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Een welbehagelijk offer 
 
Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods (deze ontfermingen zijn uitgelegd in 
Romeinen 1 t/m8), dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke 
offerande, welke is uw redelijke (=de logische consequentie daarvan) 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. 
 
Wij zouden onze lichamen stellen tot offer, ons hele leven. Een God welbehagelijk offer, 
staat in Romeinen twaalf. In hoofdstuk acht van Romeinen staat dat wij, als gelovigen, met 
Christus levend gemaakt zijn. Wij zijn, met Christus, wedergeboren in een nieuwe Schepping. 
Wij leven niet meer onder de heerschappij van de Wet, en van de zonde. Wij leven onder de 
Heerschappij van de Genade. Wij zouden leven onder de Leiding van de Heilige Geest; Hij 
brengt ons in de positie van zoonstelling. De Geest der Zoonstelling. 
 
Romeinen 8 
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij 
hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen zoonstelling, door Welken wij 
roepen: Abba, Vader! 
 
Zoonstelling 
 
Zoals je kunt zien hierboven, in Romeinen acht, is de term ‘zoonstelling’ helaas wegvertaald. 
Men heeft ervan gemaakt; ‘aanneming tot kinderen’. Maar wij zijn geen ‘aangenomen 
kinderen’! Wij zijn uit God geboren, wij zijn wedergeboren uit Zijn onvergankelijk Zaad, door 
Zijn Woord. Zoonstelling betekent ‘aanstelling tot zonen’. Zoonstelling kennen wij vanuit het 
Boek Genesis, als aanstelling in het eerstgeboorterecht. Het recht der eerstgeboorte. Zonen 
gesteld in het hoogste erfrecht. Degene die in deze plaats gesteld is, is hoofd van de familie, 
oftewel is de gezaghebbende.  
 
Galaten 4 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij 
de aanneming tot kinderen (juiste vertaling;) aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. 
6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, 
Die roept: Abba, Vader! 
 
Willem Alexander 
 
Het hoofd van de Koninklijke familie, is koning Willem Alexander. Hij is niet de oudste van de 
familie, maar hij is, door het erfrecht, het hoofd van de familie. Aan dit erfrecht is de troon, 
oftewel het Koningschap verbonden. In de hogere adelijke kringen is het nog steeds zo dat 
iemand het hoofd van de familie is. Als er zaken in de familie besloten of goedgekeurd 
moeten worden, dan doet het hoofd van de familie dit.  
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Israël 
 

Israël      =  larvy  =   Strijder Gods; Heersen met God; Het Recht Gods 

                                    =   Uitbeelding van geloof; Jacob is Israël geworden 
 
De titel ‘Israël’ werd gegeven aan Jakob. Hij bleef Jakob genoemd worden, behalve wanneer 
de Heere hem gebruikte als profeet. Jakob is de tweede zoon van Izak. Hij was niet de 
oudste, maar kreeg wel het eerstgeboorterecht van de familie. Het was een koninklijke 
familie. Israël betekent ‘keizer met God’, oftewel ‘heerser met God’. De titel die Jakob kreeg, 
werd vererfd naar zijn eerstgeborene, Jozef. Via Jozef gaat de titel Israël mee met Efraïm. 
Uiteindelijk blijft de naam Israël hangen bij Juda, het Joodse Volk, omdat dat er nog is… 
Maar het Joodse Volk is de naam ‘Israël’ niet waardig, zij is immers ongelovig. Zij gelooft niet 
in Christus; en ‘niemand komt tot de Vader dan door de Zoon’. 
 
Aanstelling in het eerstgeboorterecht 
 
Romeinen acht zegt met nadruk dat wij als gelovigen, geroepen zijn tot zoonstelling. Dat 
staat er in de Hebreeuwse term. Daarom staat er dat wij roepen ; ‘Abba, vader’. Het Nieuwe 
Testament staat in het Grieks. Hoe komt dit Hebreeuwse woord erin? Waarom staat er 
‘Abba’ in het Hebreeuws, en ‘vader’ in het Grieks? Dit staat ook in Galaten vier. Dit is om aan 
te geven dat het gaat over het oudtestamentische beginsel van erfrecht; de aanstelling in het 
eerstgeboorterecht. Dat is dus de aanstelling tot zonen, oftewel zoonstelling. 
 
