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Het Hogepriesterlijk Gebed 

Johannes 17 
1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure 
is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. 
2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven 
hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. 
3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus 
Christus, Dien Gij gezonden hebt. 
4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om 
te doen; 
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de 
wereld was. 
6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij 
waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard. 
7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is. 
8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze 
ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, 
dat Gij Mij gezonden hebt. 
9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, 
want zij zijn Uw. 
10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt. 
11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige 
Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij. 
12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, 
heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat 
de Schrift vervuld worde. 
13 Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen 
hebben in zichzelven. 
14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet 
zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. 
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. 
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. 
17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. 
18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld 
gezonden. 
19 En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. 
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij 
geloven zullen. 
21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; 
opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk 
als Wij Een zijn; 
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij 
Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 
24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn 
heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor 
de grondlegging der wereld. 
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25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen 
hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt. 
26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, 
waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen. 
 
Laatste Woorden 
 
Johannes zeventien is bekend als ‘het Hogepriesterlijk gebed’. Het zijn feitelijk de laatste 
Woorden die de Heere Jezus tot Zijn discipelen gesproken heeft. En eigenlijk zijn de 
Woorden niet tot hen gericht, maar tot Zijn Vader. Daarna gingen zij naar de Hof van 
Gethsémané. Dit zijn dus de laatste woorden aan de discipelen voor Zijn lijden, en dood.  
 
Johannes 18 
1 Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met Zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof 
was, in welken Hij ging, en Zijn discipelen. 
2 En Judas, die Hem verried, wist ook die plaats, dewijl Jezus aldaar dikwijls vergaderd was 
geweest met Zijn discipelen. 
 
Eénheid van de Gemeente 
 
Dit gebed van de Heere Jezus kunnen we beschouwen als een samenvatting van de 
Efezebrief. Deze Brief heeft als hoofdthema, de éénheid van de Gemeente. (zie studie 
‘Efeze’) En dat is precies waar ook het Gebed van de Heere Jezus over gaat. Natuurlijk 
bestond de Gemeente tijdens het Gebed nog niet. Op dit tijdstip leefde men nog een paar 
dagen onder het Oude Verbond! Het Oude Verbond der Wet werd beëindigd door de dood 
van de Heere Jezus. Met Zijn dood kwam een einde aan de heerschappij van de zonde, en de 
dood. In Zijn Opstanding was ook de satan overwonnen. 
 
Toekomende dingen 
 
Als God spreekt, spreekt Hij per definitie over de toekomst. God is Degene Die spreekt over 
de toekomende dingen. Oudtestamentische profeten spraken over Nieuwtestamentische 
Waarheid. De Heere Jezus spreekt in het gebed ook over het Nieuwe Verbond. Zaken die, op 
dat moment, binnen drie dagen tot stand zouden komen. 
 
Johannes 16 
12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der Waarheid, Hij zal u in al 
de Waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord 
hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 
 
2 Petrus 1 
19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht 
hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de 
Morgenster opga in uw harten. 
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Hij keek naar de Vreugde die Hem te wachten stond 
  
1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de 
ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. 
 
De Heere Jezus spreekt dus over dingen die nog niet tot stand zijn gekomen, maar binnen 
afzienbare tijd zouden gebeuren. Dit gebed is een prachtig voorbeeld van de manier waarop 
de Heere Jezus Zijn Verwachting stelde op de Vreugde die komen zou. ‘Vader de ure is 
gekomen’, zegt de Heere Jezus. Wélk moment is aangebroken? Juist, van Zijn lijden en dood. 
Maar dáár heeft de Heere het hier niet over. De Heere Jezus probeerde als het ware óver het 
kruis heen te kijken, naar de Heerlijkheid die Hem te wachten stond. De Heere Jezus heeft 
gedaan wat Hij doen moest. Zijn taak heeft Hij volbracht. En dat zégt de Heere dan ook, vlak 
voor Zijn sterven.  
 
Johannes 19 
28 Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, 
zeide: Mij dorst. 
29 Daar stond dan een vat vol ediks, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met 
hysop, en brachten ze aan Zijn mond. 
30 Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, 
gaf den geest. 
 
Hebreeën 12 
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de 
vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is 
gezeten aan de rechter hand des troons van God. 
 
Verheerlijkt en Verhoogd 
 
1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de 
ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. 
 
Jesaja 52 
13 Ziet, Mijn Knecht zal verstandelijk handelen; Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog 
worden 
 
De Heere Jezus keek naar de Hemel. Hij richtte Zijn Blik op de onzienlijke dingen. Op aarde 
was er geen verwachting meer. Hij zegt; ‘Vader, het is zover, het moment is gekomen 
waarop Ik door U Verheerlijkt zal worden’. Verhoogd in de Hemel, zittende aan de 
Rechterhand van de Vader. Het hele Johannes-Evangelie gaat eigenlijk over Zijn toekomende 
Heerlijkheid. (zie ook de studie ‘Verheerlijking op de Berg’) 
 

Johannes 3 
13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk 
de Zoon des mensen, Die in den hemel is. 
14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen 
verhoogd worden; 
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Wederkerig 
 
1 verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke 
 
Er staat dat de Zoon Verheerlijkt zal worden door de Vader, zodat de Zoon de Vader 
Verheerlijkt. Deze wederkerige werking komt in dit hoofdstuk nóg een keer ter sprake. Er 
wordt namelijk ook gesproken over de Heerlijkheid van de Zoon in de Gemeente, en van de 
Heerlijkheid van de Gemeente in de Zoon. Dat is de kern van het gebed. De rest van het 
hoofdstuk is eigenlijk herhaling van wat hier gezegd wordt.  
 
Dezelfde relatie 
 
9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, 
want zij zijn Uw. 10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt. 
 
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk 
als Wij Een zijn; 
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat 
Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.  
24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij 
Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij 
liefgehad, voor de grondlegging der wereld. 
 
De Heere Jezus bidt dat de relatie tussen Vader en Zoon dezelfde zal zijn als de relatie tussen 
Zoon en Lichaam. Oftewel; de verhouding tussen God en Christus, en Christus en de 
Gemeente. In de Opstanding natuurlijk, want dáár gaat dit Gebed over.  
 
God en Christus zijn Eén 
 
Johannes 14 
8 Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg. 
9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? 
Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader? 
10 Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot 
ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de 
werken. 
11 Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om 
de werken zelve. 
 
Hebreeën 1 
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner 
zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de 
reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter 
hand der Majesteit in de hoogste hemelen; 
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Zoals God het Hoofd is van Christus, is Christus het Hoofd van de Gemeente. Zoals de 
Gemeente het Lichaam is van Christus, zo is Christus het Lichaam van God. God is onzienlijk, 
maar als God Zich laat zien, zie je de Christus…Het uitgedrukte Beeld! De Zoon is het 
uitgedrukte Beeld van Gods Wezen, en dus de Vader. De Vader is de Zoon, en de Zoon is de 
Vader. Het Hebreeuwse Woord voor ‘Steen’, heeft deze Bijbelse Waarheid in zich. 
 
1 Korinthe 11 
3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man 
het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus. 
 
Kolossensen 1 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de 
Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn (=Eersteling van de nieuwe 
Schepping). 
 
Hebreeuws 
 

nb      =   Ben     = Zoon; Bouwwerk 

ba    =   Ab      =  Vader; De Zoon is het Bouwwerk van de Vader   

nba   =   Eben  =  Steen; Samentrekking van Vader en Zoon;  

                               de twee Stenen Tafelen zijn het Getuigenis van Vader en Zoon    
                               Hij is de Rotssteen en de Steenrots, en de Steen   
 
God is onzienlijk 
 
In de Bijbel betekent ‘persoon’ de buitenkant van iemand. De buitenkant, én de rol die hij 
speelt. Persona is een Latijns woord dat oorspronkelijk ‘masker’ betekende. Persoon is het 
uitgedrukte beeld van iemands wezen. In het Oude testament heet dat ‘aangezicht’. De rol 
van de Godheid wordt ‘gespeeld’ door de Persoon van Heere Jezus Christus. Het handelen, 
het zichtbare, het spreken, het werken, heet de Zoon. De Vader drukt Zich uit in de Zoon.  
Als God Zich veruiterlijkt, en dus openbaart, als God een Persoon wordt, dan verschijnt daar 
de Heere Jezus Christus. Als wij in de Hemel komen, zien wij de Heere Jezus Christus.  
 
Johannes 1 
18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die 
heeft Hem ons verklaard 
 
Johannes 4 
24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. 
 
De definitieve Adam, de laatste Adam 
 
1 Verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke 
 
De Verheerlijking van de Zoon, is de vervulling van Beloften die in het Oude Testament al 
werden aangekondigd. De Verschijning van de Zoon, Die de Heerlijkheid is van de Vader. Die 
het Afschijnsel is van Gods Heerlijkheid, die het Uitgedrukte Beeld is van Gods 
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Zelfstandigheid, Die het Beeld van God is. Het Beeld van God zoals het zou verschijnen 
volgens Genesis Eén; De Mens naar Gods Beeld en Gods Gelijkenis. De échte Adam, de 
definitieve. De tweede Adam… 
 
Genesis 1 
26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij 
heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het 
vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 
 
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, daarna het geestelijke. 
47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel. 
 
God geeft Die Heerlijkheid aan Zijn eigen Veruiterlijking 
 
1 Verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke 
 
Dus als de Vader Heerlijkheid geeft aan de Zoon, dan geeft Hij Die Heerlijkheid aan Zijn eigen 
Persoon, oftewel Veruiterlijking. En dus werkt het ook andersom; de Zoon Verheerlijkt 
daarmee de Vader. De Heerlijkheid van God wordt gezien in het Aangezicht van de Heere 
Jezus Christus. Het is een wisselwerking. 
 
