage voor de toekomst. Wij zijn onderweg naar 
een definitieve aanstelling. Wij zijn onderweg naar een beoordeling over hoe trouw we zijn 
geweest aan de Heere. Let op; het is geen veroordeling maar een beoordeling. Het is een 
cijferlijst in hoeverre wij, de Heere ruimte hebben gegeven Zijn Werk te doen. Wij zullen 
straks, in onze opstanding, een ander lichaam hebben waarin gedemonstreerd wordt wat de 
Heere heeft kunnen doen.  
 
Als je bij Zijn Wederkomst nog niet bent overleden, wat dan? 
 
En als wij nog niet zijn overleden (ontslapen) bij Zijn Wederkomst, dan zullen wij veranderd 
worden, in minder dan één ogenblik. Van zienlijk naar geestelijk. Wij zouden 
onvergankelijkheid erven en dat kan natuurlijk niet in een vergankelijk, oud lichaam. Als het 
nieuwe leven verschijnt, is het oude opgegaan in het nieuwe. Wat wij hier zijn als mens 
nemen, wij mee als ons lichaam veranderd is. Onze levenservaring nemen wij mee het 
toekomende leven in. Dan zullen wij exact weten wat het Werk van de Heere was en wát 
ons eigen werk was.  
 
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 één ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan 
(Bazuin is het Woord van God; Dat zal bij de laatste keer tot ons gesproken worden, hier op 
aarde. Bij de opname,), en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen 
veranderd worden. 
(in een ander Verheerlijkt lichaam) 
53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet 
onsterfelijkheid aandoen. 
54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke 
zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: 
De dood is verslonden tot overwinning.(het sterfelijke wordt door het leven verslonden) 
-- 
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58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in 
het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere. 
 
Steeds meer verlost worden van het eigen ik 
 
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 (=eeuwigheidswaarde) 
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, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei 
verzoekingen; 
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 van Jezus Christus; 
8 Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet 
ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; 
9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. 
 
Het zalig worden, is dat onze ziel, onze levenswandel, steeds meer doordrenkt raakt met het  
Leven en de Werkzaamheid, van de Geest van onze Zaligmaker in ons. Want op deze manier 
maakt Hij ons steeds meer los van de aardse dingen. Het Werk van de Heilige Geest in ons, is 
in de praktijk steeds meer verlost worden van het eigen ik. Als Zaligmaker maakt Hij ons 
steeds meer één met de Hemelse dingen. Wij zouden onszelf wegcijferen, zodat wij  
uiteindelijk helemaal doordrenkt zijn met het Leven van de Zaligmaker. En dát is de zaligheid 
der zielen. En dat zal straks Loon, Erfenis en verantwoordelijkheid met zich meebrengen. Dat 
zal in onze opstanding zichtbaar zijn. 
 
Ons aardse bestaan heeft inhoud gekregen 
 

1 Korinthe 15 
1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook 
aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 
2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u 
verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 
-- 
57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning (=Zaligheid, Kroon, Loon, Erfenis) geeft door 
onzen Heere Jezus Christus. 
58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in 
het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid (zwaar werk) niet ijdel is in den Heere. 
 
Wij zouden zalig worden door Zijn Woord vast te houden. Daarom leven wij hier in deze 
vergankelijke wereld. Daarom stellen wij onze hoop op de Heere. In Christus overwinnen wij 
de strijd hier op aarde want in Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Wij zijn op weg naar 
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Heerlijkheid. Daartoe zijn wij wedergeboren en daartoe heeft Hij ons geroepen. Hij heeft ons 
geroepen uit dit zinloze bestaan en heeft er inhoud aan gegeven. Wij mogen deelnemen aan 
Zíjn Opstandingsleven en hebben daarom uitzicht op de Erfenis die voor ons is bewaard. Die 
erfenis wordt bewaard, in Christus, in de Hemel. Hij wil ons graag leiden naar die Erfenis.  
 
DankUwel Hemelse Vader 
 
Titus 2 
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. 
 
2 Korinthe 6 
16 Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des 
levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen 
wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn.(de Gemeente, Zijn Lichaam) 
 
Wij danken U dat wij zin en inhoud hebben gekregen in dit zinloze bestaan. Als we om ons 
heen kijken in de wereld, dan zien wij U niet. Maar wij danken U, te mogen weten dat U Uw 
Werk doet in ons als Gemeente. Wij danken U dat u ons roept en verzamelt als een volk voor 
Uw Naam, om in de toekomst deel te hebben aan Uw Heerlijkheid. Wij dragen onszelf op 
aan U, en stellen onze hoop op U. Zodat Uw kracht in onze zwakheid volbracht mag worden. 
Opdat Uw Naam in onze levens mag worden verheerlijkt, voor tijd en eeuwigheid. 
 
 
                                                           
                                                                      Amen. 
 