Galaten 4 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij 
de aanneming tot kinderen (juiste vertaling;) aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. 
6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, 
Die roept: Abba, Vader! 
 
Wat erft de Gemeente? 
 
Hoe is het mogelijk dat het eerstgeboorterecht in Romeinen acht wordt toegeschreven aan 
de Gemeente, en in Romeinen negen nadrukkelijk toegeschreven wordt aan het Volk Israël?  
Hoe komt het begrip ‘zoonstelling’ terecht bij de Gemeente? En als de Gemeente daarin de 
opvolger is van Israël, wat erft zij dan?  
 
Romeinen 9 
4 Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen aanstelling tot zonen, en de 
heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen; 
5 Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is God 
boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. 
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Zoonstelling voor de Gemeente 
 
Romeinen 8 
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te 
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 
-- 
23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook 
zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen aanstelling tot 
zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams. 
 
Het is belangrijk dat we weten wát die Bijbelse uitdrukkingen nu eigenlijk betekenen. Dan 
wéten we waarover we praten. Het ‘probleem’ begint in Romeinen acht, waar staat dat de 
Gemeente onderweg is naar de aanstelling in het eerstgeboorterecht, bij de verlossing van 
ons lichaam. Wij verwachten de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons 
lichaam. Wij zijn onderweg daarnaar toe. En bij die gelegenheid straks, ontvangen wij ook 
ons Loon. ‘Het lijden hier zal niet opwegen tegen de Heerlijkheid straks’. Zoonstelling gaat 
dan ook gepaard met het ontvangen van Heerlijkheid.  
 
Zoonstelling voor het Volk Israël 
 
Maar Romeinen hoofdstuk negen zegt dat zoonstelling feitelijk beloofd is aan Israël. De 
positie van Israël, heeft niks te maken met de individuele behoudenis. De uitverkiezing van 
Israël is niet een uitverkiezing van een Volk om behouden te worden, of in de Hemel te 
komen, of wat dan ook. Dit alles heeft er niks mee te maken. Wat houdt de verkiezing van 
Israël dan in? Waartoe was Israël uitverkoren? 
 
Waartoe was Israël uitverkoren? 
 
Exodus 4 
22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, 
is Israël.(Dit gaat in hoogste instantie over de Heere Jezus Christus, maar heeft een lagere 
toepassing op het Volk Israël) 
 
Exodus 19 
5 Nu dan, indien gij (Volk Israël) naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond 
houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 
6 En gij (Volk Israël) zult Mij (voor Mij; in dienst van Mij) een priesterlijk koninkrijk, en een 
heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. 
 
De uitverkiezing van Israël is na te lezen in Exodus negentien. Israël wordt uitverkoren, van 
tussen de volkeren, en aangesteld als Volk in eerstgeboorterecht. En wat moet het Volk dan 
doen? Nou, de Heere dienen! En wat houdt dat dienen in? Israël zou het Woord van God 
bewaren, gehoorzamen, en verspreiden onder de andere volkeren. Prediken dus. 
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God spreekt 
 
Johannes 1 
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 
2 Dit was in den beginne bij God. 
3 Alle dingen zijn door Hetzelve (het Woord) gemaakt, en zonder Hetzelve (het Woord) is 
geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 
 
God is Woord, God spreekt. Alles wat God doet, doet Hij door het Woord. Sinds God wat 
doet, klinkt het Woord van God. Het Woord doet de dingen worden. God spreekt. Uit zijn 
mond komt een zwaard, maar ook adem. Zijn Woord oordeelt, en geeft leven. Het Werk van 
God bestaat primair, en heel fundamenteel, uit spreken. Momenteel spreekt God door het 
Evangelie. Maar straks, bij Zijn Wederkomst, zal Hij spreken. Rechtspreken en oordelen.  
 
Psalm 2 
4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. 
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken. 
 