2 Korinthe 4 
6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in 
onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in 
het aangezicht van Jezus Christus. 
 
Wij worden door de Vader aan de Zoon gegeven 
 
2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven 
hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. 
 
‘Opdat Hij het eeuwige leven geve aan alles wat Gij Hem gegeven hebt’. Eigenlijk staat hier; 
Christus heeft Macht gekregen over alle vlees. Vervolgens geeft Hij eeuwig leven aan 
iedereen die Zijn Woord, de Waarheid, ontvangt. Iedere gelovige wordt door de Vader aan 
de Zoon gegeven, en vervolgens geeft de Zoon hem eeuwig leven. Er staat overal bij wíe 
door de Vader aan de Zoon gegeven wordt, namelijk de gelovige! De mens wordt 
gerechtvaardigd door zijn geloof. Als wij geloven, en dus ons onderwerpen aan het Woord, 
dan geeft de Vader ons aan de Zoon. De Zoon geeft ons dan het eeuwige leven. Wij worden 
dus door de Vader aan de Zoon gegeven, en de Zoon zorgt vervolgens voor ons. 
 
Johannes 6 
43 Jezus antwoordde dan, en zeide tot hen: Murmureert niet onder elkander. 
44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en 
Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.(=eeuwig leven) 
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1 Johannes 5 
11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve 
leven is in Zijn Zoon. 
12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het 
leven niet. 
 
Johannes 3 
15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 
 
De Vader geeft Macht aan de Zoon 
 
1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de 
ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. 
2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven 
hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. 
 
Heerlijkheid heeft te maken met Licht, het Koningschap van Christus, oftewel met Zijn 
Macht. Op het moment dat de Vader Heerlijkheid geeft aan de Zoon, geeft de Vader Macht 
aan de Zoon. En geeft Hij het oordeel aan de Zoon. Natuurlijk nog niet op het tijdstip van het 
Gebed. In Zijn Opstanding is het inmiddels gerealiseerd. De zinnen hierboven zijn eigenlijk 
gewoon een herhaling van wat in Johannes vijf staat;  
 
Johannes 5 
21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, 
Die Hij wil. opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. 
22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; 
23 Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den 
Vader niet, Die Hem gezonden heeft. 
-- 
27 En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is. Gij 
Hem macht gegeven hebt over alle vlees 
-- 
30 Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; 
want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft. 
 
Wie is de Mens? 
 
2a Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees 
 
Nu komen we wéér terecht in Genesis één. Adam kreeg macht over alle vlees. Dat gaat over 
het hoofd van de eerste Adam, over de tweede Adam! Adam betekent in het Hebreeuws 
‘mens’ oftewel ‘rood’. ‘Wie is de mens’?, wordt gevraagd in Psalm acht. Wie is de Mens van 
Genesis één? Het antwoord staat in Hebreeën twee. ‘De Mens Christus Jezus’, is het 
antwoord. Aan wie is alle vlees onderworpen? Aan de Heere Jezus Christus! De vertalers 
hebben er niet veel van begrepen, en insinueren zelfs dat de mens heerst over de aarde. 
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Wat een hoogmoed dat te denken. Het gaat niet over de mens, maar het gaat over de 
Mens!! Ik heb de juiste hoofdletters gezet in Hebreeën twee. Vergelijk maar eens met jouw 
eigen Bijbel wat de vertalers van Hebreeën twee hebben gemaakt! 
 
Genesis 1 
27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en 
vrouw schiep Hij ze. 
28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en 
vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over 
het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! (=alle vlees) 
 
Psalm 8 
5 Wat is de mens Wie is Die Mens? , dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij 
hem bezoekt? 
6 En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met Eer en 
Heerlijkheid gekroond?  
7 Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet; 
 
Hebreeën 2 
6 Maar iemand heeft ergens (in Psalm 8) betuigd, zeggende: Wat is de Mens, dat Gij Zijner 
gedenkt, of des Mensen Zoon, dat Gij Hem bezoekt! 
7 Gij hebt Hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met Heerlijkheid en Eer hebt Gij 
Hem gekroond, en Gij hebt Hem gesteld over de werken Uwer handen; 
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; 
9 Maar wij zien Jezus met Heerlijkheid en Eer gekroond, 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. 
 
Efeze 1 
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem 
gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die 
genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
Hij heeft ons uit deze wereld getrokken 
 
Johannes 16 
32 Ziet, de ure komt, en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden, een iegelijk naar het 
zijne, en gij Mij alleen zult laten; en nochtans ben Ik niet alleen; want de Vader is met Mij. 
33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij 
verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. 
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2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven 
hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. 
 
De Heere Jezus Christus heeft hier en nú macht over alle vlees. En waarom zien wij daar dan 
niks van? Nou, in de praktijk doet Hij daar nog heel weinig mee. Dat komt nog. Maar tot die 
tijd gebruikt Hij Zijn Macht om iedereen die gelooft, aan deze wereld te onttrekken. Want 
die wereld is van Hém, en alle vlees is van Hém. Als wij tot geloof komen, neemt Hij ons uit 
deze zienlijke wereld. Hij neemt ons uit deze boze tegenwoordige eeuw (aion). Hij plaatst 
ons, geestelijk, in Zijn Hemels Koninkrijk; in de nieuwe Schepping. Wij worden met Hem in de 
Hemel gezet. Zo verlost Hij ons van de wereld.  
 
Galaten 1 
3 Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus; 
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 
tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; 
 
Johannes 6 
44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke uit 
deze wereld); en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. 
 
Kolossensen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde;(Koninkrijk der Hemelen, Hemel, nieuwe Schepping) 
14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; 
 
God geeft de gelovigen, oftewel de Gemeente, aan Christus 
 
3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus 
Christus, Dien Gij gezonden hebt. 
 
‘Het eeuwige leven is dat zij U kennen, de enige ware God, en Jezus Christus’, betekent dat 
degenen die geloven in de Vader en Zijn Zoon, het eeuwig leven ontvangen. Het enige wat 
God doet met Zijn Macht over ons, is dat Hij Zich een volk verzamelt voor Zijn Naam. Een 
volk van gelovigen; Zijn Lichaam, de Gemeente. Een Hemels Volk met een Hemels Koninkrijk, 
zijn wij. God trekt ons, op grond van geloof, uit deze wereld, en geeft ons vervolgens aan 
Christus. Christus schenkt ons het eeuwig leven. Christus wordt beschouwd als de 
Verheerlijking van God. Vervolgens wordt de Gemeente beschouwd als de Verheerlijking van 
Christus. Een Volk voor Zijn Naam. 
 
Handelingen15 
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen (niet-Joden) heeft bezocht, om uit hen 
een volk(de Gemeente) aan te nemen door Zijn Naam. 
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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 (ten behoeve van Zichzelf) een eigen volk zou reinigen, ijverig 
in goede werken. 
 
1 Petrus 2 
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een 
verkregen volk; (Zijn Lichaam, de Gemeente)opdat gij zoudt verkondigen de deugden 
Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 
 
Het is volbracht 
 
4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt 
om te doen; 
 
‘Ik heb het Werk wat de Vader Mij gegeven heeft, voleindigd. Namelijk dat Ik de Vader 
Verheerlijkt heb’. Al de werken die de Heere Jezus gedaan heeft op de aarde, waren alleen 
tot Verheerlijking van de Vader. De Heere Jezus heeft God Verheerlijkt in heel Zijn leven, in 
heel Zijn aardse loopbaan. En dit heeft Hij gedaan tot volle tevredenheid van Degene Die 
Hem daartoe geroepen en gezonden heeft. De Heere Jezus was gehoorzaam en trouw aan 
de Vader. Tot in de dood. Hij is dan ook de eerste Mens, Die dit op een volmaakte manier 
gedaan heeft. Hij heeft de Werken Gods gedaan. En dus is Hij ook de eerste Mens, Die op 
grond van Zijn werken, het Beeld van God is.  
 
Hebreeën 5 
8 Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft 
geleden. 
9 En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige 
zaligheid geworden; 
 
Filippensen 2 
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam 
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen naam is; 
 
Hij deed niets zonder de Vader 
 
De Heere Jezus heeft niets anders gedaan, dan wat Hij de Vader heeft zien doen. Hij heeft 
niets anders gezegd, dan wat Hij de Vader heeft horen zeggen. Het is hierbij niet ondenkbaar 
dat de Vader ook verschillende dingen, mondeling, aan de Heere Jezus heeft gezegd. God 
deed dat immers ook bij de andere profeten.           
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Johannes  5 
30 Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; 
want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft. 
 
Johannes 6 
38 Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil 
Desgenen, Die Mij gezonden heeft. 
 
Johannes 10 
37 Indien Ik niet doe de werken Mijns Vaders, zo gelooft Mij niet; 
 
Waaruit bestaat Zijn volbrachte Werk? 
 
Johannes 19 
30 Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, 
gaf den geest. 
 
4b Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen; 
 
De Heere Jezus heeft God de Vader Verheerlijkt gedurende Zijn hele Leven op aarde.  

Hij heeft Zíjn Naam gezuiverd, de verloren Heerlijkheid weer teruggebracht naar de Vader, 

en het herstelwerk aan de aarde voleindigd (nadat Hij gestorven was aan het kruis en weer 

opgestaan op de derde dag). ‘Het is volbracht’ beslaat de val, en het oordeel over de oude 

Schepping, en de overwinning op die oude schepping. Het is de juridische overwinning op de 

Satan. In Zijn dood en Opstanding, is er een nieuwe Schepping tot stand gekomen, en een 

Nieuw Verbond. 

        En Hij zeide: Het is volbracht :  fyw      mlvn         rmayw                                  

                                                              we je tit        noe shelaam         we je amar 
                                                              Hij baart       volmaakt                En Hij zegt     
                                                                                     volkomen                   
                                                                                     vrede 
 

        En Hij zeide:  Er is, of er wordt iets volkomen (nieuw) gebaard 

                      Er is,  of er wordt volmaakte rust en vrede gebaard  

Zijn beloofde Heerlijkheid 
 
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de 
wereld was 
 
‘En nu Vader, nu ik het Werk dat U mij gegeven heeft, heb afgemaakt; Verheerlijk mij nu met 
de Heerlijkheid die Ik had bij U, voordat de wereld was’. De Heere Jezus Christus maakt hier 
aanspraak, op de aan Hem beloofde Heerlijkheid. Op grond van het feit, dat de Heere Jezus, 
Zijn Hemelse Vader Verheerlijkt heeft in heel Zijn aardse Levenswandel. De Heere Jezus 
Christus maakt nu aanspraak op de Belofte over Zijn Verheerlijking, die in het Oude 
Testament beloofd was. 
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Filippensen 2 
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen naam is; 
10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die 
op de aarde, en die onder de aarde zijn. 
11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. 
 
De Heere Jezus heeft Zich gehouden aan Zijn afspraak met God 
 
De Verheerlijking van de Heere Jezus Christus begint bij Zijn Opwekking uit de dood. En 
vervolgens zal Hij door de Vader tot de uiterste maat Verhoogd en Verheerlijkt worden. 
Want de Heere Jezus Christus heeft helemaal voldaan aan Gods Plan. Hij heeft Zich 
gehouden aan Zijn afspraak met God. En nu komt de Heere Jezus Christus terug op deze 
onderling gemaakte afspraak. Hij zegt: ‘Vader, Ik heb U Verheerlijkt op de Aarde, dus nu is 
het moment aangebroken om Mij te Verheerlijken. Want dit was onze afspraak’. 
        
Het Plan lag al klaar 
 
5b   die Ik bij U had, eer de wereld was 
24b want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging nederwerping der wereld. 
 
In het Grieks staat er ‘Kata balloo’. Dat betekent ‘nederwerping’ en geen ‘grondlegging’.  
Daarbij wijst de Heere Jezus Christus ver terug in Gods Geschiedenis. Want Hij wijst helemaal 
terug naar de Heerlijkheid, die Hij bij God had vóórdat de wereld er was. Hieruit blijkt dat er 
een Plan was. En dit Plan stond in ieder geval al vast vóór de nederwerping van de wereld. 
Omdat God Alwetend is, stond het al vóór de nederwerping vast dat de Heere, als het Lam 
van God, zou nederdalen, om een volkomen, en rechtvaardige vergelding tot stand te 
brengen.  
 
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. 
4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging nederwerping (juiste 
vertaling) der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; 
 
1 Petrus 1 
19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 
20 Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging nederwerping der wereld, maar 
geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, 
 
Hebreeën 9 
26 (Anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging nederwerping der wereld af) 
maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te 
doen, door Zijnszelfs offerande. 
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De Gemeente dient tot Heerlijkheid van Christus 
 
5a En nu verheerlijk Mij 
 
Efeze 1 
11 In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren 
naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil; 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt 
(=geloofd) hebben. 
 
Op het moment dat de Vader Heerlijkheid geeft aan de Zoon, geeft de Vader daarmee Macht 
aan de Zoon. De Heere Jezus Christus heeft Macht ontvangen over alle vlees. Heerlijkheid 
heeft met heersen te maken. De Heerlijkheid Die Christus zou ontvangen van Zijn Vader, 
bestaat op de eerste plaats uit de Gemeente. De Gemeente dient tot Heerlijkheid van 
Christus. De Gemeente is Zijn Eigendom, Zijn Bezit. Gekocht met Zijn Bloed. Zijn Erfdeel.  
 
1 Korinthe 6 
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien 
gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke 
Godes zijn. 
 
1 Korinthe 7 
22 Want die in den Heere geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene des 
Heeren; desgelijks ook, die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus. 
23 Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen. 
 
De Onkenbare God, drukt Zich uit in de Zoon 
 
6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij 
waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard. 
 
Johannes 8 
47 Die uit God is (uit God geboren is, en dus is wedergeboren) , hoort de woorden Gods; 
daarom hoort gijlieden (ongelovigen) niet, omdat gij uit God niet zijt. 
 
Hebreeën 1 
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 
 
Omdat wij door geloof zijn wedergeboren, en dus uit God geboren, zijn wij van God de 
Vader. Omdat wij Gods Woord geloven, en in ons hart bewaren, zijn wij gegeven aan de 
Zoon. God de Vader geeft de gelovigen aan Zijn Zoon. De Zoon maakt ons het Wezen van 
God bekend. De Onkenbare God, drukt Zich uit in de Zoon, Die de Kenbare God is. En als wij 
nu de Onkenbare God willen leren kennen, dan openbaart de Kenbare God Zich aan ons 
door Zijn Geest, en via Zijn Woord. 
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Lukas 24 
32 En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den 
weg, en als Hij ons de Schriften opende 
 
Alles wat wij van God ontvangen, komt via Christus 
 
7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is. 
 
Wij hebben Zijn Woord bewaard, en de Geest helpt ons de Waarheid te verstaan. Iedereen 
die de Waarheid zoekt, zal Hem vinden. Daarom begrijpen wij nu dat de Gemeente, Zijn 
Lichaam, door de Vader aan de Zoon gegeven is. Dat alles wat Christus ontvangen heeft, van 
de Vader afkomstig is. Wij zijn aan de Zoon gegeven om tot Heerlijkheid van Christus te zijn. 
Wij mogen delen in alles wat van Christus is. Wij zijn immers Zijn Lichaam, en één Plant met 
Hem geworden. Wij mogen delen in elke Geestelijke Zegening in Christus. (zie ook de studie 
‘Efeze 1’) Alles wat God ons geeft, krijgen wij via de Christus, want Christus is het 
Uitgedrukte Beeld van God.  
 
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. 
 
2 Korinthe 1 
18 Doch God is getrouw, dat ons woord, hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en neen. 
19 Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk door 
mij, en Silvanus, en Timotheüs, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem. 
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot 
heerlijkheid door ons. 
21 Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God; 
 
Hogepriesterlijk functie 
 
8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze 
ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, 
 
Het is een Drie-eenheid. Want hier wordt beschreven dat het Woord van Godswege gegeven 
is aan de Heere Jezus. En de Heere Jezus Christus heeft ditzelfde Woord weer door gegeven 
aan degenen, die Hem door de Vader gegeven waren. Zoals de Woorden Gods gegeven zijn 
aan de Heere Jezus Christus, zo geeft Hij dit Woord weer door aan ons, de Gemeente. Dit 
doet Hij in de functie van Hogepriester. De functie van elke priester is; het bewaren, het 
doorgeven, en het vasthouden aan de Woorden van God. De Heere Jezus Christus heeft een 
onvergankelijk Priesterschap. Hij blijft Hogepriester tot in eeuwigheid. Hij staat in dienst van 
de Vader, tot Heerlijkheid van de Vader.(zie ook de studie ‘Hogepriester”)En wij dus ook. 
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Hebreeën 5 
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. 
 
Uit Liefde zond Hij Zijn Zoon 
 
8 en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt. 
 
Johannes 16 
27 Want de Vader Zelf heeft u lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt, en hebt geloofd, dat Ik van 
God ben uitgegaan. 
28 Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat Ik de 
wereld, en ga heen tot den Vader. 
 
God heeft tot ons gesproken door de Zoon, en wij hebben Zijn Woord ontvangen met een 
gelovig hart. Wij geloven dat Hij door God is gezonden. En wij geloven dat de Heere Jezus 
Christus de opgestane Zoon van God is. 
 
Johannes 20 
21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de 
Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden. 
 
1 Johannes 4 
9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren 
Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 
10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en 
Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. 
11 Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te 
hebben.          
         
Onze handel en wandel zou tot Heerlijkheid van Christus zijn 
 
Onze wandel, ons praktische leven, zou tot Heerlijkheid van God zijn, en dus in bijzonder tot 
Heerlijkheid van Christus. Wij zijn Zijn Loon, en dus Zijn Heerlijkheid. Er is voor de 
nederwerping der wereld afgesproken dat de Heere Jezus Heerlijkheid, oftewel Loon, zou 
ontvangen. Er is dus afgesproken dat Hij de Gemeente zou krijgen. Er stond al vast dat de 
Vader de Gemeente aan Zijn Zoon zou geven, als verdienste voor Zijn Werken. God geeft ons 
aan de Heere Jezus Christus; dat gebeurt in onze dagen! 
 
Zijn Erfdeel is de Gemeente 
 
Het resultaat van het Werk van de Heere Jezus is dat Hem alle Macht gegeven is in de Hemel 
en op aarde. Dat is het resultaat van het Werk dat Hij uitgevoerd heeft voor Zijn Vader. Maar 
het resultaat is niet hetzelfde als het Loon. Dat zijn twee verschillende dingen. De Heere 
Jezus kreeg een opdracht om iets te doen; via de weg die Hem voorgesteld was. Hij zou de 
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hele Schepping aan Zich onderwerpen. Hij zou de Schepping terugbrengen tot God. Hij zou 
de wereld met God verzoenen. Dit was het beoogde resultaat van Zijn Werk, maar niet het 
Loon! Zijn Loon, Zijn Erfdeel, Zijn Heerlijkheid, Zijn Persoonlijk bezit, is de Gemeente. 
 