Prediking van het Evangelie 
 
Romeinen 1 
16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot 
zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. 
 
Als je betrokken wilt worden in het Werk van de Heere, kan dat alleen door betrokkenheid in 
de prediking van het Woord van God. Het Evangelie is de boodschap van het Nieuwe 
Verbond dat is aangebroken. Implicerend dat het Oude Verbond is verdwenen. 
 
Galaten 4 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw, geworden onder de wet; 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot 
kinderen aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. 
 
Het Evangelie wordt gepredikt 
 
Het Evangelie is de prediking dat dat Nieuwe Verbond is aangebroken. Alle Bijbelse 
Waarheid van vandaag gaat dus dáárover. Het enige wat de Heere doet, is Zijn Woord 
spreken. In de dagen van Zijn Wederkomst, dan zend Hij weer twee getuigen die Zijn Woord 
verspreiden. En daarna komen er ook weer 144.000 getuigen die Zijn Woord prediken over 
de hele wereld. Het Evangelie wordt gepredikt voordat er een oordeel komt. Dat is óók 
spreken, en dat is wat God doet. 
 
Lukas 24 
47 En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle 
volken, beginnende van Jeruzalem. 
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Twee kanten 
 
Het Woord van God heeft twee kanten. Het staat op twee stenen tafelen. Of het staat op 
één rol, maar dan is het van binnen én van buiten beschreven. Het Woord van God is links, 
of rechts. Enerzijds is het oordeel, en anderzijds is het leven. Oordeel over de goddelozen, de 
ongelovigen, en leven voor de gelovigen. Het Woord is een tweesnijdend Zwaard, het heeft 
twee kanten. Water is een beeld van Zijn Woord, maar als het bitter is, ga je eraan dood.   
 
Exodus 31 
18 En Hij gaf aan Mozes, als Hij met hem op den berg Sinaï te spreken geëindigd had, 
de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven met den vinger Gods. 
Ezechiël 3 
9 Toen zag ik, en ziet, er was een hand tot mij uitgestoken; en ziet, daarin was de rol eens 
boeks.(=boekrol) 
10 En Hij spreidde die voor mijn aangezicht uit; en zij was beschreven voor en achter; en 
daarin waren geschreven klaagliederen, en zuchting, en wee. 
 
Hebreeën 4 
12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan 
enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der 
samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des 
harten. 
 
Ja, dat zullen wij doen! 
 
Exodus 19 
3 En Mozes klom op tot God. En de HEERE riep tot hem van den berg, zeggende: Aldus zult gij 
tot het huis van Jakob spreken, en den kinderen Israëls verkondigen: 
4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der 
arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb. 
5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, 
zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 
6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij 
tot de kinderen Israëls spreken zult. 
7 En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde voor hun aangezichten al deze 
woorden, die de HEERE hem geboden had. 
8 Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen 
wij doen! En Mozes bracht de woorden des volks weder tot den HEERE. 
 
Het Volk Israël bestaat vanaf de uittocht uit Egypte. Die verlossing is de geboorte van Israël. 
Door de Schelfzee. Zij werden naar Sinaï gebracht. Daar kregen zij de Wet voorgehouden, en 
Mozes moest vragen of het goed was zo. En het Volk antwoordde; ‘ja, dat is goed’. Vanaf dat 
moment werden hen de woorden Gods toebetrouwd. De Stenen Tafelen zijn hiervan de 
uitbeelding. (Ter illustratie dat zij het Woord ontrouw zouden zijn, gooide Mozes ze dan ook 
kapot)  
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Het Woord van God toevertrouwd 
 
Romeinen 3 
1 Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? 
2 Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd. 
(=met vertrouwen ter uitvoering opdragen) 
 
Israël is dus geroepen in dat eerstgeboorterecht, en dat houdt in dat aan Israël de ‘Woorden 
Gods zijn toebetrouwd’. Israël is Israël omdat het wat te zeggen heeft. Maar Israël is de titel 
afgenomen omdat het niks meer te zeggen heeft. Het Volk is ‘stom gemaakt’. En waarom? 
Omdat zij de Heere afgewezen heeft. Het Volk heeft Zijn Kennis, oftewel Zijn Woord, 
verworpen. Zij was ontrouw aan haar Man. Daarom heeft de Heere het priesterlijk Volk, de 
tien stammen, ontslagen van haar taak. Dat ontslag werd voltooid bij de Assyrische 
ballingschap. Toen werd Ammi, Lo-ammi. Mijn Volk werd niet-Mijn-Volk. Daarmee is Israël 
gelijk geworden aan de heidense volkeren. 
 
Hosea 4 
4 Doch niemand twiste noch bestraffe iemand; want uw volk (=de 10-stammen van Israël; 
Efraïm) is als die met den priester (lees; priesterschap) twisten. 
5 Daarom zult gij vallen bij dag, ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht; en Ik zal uw 
moeder (=volk) uitroeien.(afsnijden) 
6 Mijn volk is uitgeroeid (juiste vertaling)= wordt stom gemaakt, omdat het zonder kennis is; 
dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt 
niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen 
vergeten. 
 
Het Joodse Volk is ongelovig 
 
‘Hun waren de Woorden Gods toebetrouwd’. Maar niet in onze dagen! De 2-stammen zijn 
ook ontslagen van hun taak. Zij hebben de Heere twee keer verworpen. Zij hebben Hem 
gekruisigd, en ook ná Zijn Opstanding wilden zij Hem niet. Het Joodse Volk gelooft niet in 
Christus als Zoon van God. Zij heeft niet eens het Nieuwe Testament. En de Talmoed weegt 
voor haar zwaarder dan het Oude Testament. Zij is dus een ongelovig volk, want niemand 
komt tot de Vader dan door de Zoon! Maar elke individuele gelovige Jood, wordt natuurlijk 
gewoon toegevoegd aan de Gemeente. Maar als Volk kan zij niet meer tot geloof komen. Er 
zal in de zeventigste Jaarweek eerst een oordeel over het Volk komen.  
 
Lukas 13 
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe 
menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens 
onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? 
35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, 
totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des 
Heeren! (het Joodse Volk zal Zijn Naam pas aanroepen aan het einde van de zeventigste 
Jaarweek. Dan zullen zij zien Wie zij doorstoken hebben.) 
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De 10-stammen 
 
De Olijfboom in Romeinen elf, is een type van het hele volk Israël. Zij had de 
verantwoordelijkheid ontvangen, om het Woord van God te geloven, en aan de andere 
volkeren te onderwijzen. Zij had deze priesterlijke taak van de Heere ontvangen. Aan Israël 
waren de ‘Woorden van God toevertrouwd’. Maar de tien-stammen waren ontrouw aan het 
Woord van God, en uiteindelijk werden deze takken van de goede olijfboom afgesneden. De 
tien-stammen werden in 772 BC, door de Assyriërs, verstrooid onder de heidenen (In de 
Bijbel zijn heidenen alle niet-Joden). Dat gedeelte, Efraïm, oftewel de tien-stammen, werd 
een wilde olijfboom. Alleen de takken van Juda zaten nu nog aan de tamme olijfboom.  
 
De 2-stammen 
 
Alleen de takken van Juda zaten nu nog aan de olijfboom. Maar ook Juda, de twee-stammen, 
bleven niet trouw aan het Woord, en zij verwierpen, en kruisigden de Heere Jezus. Ook na 
de Opstanding verwierp Juda de Heere Jezus Christus. Nu werden ook de ontrouwe 
natuurlijke takken van het Joodse volk afgesneden van de olijfboom. Dus zowel de 2- als de 
10-stammen zijn ontslagen van hun functie.  
 
Het Woord van God nu toevertrouwd aan de Gemeente 
 
Wij hebben eerder al gezien dat ook de Gemeente aanstelling heeft tot het 
eerstgeboorterecht. Wat is dan de verantwoordelijkheid van de Gemeente? Nou, dat het 
Woord van God, de Bijbel, is toebetrouwd aan de Gemeente. Door God. De volgorde is, door 
het ongeloof van het Joodse Volk, gewijzigd. Het Volk Israël was de Woorden Gods 
toebetrouwd, maar zij heeft er niks mee gedaan dan er regel op regel en gebod op gebod 
van te maken. Dus toen ging de zaligheid eerst naar de Gemeente, dit terwijl het Volk Israël 
als eerste was uitverkoren om het Woord van God onder de andere volkeren te prediken. 
 