Efeze 1 
11 In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren 
naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil; 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt 
hebben. 
 
Het resultaat van Zijn Geloof in de Vader en Zijn Woord 
 
Het resultaat voor het vervullen van de Schriften, het resultaat van Zijn Vertrouwen op, en 
Zijn Geloof in God de Vader en Zijn Woord is dat;  
God Hem heeft opgewekt uit de dood. 
God Hem heeft gesteld tot de Eerstgeborene uit de doden. 
God Hem heeft gesteld tot de Eerstgeborene van de Nieuwe Schepping. 
God Hem een Naam gegeven heeft hoog boven alle namen. 
God Hem aangesteld heeft als Erfgenaam van alles. 
God Hem uitermate verhoogd en gezet heeft aan de Rechterhand in de Hoogste Hemelen. 
God Hem al het oordeel gegeven heeft. 
God Hem met Eer en Heerlijkheid gekroond heeft en alle dingen aan Hem onderworpen. 
God Hem alle macht gegeven heeft, zowel in de Hemel als op de aarde. 
 
Hij bidt niet voor de wereld 
 

2a Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees 
9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt,   
want zij zijn Uw. 
 
God heeft Hem Macht gegeven over ‘alle vlees’. Maar over ‘alle vlees’ wordt verder niet 
gesproken in het Gebed. Alle vlees is hetzelfde als de wereld. En de wereld is nog steeds in 
de macht van de boze. De Heere Jezus bidt niet voor alle vlees; Hij bidt niet voor de wereld. 
Hij bidt niet voor ongelovigen. De Heere Jezus bidt alleen voor degenen die Zijn Vader als 
Loon aan Hem gegeven heeft, namelijk de Gemeente. En als de Zoon tegen de Vader zegt; 
‘Verheerlijk mij’, dan zegt Hij eigenlijk; ‘geef Mij de Gemeente, zoals afgesproken was’. De 
Heere Jezus Christus heeft Macht ontvangen over alle vlees, maar in de praktijk blijft de 
wereld gewoon geregeerd door de boze. De Heere gedoogt hem, want de juridische 
overwinning op de satan is al een feit sinds Zijn dood en Opstanding.  
 
De Heere bewaart ons 
 
12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven 
hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, 
opdat de Schrift vervuld worde. 
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1 Johannes 5 
1a Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren;  
 
Iedereen die gelooft, is wedergeboren oftewel uit God geboren. Op grond van 
wedergeboorte wordt de gelovige door God aan Christus gegeven. Het gaat hier over de 
apostelen, maar in hogere toepassing gaat het natuurlijk over Zijn Lichaam, de Gemeente. 
Alle gelovigen worden door de Heere Jezus Christus bewaard.  
 
Kolossensen 3 
3 Want gij zijt gestorven (de oude Schepping, inclusief onze oude mens is dood), en 
uw leven is met Christus verborgen in God.(met ons nieuwe Opstandingsleven kan nooit 
meer iets gebeuren) 
 
De zoon der verderfenis is niet door de Vader aan de Zoon gegeven 
 
12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven 
hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, 
opdat de Schrift vervuld worde. 
 
Johannes 6 
70 Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalf uitverkoren? En een uit u is een duivel. 
71 En Hij zeide dit van Judas, Simons zoon, Iskariot; want deze zou Hem verraden, zijnde een 
van de twaalven. 
 
Niemand van de discipelen is verloren gegaan. Alleen Judas is verloren gegaan, omdat hij 
niet tot geloof wilde komen in de Zoon des mensen. De Heere Jezus werd verraden door 
Judas. En daardoor is de zoon der verderfenis, niet door de Vader, aan de Zoon gegeven.  
 
De twaalf discipelen staan hier model voor de twaalf stammen 
 
Het gaat hier over de twaalf discipelen, maar overdrachtelijk gaat het over de twaalf 
stammen van Israël. Over het hoofd van Judas, wordt gesproken over Juda. Juda was één 
van de twaalf stammen. Juda, het Joodse Volk zou de Heere verraden. Judas was wel 
godsdienstig, maar een vijand van God. Voor Judas was er na zijn verraad, een ommekeer 
mogelijk geweest  En de woorden van Heere Jezus aan het kruis, bevestigen dit ook.       
Want de Heere zei: ‘Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen’. Maar het was 
de hardnekkigheid van Judas, en dus van het Joodse Volk, om na hun verraad, en verwerping 
van de Heere Jezus, alsnog niet tot geloof te komen in de Opgestane en Verheerlijkte 
Christus.  
 
Mattheüs 15 
8 Dit volk (het Joodse Volk) genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun 
hart houdt zich verre van Mij; 
9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. 
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Judaïsme 
 
Het Jodendom, Juda, oftewel de twee stammen, leven nog steeds onder de Wet. En ze 
hebben er wel zeshonderd wetten bijgemaakt. Orthodoxe Joden zijn daar druk mee. 
Uiterlijke schijn, gebakken lucht. Net als zuurdesem; opgeblazen deeg. Het gaat om 
uiterlijkheden, versiering. Judaïsme is prachtig en indrukwekkend door allerlei rituelen, maar 
je hebt er niks aan. Het is verspilling, Het levert niks op. Het is religie. Ze geloven namelijk 
niet in de Heere Jezus Christus.  
 
Priesterlijke ambt 
 
Toch zijn ze zo arrogant te denken dat zij ook nu het uitverkoren volk zijn. Hoewel ze niks 
willen weten van andere volkeren. Laat staan dat ze hun priesterlijke taak uitvoeren. Dat 
zullen zij pas doen na het oordeel over het ongelovig Joodse Volk. Een gelovig overblijfsel zal 
dan de taak opnemen die zij eigenlijk vanaf het begin had moeten opnemen. Een 
priesterlijke taak; het Woord van God uitdelen aan de overige volkeren. Op dit moment is de 
Gemeente het Israël van God. Op dit moment zijn wij priesters. Wij hebben het priesterlijke 
ambt gekregen, in plaats van het Joodse Volk. Zij heeft Hem twee keer verworpen. Eén keer 
voor, en één keer ná Zijn Opstanding. 
 
Jesaja 28 
13 Zo zal hun het woord des HEEREN zijn; gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, 
regel op regel, hier een weinig, daar een weinig; opdat zij heengaan, en achterwaarts 
vallen, en verbreken, en verstrikt en gevangen worden. 
 
Hosea 4 
6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis (het Woord van 
God) verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult 
bedienen; dewijl gij de wet (thora= onderwijs) uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw 
kinderen vergeten. 
 
Een ander neme zijn ambt 
 
opdat de Schrift vervuld worde 
 
Psalm 41 
10 Zelfs de man mijns vredes, op welken ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen 
tegen mij grotelijks verheven. 
11 Maar Gij, o HEERE! wees mij genadig, en richt mij op; en ik zal het hun vergelden. 
 
Psalm 109 
6 Stel een goddeloze over hem, en de satan sta aan zijn rechterhand. 
7 Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit, en zijn gebed zij tot zonde. 
8 Dat zijn dagen weinig zijn; een ander neme zijn ambt; 
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Handelingen 1 
16 Mannen broeders, deze Schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door den 
mond Davids voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen, die Jezus 
vingen; 
17 Want hij was met ons gerekend, en had het lot dezer bediening verkregen. 
18 Deze dan heeft verworven een akker, door het loon der ongerechtigheid, en voorwaarts 
overgevallen zijnde, is midden opgeborsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort. 
19 En het is bekend geworden allen, die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen 
taal genoemd wordt Akeldama, dat is, een akker des bloeds. 
20 Want er staat geschreven in het boek der Psalmen; Zijn woonstede worde woest, en er zij 
niemand die in dezelve wone. En: Een ander neme zijn opzienersambt. 
 
God is Alwetend, en heeft voorkennis 
 
opdat de Schrift vervuld worde 
 
Dat het al in de Schrift stond, betekent natuurlijk niet dat Juda(s) geen andere keuze had 
kunnen maken. De Heere is Alwetend, dus Hij wist vantevoren dat Judas zijn Meester zou 
verraden. En het was bij God bekend, en daarom werd het geprofeteerd, dat Juda ( het 
Joodse Volk) de Messias zou afwijzen en verraden. Maar daarmee was het niet Gods Wil! 
  
De Heere Jezus Christus is het Woord van God 
 
Openbaring 19 
13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt 
genoemd het Woord Gods. 
 
Johannes 5 
30 Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; 
want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft. 
31 Indien Ik van Mijzelven getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig. 
 
13a Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld 
14a Ik heb hun Uw woord gegeven; 
 
De Heere Jezus verwijst hier naar alles wat Hij in de wereld gesproken heeft. Hij heeft het 
Woord van God gesproken. In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en 
het Woord was God. De Heere Jezus heeft met Zijn discipelen gesproken over Zijn 
Opstanding, en Zijn Werk als Hogepriester van het Nieuwe Verbond. De discipelen begrepen 
Zijn Woorden niet altijd. Ná Zijn dood en Opstanding leidde de Geest hen in alle Waarheid, 
en begrepen zij alles wat de Heere gezegd had.(zie ook de studie ‘Eerste Paasdag met de 
Emmaüsgangers’) Alles wat de Heere Jezus gesproken heeft, heeft betrekking op het 
tegenwoordige, verborgen Werk van Christus. Het Woord van God, de Heilige Geest, oftewel 
de Geest van Christus, heeft woning in ons gemaakt. Zijn Geest zorgt ervoor dat wij Zijn 
Woord, de Waarheid leren begrijpen. Tenminste, als ons hart daarvoor openstaat.  
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Johannes 14 
18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. 
 