Jesaja 28 
10 Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een 
weinig, daar een weinig. (Talmoed) 
11 Daarom zal Hij door belachelijke lippen (de gelovigen uit de heidenen), en door een 
andere tong (=de Gemeente) tot dit volk spreken; 
12 Tot dewelken Hij gezegd heeft: Dit is de rust, geeft den moeden rust, en dit is de 
verkwikking; doch zij (het Volk Israël) hebben niet willen horen.(horen= gehoorzamen= 
geloven) 
 
De Zaligheid ging naar een ánder Volk 
 
Handelingen 28 
27 Want het hart dezes volks (Juda, het Joodse Volk, de twee-stammen) is dik geworden, en 
met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet 
te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij 
zich bekeren, en Ik hen geneze.(het Volk Israël kan momenteel niet tot geloof komen) 
28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen (gelovige niet- Joden; de 
Gemeente) gezonden is, en dezelve zullen horen.(=gehoorzamen=geloven) 
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Een ander neme het priesterambt 
 
Psalm 109 
2 Want de mond des goddelozen en de mond des bedrogs zijn tegen mij opengedaan; zij 
(=het Joodse Volk= Juda=de twee-stammen) hebben met mij gesproken met een valse tong. 
3 En met hatelijke woorden hebben zij (=Juda, de twee-stammen, het Joodse Volk)mij 
omsingeld; ja, zij hebben mij bestreden zonder oorzaak. 
4 Voor mijn liefde, staan zij mij tegen; maar ik was steeds in het gebed. 
5 En zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd, en haat voor mijn liefde. 
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; (een ander Volk krijgt het 
priesterambt; namelijk de Gemeente; alle gelovigen uit de Joden en de heidenen) 
 
Handelingen 1 
16 Mannen broeders, deze Schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door den 
mond Davids voorzegd heeft van Judas,(=typologisch Juda; de twee-stammen) 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.(typologisch 
staat dit voor het verstrooid worden van de twee-stammen oftewel Juda oftewel het Joodse 
Volk, in 70 AD) 
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 (=het Joodse Volk) woonstede 
worde woest, en er zij niemand die in dezelve wone. En: Een ander neme zijn opzienersambt. 
 
Romeinen 11 
16 En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, 
(de Heere Jezus Christus is de Wortel) zo zijn ook de takken heilig. 
17 En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde (de Gemeente, 
Zijn Lichaam), in derzelver plaats zijt ingeent, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms 
mede deelachtig zijt geworden, 
18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, 
maar de wortel u. 
19 Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeent worden. 
20 Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet 
hooggevoelende, maar vrees. 
21 Want is het, dat God de natuurlijke takken(het Volk Israël) niet gespaard heeft, zie toe, 
dat Hij ook mogelijk u niet spare. 
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Ecclesia  
 
Hebreeën 12 
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse 
Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; 
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente (Ecclesia) der eerstgeborenen, (wij zijn de 
Gemeente van eerstgeborenen, met het eerstgeboorterecht) die in de hemelen 
opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte 
rechtvaardigen 
 
Ecclesia is een Grieks begrip wat vertaald is met ‘Gemeente’. Het Woord ‘Gemeente’ is een 
vondst van Luther, omdat hij het woord ‘kerk’ niet wilde gebruiken. De beste vertaling voor 
‘ecclesia’ is eigenlijk ‘volksvergadering’ oftewel ‘volksvertegenwoordiging’. Maar dat begrip 
bestaat hier eigenlijk pas sinds de negentiende eeuw. De Volksvertegenwoordiging bestond 
uit degenen die werden aangewezen door de koning, om zitting te nemen ‘in de raad’, ‘in de 
uitgeroepenen’. En dat is wat ‘Ecclesia’ betekent. De Gemeente is de Ecclesia, geroepen uit, 
tot Volksvergadering. Wij zijn de Volksvertegenwoordiging binnen Zijn Koninkrijk. Wij zijn de 
Gemeente van eerstgeborenen, met het eerstgeboorterecht. 
 
De bouw van de Gemeente 
 
1 Petrus 2 
4 Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij 
God uitverkoren en dierbaar; 
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig 
priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus 
Christus. 
6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die 
uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 
7 U dan, die gelooft, is Hij (=de gefundeerde Steen; Christus) dierbaar (=kostbaar); maar den 
ongehoorzamen (=ongelovigen, oftewel het Joodse Volk) wordt gezegd: De Steen, Dien de 
bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des 
aanstoots, en een rots der ergernis; 
8 Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook 
gezet zijn. 
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk (= 
bekwaam gemaakt om God te dienen), een verkregen volk (Zijn Eigendom, Zijn Schat) ; opdat 
gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn 
wonderbaar licht; 
 
Petrus vergelijkt de gelovigen met een steen. Deze levende stenen worden, als het ware, bij 
elkaar gevoegd tot een levend huis. Een geestelijk huis. Een priesterdom met aan God 
gewijde priesters. Zij zouden hun lichamen stellen tot een God welbehagelijk offer. Petrus 
beschrijft de bouw van de Gemeente als een Tempel, en tegelijkertijd de bouw van de 
Gemeente als individuen. Samen vormen zij één Volk, een priesterlijk Volk. De Tempel is een 
priesterlijk Huis. Een Volk is een huis; een volk bestaat uit individuen, en een huis bestaat uit 
stenen! Een prachtige metafoor.  
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Hebreeën 3 
1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel 
en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; 
2 Die getrouw is Dengene, Die Hem gesteld heeft (Zoonstelling; God heeft Christus tot Zoon 
gesteld), gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. 
3 Want Deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene, die het 
huis gebouwd heeft, meerder eer heeft, dan het huis. 
4 Want een ieder huis wordt van iemand gebouwd; maar Die dit alles gebouwd heeft, is 
God. 
5 En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, als een dienaar, tot getuiging der 
dingen, die daarna gesproken zouden worden; 
6 Maar Christus, als de Zoon over Zijn eigen huis; Wiens huis wij zijn, indien wij maar de 
vrijmoedigheid en den roem der hoop tot het einde toe vast behouden. 
 
Drager van het Woord van God 
 
Openbaring 1 
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de 
Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden 
gewassen heeft in Zijn bloed. 
6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de 
heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Een Tempel is alleen een Tempel als het Woord daarin bewaard wordt. God drukt Zich uit in 
Zijn Woord. In de Tempel worden de twee stenen tafelen bewaard, maar in de Gemeente 
wordt het Woord van God bewaard. God woont in de Gemeente, de geestelijke Tempel. 
Israël is uit zijn functie ontslagen. In ónze dagen is de Gemeente drager van het Woord van 
God. De Gemeente ontleent als Volk zijn bestaansrecht aan deze functie. Dit is de basis van 
alles wat over het praktische leven van de gelovige beschreven staat. Priesters zijn wij. En wij 
staan vierentwintig uur per dag in Zijn Dienst. 
 
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.(Heilig is apart gezet, en bekwaam gemaakt om de Levende God te 
dienen) 
 
Alle gelovigen zijn priesters 
 
Wij zijn dus priesters, en behoren tot een priesterlijk Volk. Wij hebben een Hogepriester die 
de leiding heeft van de dienst. Bijbels gezien is de Hogepriester verantwoordelijk voor de 
bediening, en het bewaren, het prediken en onderwijzen van het Woord van God. Oftewel; 
‘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’ (Hebreeën 1). De 
Heere Jezus Christus, onze Hogepriester, geeft ons een plaats in het Lichaam. 
 
 



11 
 

Allemaal verantwoordelijk 
 
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. 
 