Johannes 15 
5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; 
want zonder Mij kunt gij niets doen. 
Johannes 16 
12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de 
waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord 
hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 
 
Johannes 8 
28 Jezus dan zeide tot hen: Wanneer gij den Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult 
gij verstaan, dat Ik Die ben, en dat Ik van Mijzelven niets doe; maar deze dingen spreek Ik, 
gelijk Mijn Vader Mij geleerd heeft. 
29 En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe 
altijd, wat Hem behagelijk is. 
30 Als Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. 
31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft (in 
gemeenschap blijft met Hem en Zijn Woord; leeft vanuit Zijn Woord), zo zijt gij waarlijk Mijn 
discipelen; 
32 En zult de waarheid verstaan (begrijpen), en de waarheid zal u vrijmaken. 
 
Blijdschap als Vrucht van de Geest 
 
13 Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld 
mogen hebben in zichzelven. 
 
Galaten 5 
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 
 
‘En nu Vader, kom Ik tot U’. Hoewel Hij nog in de wereld is, kijkt de Heere Jezus over Zijn 
lijden, kruisiging, en dood heen. Zijn Blijdschap over een Verheerlijkte en Vreugdevolle 
toekomstverwachting. Wanneer wij het Woord van de Vader in geloof hebben ontvangen, 
dan worden wij door de Vader gegeven aan de Zoon, en worden ook wij door Christus 
bewaard. Dan zullen ook wij de Gemeenschap, en de Eenheid, en Zijn Blijdschap in ons leven 
ervaren. Want de Heere Jezus zegt dat Zijn Blijdschap ook in ons zal zijn, en dat Zijn Blijdschap 
ons hart zal vervullen. Als Vrucht van de Geest. Welke weg wij ook nog zullen moeten gaan, het 
Woord van God, zal ons altijd vervullen met Blijdschap. 
     
1 Petrus 1 
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; 
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Filippensen 4 
4 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. 
 
De wereld is (nog even!) in de macht van de boze 
 
14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat (terzijde stellen), omdat zij 
van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. 
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt (ons vlees, onze oude mens loopt hier 
nog rond), maar dat Gij hen bewaart van den boze. 
 
Johannes 15 
18 Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. 
19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van 
de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. 
 
De wereld, de ongelovigen, willen niks te maken hebben met Christus, en Zijn Lichaam. De 
Heere Jezus Christus heeft weliswaar Macht ontvangen over alle vlees, maar de wereld is 
nog steeds in de macht van de boze! De Heere Jezus Christus eist, in de praktijk, Zijn Macht    
nog steeds niet op. Hij is lankmoedig, en wil dat iedereen tot bekering komt. Momenteel 
verzamelt Hij Zich een Volk voor Zijn Naam; de Gemeente. Hij trekt alle gelovigen uit deze 
wereld. Geestelijk, welteverstaan. De Heere gedoogt de Satan zo lang als Hij hem kan 
gebruiken in Zijn Plan met de wereld. Dus hoewel de wereld van Christus is, staat zij nog 
steeds onder de macht van de boze. En dat is te zien! 
  
2 Petrus 3 
9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar 
is lankmoedig (geduldig) over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen 
tot bekering komen. 
 
2 Korinthe 4 
3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; 
4 In dewelke de god dezer eeuw (de satan) de zinnen verblind heeft, namelijk der 
ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van 
Christus, Die het Beeld Gods is. 
 
De duivel regeert onder supervisie van God 
 
We leven nu in de tegenwoordige boze eeuw, en we kunnen dan ook duidelijk zien dat de 
boze de sfeer, de inrichting, en de wijze van leven bepaalt. De duivel is ‘de god dezer eeuw’. 
Maar natuurlijk alles onder supervisie van God. Hij heeft alles in de Hand, en het loopt zoals 
het lopen moet. Maar de volgende aion, de toekomende eeuw, is in aantocht. In die aion zal 
uiteindelijk de Heere Jezus Christus regeren en de sfeer, inrichting, en wijze van leven 
bepalen. 
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God heeft geen haast 
 
Op dit moment is de wereld helemaal niet in beeld bij God. Waarom ook? Want voordat het 
resultaat van Zijn Arbeid tot uitdrukking komt, is de vraag van de Heere Jezus Christus; 
‘Waar is Mijn Loon’? Hij vraagt niet als eerste naar het resultaat, maar Hij vraagt als eerste 
naar de Gemeente. Het resultaat is dat alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan kan er 
niks meer misgaan. Dan heeft Hij ook geen haast meer. En is Hij dus lankmoedig. Tot op 
heden heeft het in de wereld nog niet opgeleverd wat men ervan zou hopen, maar dat 
wordt straks goedgemaakt. Over niet al te lange tijd, zal Hij terugkomen. 
 
De gelovigen staan buiten de wereld 

14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld 
niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. 
-- 
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. 
 
Galaten 6 
14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere 
Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. 
 
De Gemeente heeft met de wereld niks te maken. Zij staat buiten de wereld. Zij heeft geen 
plaats in de wereld, en hoort daar ook niet thuis. De wereld is de oude Schepping, en de 
oude Schepping is dood voor God. Dood betekent in de Bijbel ‘geen communicatie met God’. 
De Heere Jezus Christus is opgestaan in een nieuwe Schepping. Er is geen enkele 
gemeenschap tussen gelovigen, en deze wereld. Wij zijn niet meer uit de wereld, want wij 
zijn nu uit God geboren. Wij zijn (geestelijk) wedergeboren in een nieuwe Schepping. Wij zijn 
nieuwe schepsels in Christus. (zie ook de studie ‘Buiten de wereld’) Daarmee heeft Hij het 
(erf-)zondeprobleem opgelost en kunnen wij Hem dienen. 
 
Johannes 15 
18 Indien u de wereld haat (haten= terzijde stellen oftewel aan de kant schuiven), zo weet, 
dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. 
19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van 
de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. 
 
Johannes 18 
36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van 
deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware 
overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.(nu is Zijn Koninkrijk niet van hier, dat 
gebeurt straks bij Zijn Wederkomst; dan wordt dat Koninkrijk uitgebreid naar de aarde)  
 
Eén geheel 
 
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij 
geloven zullen. 
21 Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één 
zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 
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22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk 
als Wij Een zijn; 
 
God geeft in Christus uitdrukking, en Gestalte, aan Zichzelf en aan Zijn Werk. Op dezelfde 
manier geeft Christus in de Gemeente uitdrukking, en Gestalte aan Zichzelf en Zijn Werk. Het 
is één geheel. Zoals wij het Lichaam van Christus zijn, zo is Christus het Lichaam van God. 
Zoals het Leven van God in Christus is, zo is het Leven van Christus in de Gemeente. Hij 
woont met Zijn Geest in alle gelovigen. Wij zijn een geestelijke Tempel. Als Christus aan God 
is onderworpen, dan is de Gemeente aan Christus onderdanig. Zoals God het Hoofd is van 
Christus, zo is Christus ons Hoofd.  
 
1 Korinthe 11 
3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man 
het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus. 
 
Kolossensen 1 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de 
Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
 
Wat God heeft samengevoegd, kan niemand scheiden 
 
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk 
als Wij Een zijn; 
 
De Vader en de Zoon zijn Eén. Zo is ook Christus en Zijn Lichaam Eén. Onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Eén Plant. Dat kán niet meer stuk, op geen enkele manier. God heeft ons 
samengevoegd. En wat God heeft samengevoegd, is door niets en niemand meer te 
scheiden. Wat God heeft samengevoegd in Christus Jezus, kan de mens niet scheiden.  
 
Marcus 10 
9 Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet 
 
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; 
 
De eenheid bewaren 
 
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk 
als Wij Een zijn 
 
Efeze 4 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer 
roeping; 
5 Een Heere, een geloof, een doop, 
6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
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De eenheid die in het Hogepriesterlijk Gebed wordt beschreven, zouden wij erkennen en 
geloven. We zouden, ook in de praktijk, ons best doen om deze geestelijke éénheid te 
behouden. We worden hierboven, in Efeze vier, niet voor niets opgeroepen om die eenheid 
te bewaren. Maar het is gelukkig niet zo dat, als wij die Eénheid niet bewaren, we dan niet 
meer Eén zouden zijn met Christus en elkaar! Zijn Werk kunnen wij gelukkig niet ongedaan 
maken. Toch is het Zijn Bedoeling dat die geestelijk Eénheid ook in de praktijk zichtbaar is. 
 
Kolossensen 3 
13 Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige 
klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. 
14 En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. 
15 En de vrede (Bijbelse vrede = éénwording) Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook 
geroepen zijt in één lichaam; en weest dankbaar. 
 
Geen verplichting 
 
We zouden er dus grote moeite voor doen om de geestelijke eenheid binnen de Gemeente 
te behouden. Dat moeten we niet zien als een verplichting, want wij hebben die eenheid 
niet tot stand gebracht. Daardoor zijn wij er ook niet verantwoordelijk voor. Deze éénheid is 
namelijk al tot stand gebracht door de Geest, door de Heere Zelf. Door geloof in Christus 
hebben wij deel gekregen aan Eén en Dezelfde Geest. Van ons wordt verwacht dat wij die 
reeds bestaande geestelijk Eénheid zouden behouden, en daarin zouden wandelen. Dan zal 
blijken dat wij die geestelijk éénheid nú al kunnen ervaren. Maar al zouden we niet aan die 
verwachting voldoen, de eenheid die Christus tot stand heeft gebracht, kan niet meer 
ongedaan worden gemaakt.  
 