Een lichaam is een samengesteld geheel, een organisme. Een lichaam is een systematisch 
samenstel van verschillende delen. De Gemeente is het Lichaam van Christus. En Christus is 
het Hoofd van het Lichaam. Dat is hetzelfde als; Hij is de Hogepriester van het priesterlijk 
Volk. Wij zijn dus allemaal verantwoordelijk voor het gemeenschappelijk dragen van het 
Woord. Dat geldt dus op de eerste plaats voor ons persoonlijk. Dat wij leren wat dat 
priesterschap inhoudt. Als de Heere ons gemaakt heeft tot priesters, wat is daar dan de 
consequentie van?  
 
Consequenties 
 
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 Dit gaat over de formering van onze gedachten). ; 
maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds (=denken), opdat gij moogt 
beproeven (=waarnemen), welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. 
 
Wij zouden leren onze plaats in te nemen in het geheel. En dat is waar Romeinen twaalf over 
gaat. Wat voor ons leven de volmaakte Wil van God is, zullen we in de praktijk moeten 
ondervinden. Wij zouden onze handen openhouden, zodat de Heere ze kan vullen. Dat 
neemt even tijd in, maar als wij onszelf overgeven aan Hem, wordt Zijn Wil vanzelf duidelijk. 
De Heere slijpt en bewerkt ons. Hij wil Zijn Werk aan en in ons afmaken. 
 
Verantwoordelijkheden 
 
Romeinen 12 
3 Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs 
zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid 
(=bescheidenheid), gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs ( God deelt gaven uit op 
basis van geloof) gedeeld heeft. 
4 Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking 
hebben;(alle ledematen hebben een eigen functie) 
5 Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. 
6 Hebbende nu verscheidene gaven (bedieningen, verantwoordelijkheden), naar de genade, 
die ons gegeven is, 
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Paulus zegt ons dat wij, op de eerste plaats, moeten leren om bescheiden te zijn. Dus 
terughoudend, en een beetje op de achtergrond. Als we teveel en te hard praten, kunnen 
we niet horen wat God van ons wil. God geeft gaven naar de mate van geloof, van trouw. 
Gaven zijn geen talenten, maar gaven zijn ‘verantwoordelijkheden binnen de Gemeente’. Die 
gave, die bediening, houdt verband met de mate van geloof. Houdt verband met trouw en 
loyaliteit aan God. We hebben dus niet allemaal dezelfde verantwoordelijkheden ontvangen. 
Maar bij elkaar draagt het bij aan de functie van het uitverkoren priesterlijk Volk, aan wie het 
Woord van God is toevertrouwd.  
 
Wat zijn goede werken? 
 
Efeze 2 
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God 
voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 
 
Goede werken zijn werken waarin de Vader Verheerlijkt wordt. Goede werken leiden tot 
Verheerlijking van God. Deze werken hebben te maken met de priesterlijke 
verantwoordelijkheid, met de functie van de Gemeente. God wordt Verheerlijkt doordat Zijn 
Woord bewaard en gepredikt wordt. In de praktijk van ons leven betekent dit, dat wij trouw 
zouden blijven aan Zijn Woord. Dus goede werken, zijn werken die voortvloeien uit de 
priesterlijke functie van de Gemeente. Ook wel vruchtbare werken genoemd. 
 
Zowel de heiden als de Jood heeft toegang tot Christus 
 
Efeze 2 
11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid 
genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen 
geschiedt; 
12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en 
vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de 
wereld. 
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed 
van Christus. 
14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des 
afscheidsels gebroken hebbende, 
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in 
inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, 
vrede makende; 
16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de 
vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. 
17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die 
nabij waren. 
18 Want door Hem hebben wij beiden (=gelovige Jood en gelovige heiden) den toegang door 
één Geest tot den Vader. 
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en 
huisgenoten Gods;(=deelgenoten van Gods Huis) 
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20 Gebouwd op het fondament (=het fundament van de Tempel) der apostelen en profeten, 
waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; 
21 Op In Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een 
heiligen tempel in den Heere; 
22 Op In Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.(=een 
Geestelijke Tempel 
 
God was een God van Israël 
 
Bedenk dat u vroeger niet was verbonden met Christus, niet wedergeboren was, en geen 
deel had aan het burgerschap van Israël. U nam geen deel aan de Verbonden en Beloften 
tussen God en Israël. De Christus zou voortkomen uit Israël. Heidenen waren daar vreemd 
van. Bedenk dat er voor u, zonder God, geen toekomstverwachting was in de wereld. Want 
de Beloften en Zegeningen waren voor Israël, God was een God van Israël.  
 