1 Korinthe 12 
12 Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, 
vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. 
13 Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; (doordrenkt) hetzij 
Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest 
gedrenkt. 
 
De eenheid is al tot stand gebracht  
 
We moeten in ons achterhoofd bewaren dat dit gebed niet tot de discipelen, of tot ons,  is 
gericht. Het gaat hen, en ons, wel aan, daarom zitten ze erbij. Daarom spreekt de Heere deze 
woorden uit waar zij bij zijn. Maar het gebed is gericht tot de Vader. Het zal duidelijk zijn dat 
het, zonder twijfel, een gebed is naar de Wil van de Vader. En élk gebed dat naar Zijn Wil is, 
wordt vervuld. En inmiddels is het de beschrijving van de situatie van de Gemeente in onze 
tegenwoordige tijd. Het feit dat wij allen één zijn, is omdat de Heere dit gebeden heeft tot 
Zijn Vader. De Vader heeft ons gegeven aan Christus, en Híj bewaart ons. Zijn gebed is 
verhoord. Op wélke manier wij ons onderling ook zullen gedragen; wíj hoeven deze eenheid 
niet te maken. Deze eenheid is al tot stand gebracht in de dood en Opstanding van de Heere 
Jezus Christus.  
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Johannes 14 
13 En zo wat gij begeren zult in Mijn (Naam), dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon 
verheerlijkt worde. (Als de Heere Jezus Verheerlijkt wordt, is dat overeenkomstig de Wil van 
de Vader, en dat gebed wordt dus verhoord) 
14 Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. (Een gebed in Zijn Naam wordt altijd 
verhoord, aangezien een gebed in Zijn Naam overeenkomstig Zijn Wil is. Anders is het geen 
gebed in Zijn Naam. ‘In Zijn Naam’ is geen toverspreuk die we achter elk gebed kunnen 
plakken…) 
 
1 Johannes 5 
14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, 
Hij ons verhoort. 
15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de 
beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben. 
 
De Gemeente is beelddrager van Christus 
 
9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, 
want zij zijn Uw. 10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt. 
 
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk 
als Wij Een zijn;  
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat 
Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.  
24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij 
Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij 
liefgehad, voor de grondlegging  nederwerping der wereld 
 
Romeinen 8 
29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde 
Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. 
 
Hebreeën 1 
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld 
gemaakt heeft; 
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner 
zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de 
reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter 
hand der Majesteit in de hoogste hemelen; 
 
De Zoon is het uitgedrukte Beeld van Gods Wezen, en de Gemeente is het uitgedrukte Beeld 
van Christus. Wij zouden immers het Beeld van de Zoon gelijkvormig worden? Wij zouden 
Beelddragers zijn van Christus. Christus is Beelddrager van God, en de Gemeente is 
beelddrager van Christus. De Gemeente is de Volheid, oftewel de Vervulling van Christus. Bij 
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de opname zijn wij ‘Die Ene Volkomen Man’, oftewel compleet. Daar zorgt de Heere Jezus 
Christus voor. Híj bepaalt wanneer Zijn Lichaam ‘volkomen’ is. 
 
Efeze 1 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
Efeze 4 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot één volkomen Man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
 
1 Korinthe 15 
47 De eerste mens is uit de aarde, aards (Adam); de tweede Mens is de Heere uit den 
Hemel.(Christus) 
48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige 
zijn ook de hemelsen. 
49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook 
het beeld des Hemelsen dragen.(de Gemeente is beelddrager van de Christus) 
 
Hogepriester sinds Zijn Hemelvaart 
 
Dit Hogepriesterlijk gebed is de afsluiting van de aardse Bediening van de Heere Jezus. 
Afsluiting van het Oude Testament bij Zijn dood, en het begin van het Nieuwe Testament in 
Zijn Opstanding. Het gebed grijpt al vooruit naar de Nieuwtestamentische tijd, en Zijn 
Bediening dan als Hogepriester. Dat zou tijdens dit gebed nog een paar dagen duren. Toch 
spreekt de Heere Jezus hier al als Hogepriester. Maar het woord ‘Hogepriester’ komt in het 
hele gebed niet voor! Hoe zit dat dan? 
 
De Hogepriester behartigt onze belangen bij God 
 
Sinds Zijn Opstanding behartigt Híj, als Hogepriester, onze belangen bij God de Vader. Hij is 
het Hoofd, en wij Zijn Lichaam. Hij zorgt voor ons. En wie zorgt er nou niet goed voor zijn 
eigen lichaam?! In geestelijke zin heeft Hij Zichzelf verantwoordelijk gesteld voor ons. Wij 
zouden in gemeenschap blijven met Hem, en Zijn Woord. Dan kunnen wij in alles op Hem 
vertrouwen. 
 
De Hogepriester is Middelaar tussen God en de gelovigen 
 
Hebreeën 8 
1 De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat wij hebben 
zodanigen Hogepriester, Die gezeten is aan de rechter hand van den troon der Majesteit in 
de hemelen: 
 
De Heere Jezus Christus is Hogepriester sinds het moment dat Hij ten Hemel voer. Het 
Joodse Volk heeft Zijn Koningschap twee keer afgewezen, voor en ná Zijn Opstanding. En in 
plaats van Zijn Koningschap op te eisen, heeft Hij Zichzelf in de Hemel teruggetrokken. Hij 
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heeft Zich in dienst gesteld van God de Vader. Tot aan Zijn Wederkomst zal Hij verborgen 
zijn voor de wereld. Straks zal Hij terugkomen om op aarde orde op zaken te stellen. Om 
Gerechtigheid te doen. De Heere Jezus Christus staat nu als Hogepriester in dienst van God. 
Hij is daarmee een Middelaar tussen God en de gelovigen.  
 
Hebreeën 5 
8 Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft 
geleden. 
9 En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn (die in Hem geloven), een oorzaak 
der eeuwige zaligheid geworden; 
10 En is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizedek. 
 
1 Timotheüs 2 
5 Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 
6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen (Hij heeft Zichzelf als Hogepriester 
overgegeven aan de Gemeente), zijnde de getuigenis te zijner tijd; 
 
De Hogepriester bidt voor ons 
 
9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, 
want zij zijn Uw. 
 
Romeinen 8 
26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat 
wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke 
zuchtingen. 
27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God 
voor de heiligen (=gelovigen) bidt. 
-- 
34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook 
opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. 
 
Hebreeën 7 
24 Maar Deze (de Heere Jezus Christus), omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een 
onvergankelijk Priesterschap. 
25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen (Zijn Lichaam, de Gemeente 
oftewel alle gelovigen), die door Hem tot God gaan, alzo Hij  altijd leeft om voor hen te 
bidden. 
 
Hogepriesterlijk Gebed 
 
Johannes hoofdstuk zeventien heet ‘Hogepriesterlijk gebed’ omdat het de uitbeelding, 
oftewel illustratie, is van de tegenwoordige Positie van de Christus. In Christus zijn alle 
gelovigen één. Het hoofdstuk vormt in het kort de basis van de positie van de Gemeente in 
onze tegenwoordige Bedeling. De Gemeente als uitdrukking van de Heerlijkheid van Christus 
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De Belofte van de Heere Jezus  
 
Psalm 116 
3 De banden des doods hadden mij (de Heere Jezus)omvangen, en de angsten der hel 
(dodenrijk) hadden mij getroffen; ik vond benauwdheid en droefenis. 
4 Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: Och HEERE! bevrijd mijn ziel. 
-- 
12 Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen? 
13 Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN aanroepen. 
14 Mijn geloften zal ik den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk. 
15 Kostelijk is in de ogen des HEEREN de dood Zijner gunstgenoten. 
16 Och, HEERE! zekerlijk ik ben Uw knecht, ik ben Uw knecht, een zoon Uwer dienstmaagd;  
Gij hebt mijn banden losgemaakt.(de banden van de dood) 
17 Ik zal U offeren een offerande van dankzegging, (de Gemeente is de offerande) en  den  
Naam des HEEREN aanroepen.  
18 Ik zal mijn gelofte den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk (Zijn 
verkregen Volk de Gemeente)  
19 In de voorhoven van het huis des HEEREN,  in het midden van u, o Jeruzalem!(het Hemelse 
Jeruzalem)  Hallelujah!  
 
De Heere Jezus heeft de Vader een Gelofte, oftewel een Belofte, gedaan. Als de Vader Hem 
zou redden uit de dood, zou de Heere Jezus Christus Zijn Gelofte betalen. Christus zal Hem 
dan loven en prijzen temidden van de hele Gemeente. Bij Zijn Opstanding zou Hij, als 
Hogepriester, de Gemeente, in aanbidding aan Hem offreren. Hij zou degenen die de Vader 
aan Hem gegeven heeft voor het volbrachte Werk, samen met Zichzelf ten dienst stellen van 
de Vader. 
 
Vrijwillige Belofte betalen 
 
Psalm 22 
26 Van U (God) zal mijn (Christus) lof zijn in een grote gemeente; ik (Christus) zal mijn 
geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen (de Gemeente), die Hem (God)vrezen. 
 
Psalm 40 
10 Ik (Christus) boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente (Zijn Lichaam; alle 
gelovigen); zie, mijn (Christus) lippen bedwing ik niet; HEERE (God de Vader)! Gij weet het. 
11 Uw gerechtigheid bedek ik (Christus)niet in het midden mijns harten; Uw Waarheid en Uw 
heil (God de Vaderspreek ik uit; Uw weldadigheid en Uw trouw verheel ik niet in de grote 
gemeente. 
 

Psalm 61 
6 Want Gij, o God! hebt gehoord naar mijn geloften; Gij hebt mij gegeven de erfenis 
dergenen, die Uw Naam vrezen.(= de Gemeente, vrezen is ontzag hebben voor)) 
-- 
9 Zo zal ik Uw Naam psalmzingen in eeuwigheid; opdat ik mijn geloften betale, dag bij dag. 
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Hebreeën 2 
12 Zeggende: Ik zal Uw (God de Vader) naam Mijn broederen (het Lichaam van Christus; de 
Gemeente) verkondigen; in het midden der Gemeente zal Ik U lofzingen. 
13 En wederom: Ik zal Mijn betrouwen op Hem stellen. En wederom: Zie daar, Ik (het Hoofd 
Christus) en de kinderen, die Mij God gegeven heeft.(alle gelovigen, de Gemeente, Zijn 
Lichaam) 
 
Wederkerig 
 
1b verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. 
 
Zoals de Vader de Gemeente aan de Zoon gegeven heeft als Loon, zo offreert de Zoon de 
Gemeente aan de Vader als betaling van Zijn Gelofte. Hoe práchtig. De Heere Jezus Christus 
heeft ons bekwaam gemaakt om God te kunnen dienen. Ze Verheerlijken ‘elkaar’ en 
daarmee is zo mooi te zien dat de Vader en de Zoon Eén zijn.  
 
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. 
 

Geestelijke Drie-Enigheid 
 
9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, 
want zij zijn Uw. 
10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt 
-- 
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk 
als Wij Een zijn; 
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat 
Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 
 
De Vader en de Zoon zijn Eén. De Gemeente is één met Christus. De Heere Jezus Christus 
spreekt steeds opnieuw over deze Driehoeksverhouding. Of eigenlijk is het een Drie-
enigheid; God de Vader, de Heere Jezus Christus, en de Gemeente, het Lichaam van Christus.  
Het gaat om een Geestelijke eenheid. Alle gelovigen hebben deel gekregen aan het 
Goddelijk Leven. Bij de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus, hebben wij 
deelgekregen aan de Goddelijke Natuur. Logisch, wij zijn immers één Plant met hem, wij zijn 
Zijn Lichaam! (zie ook de studie ‘wat is erfzonde’) 
 
2 Petrus 1 
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in 
de wereld is door de begeerlijkheid.         
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Ook wij zijn priesters in Christus 
 
De Heere Jezus Christus heeft Zichzelf overgegeven aan de Gemeente, Zijn Lichaam. Hij heeft 
Zijn Koningschap niet opgeëist, maar heeft Zich in dienst gesteld van God de Vader.  
Daardoor staat de Gemeente óók in dienst van God. Namelijk in, en via, Christus. De 
Gemeente is daarom een volk van priesters. 
 
Openbaring 1 
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.(tesamen met God zijn wij koningen en 
priesters, wij zijn immers Zijn Lichaam! Wij delen in alle geestelijke zegeningen in Christus) 
 
1 Petrus 2 
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis (de 
Gemeente), tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode 
aangenaam zijn door Jezus Christus.  
 
De nieuwe mens in Christus  
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 
En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
 
God de Vader ziet ons niet naar onze oude mens. Voor God is de hele oude Schepping dood. 
Met de dood van de Heere Jezus, was de hele mensheid dood. In de Opstanding van de 
Heere Jezus Christus is er een nieuwe Schepping gekomen. De Heere Jezus Christus is de 
Eerstgeborene van deze nieuwe Schepping. Dus God heeft vanuit deze oude Schepping een 
nieuwe Schepping gemaakt. En daarmee zijn de zonden, en de Wet, en de dood, en het 
Oude Verbond, en het vlees verdwenen. De oude mens is door zijn zonden niet in staat om 
God te dienen. De nieuwe mens, in Christus, is wél in staat te naderen tot God, en Hem te 
dienen.  
 
Galaten 6 
14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere 
Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. 
15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een 
nieuw schepsel. 
 
Kolossensen 1 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, 
de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
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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. 
 
Wij worden gereinigd door het Bloed van de Hogepriester 
 
Onze oude mens, die nog rondloopt in de oude Schepping, zondigt wel, maar hij wordt 
gereinigd door onze Hogepriester, de Heere Jezus Christus. Wij worden gevoed, en gereinigd 
door Zijn Bloed. Het Bloed van de Hogepriester is het Bloed van het Nieuwe Testament. God 
ziet daardoor ons lichaam en geweten rein voor Zich. Als nieuw schepsel in Christus. Als God 
naar ons kijkt, ziet Hij Zijn Zoon. Hij het Hoofd, en wij Zijn Lichaam. De Heere Jezus Christus is 
in feite de filter tussen God en de mensen. Hij is onze Middelaar. Hij verzoent onze zonden 
zodat wij, in Christus, in dienst kunnen staan van God. Dus zelfs met onze oude mens hier op 
aarde, kunnen wij dienstbaar zijn aan God. Wij zijn door de Opstanding van Christus 
bekwaam gemaakt om God te kunnen dienen.  
 
Lukas 22 
20 Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe 
testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten(= gestort) wordt. (De Heere Jezus verwijst 
hiermee naar Zijn functie als Hogepriester. Zijn Bloed reinigt, en voedt ons. Let op; hier 
wordt niet het Bloed van het sterven aan het kruis bedoeld, dat is immers het Bloed van het 
Oude Testament!) 
 
Hebreeën 7 
22 Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. 
23 En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door den dood verhinderd werden 
altijd te blijven; 
24 Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. 
25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo 
Hij altijd leeft om voor hen te bidden. 
26 Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden 
van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden; 
 
Hebreeën 10 
22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze 
harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein 
water.  
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Bekwaam gemaakt om de Levende God te kunnen dienen 
 
Hebreeën 4 
14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, 
namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze 
zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid (zonder schroom of last of een bezwaard geweten) 
toegaan tot den troon der genade (jezelf dienstbaar opstellen), opdat wij barmhartigheid 
mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. 
 
De Heere Jezus Christus, onze Hogepriester, doet dus Verzoening voor ons bij God. Hij reinigt 
ons. Hij bidt voor ons tot de Vader. Hij is de Middelaar. Door die verzoening zijn, en worden 
wij, bekwaam gemaakt om de Levende God te kunnen dienen. Wij worden met klem 
opgeroepen om het Heiligdom in te gaan, en te naderen tot de Genadetroon. Naderen tot 
Hem om onze lichamen als een levende offerande aan Hem aan te bieden 
 
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. 
 
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, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij. 
 
Onze Hogepriester reinigt onze handel en wandel  
 

Titus 2 
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en 
onzen Zaligmaker Jezus Christus; 
14 Die (=de Heere Jezus Christus) Zichzelven voor ons gegeven heeft (=als Hogepriester), 
opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk (= het 
Hemelse Volk, de Gemeente)zou reinigen, ijverig in goede werken. 
 
De Hogepriester, de Heere Jezus Christus, staat in dienst van God, want Hij reinigt ons, 
dagelijks en ongevraagd, van onze zonden. Op die manier zijn wij in staat zijn te naderen tot 
God, om onze diensten aan te bieden. Goede Werken zijn werken die de Heere in en door 
ons zou bewerkstelligen. 
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Hebreeën 5 
7 Die in de dagen Zijns vleses, (= de Heere Jezus Christus) gebeden en smekingen tot 
Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd 
hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze.(Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder 
tranen en met luide stem gesmeekt, en gebeden tot Hem, God de Vader, die Hem kon 
redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor Zijn Vader) 
8 Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft 
geleden.(de Zoon was gehoorzaam tot in de dood) 
9 En geheiligd zijnde, is Hij (Christus)allen, die Hem gehoorzaam zijn(die in Hem geloven), 
een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden;(Door geloof ontvang je zaligheid, oftewel 
ontvang je eeuwig leven) 
10 En is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizedek (God de 
Vader heeft Zijn Zoon gesteld tot Hogepriester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening 
van Melchizédek) 
 
Heiligen 
 
17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. 
18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld 
gezonden. 
19 En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in Waarheid. 
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij 
geloven zullen 
 
Elk gelovig, en dus wedergeboren, mens bezit de Heilige Geest, en is daarmee heilig. Heilig 
betekent bekwaam gemaakt tot dienst aan de Heere. Uit de wereld genomen en apart gezet. 
Gewijd aan de dienst van God. Dus in staat om de Heere te kunnen dienen. Het woord heilig 
is dan ook nauw verwant aan priesterschap. Als men dienstwerk voor de Hogepriester de 
Heere Jezus Christus doet, is men in Hem (tesamen met Hem) automatisch priester. De 
Heere Jezus Christus is Heilig, dus wij zijn automatisch heilig in Hem. Want Zijn Positie, is 
onze positie. Bij onze wedergeboorte zijn wij één geworden met Hem. Hij het Hoofd, wij zijn 
Lichaam. Heilig betekent apart gezet voor de dienst aan God. Heiligen zijn gelovigen. 
 
1 korinthe 3 
16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? 
17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods 
is heilig, welke gij zijt.  
 
Hebreeën 3 
1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en 
Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; 
 
1 Petrus 2 
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een 
verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;  
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De Liefde van God de Vader komt tot ons via de Zoon 
 
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekenne, dat 
Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 
 
Hebreeën 2 
11 Want en Hij (=Christus), Die heiligt, en zij, die geheiligd worden (de Gemeente, Zijn 
Lichaam), zijn allen uit Eén (=God); om welke oorzaak Hij (=Christus) Zich niet schaamt hen 
broeders te noemen. 
12 Zeggende: Ik (=Christus) zal Uw naam (Gods Naam) Mijn broederen (de Gemeente, Zijn 
Lichaam) verkondigen; in het midden der Gemeente zal Ik U lofzingen. 
 
De Heere Jezus spreekt hier over de eenheid van alle gelovigen. Het is dezelfde eenheid als 
tussen God de Vader en de Zoon. Het gaat om de Geestelijke Eenheid. De Geestelijke 
eenheid van de Gemeente, is op grond van de Eenheid tussen Vader en Zoon. Daar kunnen 
verdeelde gelovigen niets aan verprutsen. 
 
De Liefde van God de Vader komt tot ons via de Zoon 
 

23 en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 
 
God de Vader heeft ons lief op dezelfde manier als Hij Zijn Zoon liefheeft. Zijn Liefde komt 
via de Zoon. En iedereen die de Vader liefheeft, heeft iedereen lief die uit Hem geboren zijn. 
Het is weer die Drie-eenheid. En liefde is hier de Vrucht van de Geest. Liefde in de Bijbel is  
praktische en levende gemeenschap, wat zich uit in dienstbaarheid. Liefhebben is dienen. 
Liefde voor God en Zijn Christus, voor het Woord der Waarheid en onder de broeders. 
Onderlinge liefde tussen de leden van de Gemeente.     
 
Johannes 16 
27 Want de Vader Zelf heeft u lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt, en hebt geloofd, dat Ik van 
God ben uitgegaan. 
28 Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat Ik de 
wereld, en ga heen tot den Vader. 
 
1 Johannes 5 
1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die 
liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is. 
 
Straks zal ook het Joodse Volk zien Wie zij doorstoken heeft 
 

23 en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt 

Dat zal de Wereld pas bekennen bij de Wederkomst van de Heere Jezus Christus. Dat is vanaf  
het einde van de zeventigste Jaarweek van Daniel. Dan zal ook het Joodse Volk zien wie zij 
doorstoken heeft. 
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Zacharia 12 
10b en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem 
rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk 
kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. 
 
De Gemeente is mede met Hem in de Hemel gezet 
 
24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij 
Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij 
liefgehad, voor de grondlegging nederwerping der wereld. 
 
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; 
 
Alles wat de Heere Jezus deed, of zei, of bidt, was naar de Wil van de Vader. Het is dus in 
vervulling gegaan dat al de gelovigen zijn waar ook de Heere Jezus Christus is! God heeft de 
Heere Jezus ruim tweeduizend jaar geleden uit de dood opgewekt. Hij heeft Hem als de 
Christus Verhoogd en Verheerlijkt, en Hij zit nu aan de Rechterhand van de Vader. Op het 
moment dat wij tot geloof komen, ontvangen wij ook dat leven van Christus wat toen tot 
stand is gekomen. Wij krijgen dan direct deel aan Zijn Opstandingsleven. Dit is eeuwig leven. 
We hebben dit leven niet ontvangen ter wille van onszelf, maar het is in de eerste plaats het 
Leven van Christus in ons. Het belangrijkste is dat Hij in ons leeft. Ons ego zou alsmaar 
minder worden, en de Heere Jezus Christus, de nieuwe mens ín ons, zou groeien.  
 
Johannes 3 
30 Hij (de Heere Jezus Christus) moet wassen, maar ik (de oude mens, ons 
ego) minder worden. 
 
Alles uit Genade 
 
Uit Genade zijn wij zalig geworden. God heeft dit allemaal tot stand gebracht. Daar hebben 
wij niks voor hoeven doen. Enkel ons geloof was daarvoor genoeg. Wij zijn mede levend 
gemaakt, en mede opgewekt, en mede met Hem in de Hemel gezet. Wij zitten mede aan de 
Rechterhand van de Vader. Wij hebben deelgekregen aan het Leven van Christus. Wij nemen 
deel aan Zijn Rijkdom en Zijn Kracht. Wij nemen zelfs deel aan alle geestelijk Zegeningen, in 
Christus. Er is geen enkel verschil in de positie van de Heere Jezus Christus, en die van ons. 
Overal waar in de Bijbel ‘Christus’ staat, kun je ook de ‘Gemeente’ bijzetten. Wauw, moet je 
eens tot je door laten dringen!! En ook al willen of kunnen we het niet geloven, wij hebben in 
Hem exact dezelfde positie. Omdat het staat in Zijn Woord, de Waarheid. En in Hem zijn wij 
dus ook priesters, koningen en heiligen.  (zie ook de studie ‘Efeze 1’) 
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Efeze 1 
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn 
roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking 
der sterkte Zijner macht, 
 
Wij zijn Hemelse wezens 
 
Romeinen 6 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit 
de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens 
wandelen zouden. 
5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
 
Wij zijn Eén Plant met Hem geworden in kruisiging, dood en Opstanding. Maar, zegt Paulus, 
wij zijn ook één Plant geworden met Zijn Hemelvaart. Wij zijn niet alleen met Hem 
opgewekt, maar wij zijn ook met Hem in de Hemel gezet. Wij zijn Hemelburgers geworden. 
Onze wandel is in de Hemel. Hij heeft ons uit deze wereld getrokken. 
 
Onzienlijke wereld 
 
De Hemel is niet heel ver en hoog. De Hemel strekt zich uit tot de aardkorst. Wij maken, in 
Hem, deel uit van de onzienlijke wereld. Christus woont in ons; in onze harten, in de Hemel, 
en in onze levens; in alle drie! Het gaat om de onzienlijke wereld. In die onzienlijke wereld is 
de natuurlijke mens dood voor God. De natuurlijke mens hoort bij de oude Schepping, en 
maakt geen deel uit van de onzienlijke wereld. Wij zien die onzienlijke wereld nog niet, maar 
maken wel deel uit van die Hemelse dingen. Wij maken nu al deel uit van de nieuwe 
Schepping. Die is tot stand gebracht in de dood en Opstanding van Christus. Hij is 
wedergeboren in een nieuwe Schepping. 
 
Rechtvaardige Vader 
 
25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen 
hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt. 
 
De Vader heeft Recht gedaan aan Zijn Zoon. Zowel in Zijn dood, als in Zijn Opstanding en 
Verheerlijking. Zo zal de Vader ook Recht doen aan al degenen die de Zoon bekend hebben. 
Bekennen is ‘geloven’, of eigenlijk ‘in gemeenschap leven met’. En uiteraard geldt dit ook voor 
de gelovigen in de volgende twee Bedelingen. De Vader zal ook Recht doen aan deze wereld. 
Aan iedereen die de Zoon niet hebben willen kennen. Degenen voor wie Zijn Woord geen 
Waarheid was. Allen die de Zoon van God hebben afgewezen. Ook zal de Vader Recht doen 
aan al het gedane onrecht van de onrechtvaardigen (ongelovigen) tegen Zijn kinderen. Onze 
Rechtvaardige Vader zal Recht spreken. 
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Johannes 3  
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen 
zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, 
dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. 
 
Romeinen 12 
18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. 
19 Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij 
komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. 
 
Zijn Liefde in ons 
 
26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, 
waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen. 
 
De Heere Jezus heeft Zijn Wezen bekend gemaakt. Door Zijn Woord en Geest, is de Heere 
Jezus Christus daar nog steeds mee bezig. Zodat onze gemeenschap met Christus zal 
toenemen, en onze liefde zal toenemen. Met als bedoeling dat onze begeerte zal         
toenemen om ons, in ons dagelijks leven, beschikbaar te stellen in Zijn Dienst. De 
priesterlijke dienst.  
 
Het Hogepriesterlijk gebed zou ook ons gebed zijn 
 
Ons gebed zou in overeenstemming zijn met het Hogepriesterlijk Gebed. De strekking van 
onze gebeden zou zijn, dat wij een functie mogen vervullen in de Gemeente, Zijn Lichaam. 
Wij zijn leden van Zijn Lichaam, en onze gezindheid zou erop gericht zijn dat wij onze positie 
in dat Lichaam in zouden nemen. Zodat we in de praktijk van het leven ook daadwérkelijk 
één zouden zijn. Zijn gebed is dat Hij het Hoofd zou zijn van dat Lichaam. In dit gebed wordt 
de eenheid van de Gemeente als geheel tot uitdrukking gebracht.  
 
Dit Gebed is verhoord en vervuld 
 
Is dit gebed vervuld? Ja dit gebed is al vervuld! Het is immers een Gebed naar de Wil van de 
Vader! Het is niet zo dat wij de Wil van de Vader zouden kunnen dwarsbomen doordat wij er 
een potje van gemaakt hebben. De Heere heeft geen mensenhanden nodig om Zijn Plan met 
ons, en met de wereld, te volvoeren. Het zou hoogmoed zijn om dat te denken! Het gebed is 
niet tot ons gericht, maar tot God. Wij hoeven die eenheid niet tot stand te brengen. Er staat 
dat de Heere Jezus Christus wil dat zij allen één zijn. God zou die eenheid bewerkstelligen. 
Overeenkomstig naar de Wil van God de Vader. Die eenheid is in Zijn Opstanding al 
gerealiseerd. En wij zouden in de praktijk leven vanuit die eenheid.  
 
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; 
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Kolossensen 3 
12 Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen 
der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; 
13 Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige 
klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. 
14 En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. 
15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; 
en weest dankbaar. 
 
 
                                                          Amen. 
 
 
 