De Gemeente is nu het Volk van God 
 
Maar nu bent u, die eerst ver weg was van het burgerschap van Israël, dichtbij gekomen. U 
neemt nu, in Christus, ook deel aan dit burgerschap van Israël. U bent nu, samen met de 
gelovigen uit Israël, het Israël van God. Wij hebben deelgekregen aan de roeping van Israël. 
Deelgekregen aan het burgerschap van Israël. De rechten en plichten die aan Israël gegeven 
waren, zijn bij ons terecht gekomen. Nabij geworden door het Bloed van Christus. 
 
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. 
16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en 
barmhartigheid, en over het Israël Gods.(=de Gemeente) 
  
Heidenen en Joden zijn in Christus verzoend 
 
De Heere Jezus Christus heeft de gelovige Joden en de gelovige heidenen in Zijn Lichaam, de 
Gemeente, verzoend. Verzoenen is één maken. De Wet is teniet gedaan aan het kruis. De 
vijandschap was die muur. Overdrachtelijk heeft Christus deze scheiding, die muur, 
weggehaald. Die muur is een type van de Wet. De vijandschap is de Wet. De Joden leefden 
onder de regels van de Wet, en de heidenen niet.  
 
De Wet is beëindigd 
 
De Wet is beëindigd door de dood van de Heere Jezus. Hij heeft in Zijn dood de Wet vervuld, 
en heeft in Zijn Opstanding een nieuwe mens geschapen. In een nieuwe Schepping. En op 
grond daarvan is er nu geen enkel verschil meer tussen gelovige Joden en gelovige heidenen. 
In Zichzelven, in Zijn Vlees, heeft de Heere Jezus Christus uit die twee één nieuwe mens 
geschapen. De Gemeente heeft, in de praktijk, de positie van Israël ingenomen. Besneden of 
niet besneden doet er niet meer toe. Ieder die gelooft in Christus is een nieuw schepsel. 
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Derde Tempel in Jeruzalem? 
 
Johannes 2 
19 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven 
oprichten. 
20 De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij 
dien in drie dagen oprichten? 
21 Maar Hij zeide dit van den tempel Zijns lichaams. 
 
In onze dagen denken de Joden dat er geen Tempel meer is. In de geschiedenis zijn er twee 
Tempels verwoest. Omdat de Joden niet in het Nieuwe Testament lezen, weten zij helemaal 
niet van de geestelijke Tempel. Door geloof in de Heere Jezus Christus, hebben ook de Joden 
toegang tot het priesterlijk Volk en deze Tempel. De discipelen hebben er als eerste gebruik 
van gemaakt. Zij zijn toegevoegd aan de Gemeente. Veel Joden geloven dat er een derde 
Tempel in Jeruzalem komt. Zij hebben er geen weet van dat de Heere Jezus Christus Die 
Tempel is! Hij zal na de zeventigste Jaarweek, in Zijn Wederkomst, de ‘Tempel’ in Jeruzalem 
zijn.  
 
Openbaring 21 
21 En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl; en de 
straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas. 
22 En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en 
(=namelijk) het Lam.(=de Heere Jezus Christus) 
23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de 
heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars. 
 
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; 
 
De opgeheven handen vullen 
 
1 Timotheüs 2 
8 Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder 
toorn en twisting. 
 
Timotheüs zegt dat de mannen ‘opheffende, heilige handen zouden hebben’. Opheffende 
handen zouden gevuld worden. Heilig betekent ‘bekwaam gemaakt om de Heere te kunnen 
dienen’. Dus ‘opheffende heilige handen’ zouden gevuld worden met priesterlijk werk. De 
Heere geeft ons wat te doen. In feite betekent ook dit weer hetzelfde als ‘gij zult uw 
lichamen stellen tot een God welbehagelijk offer’, of ‘dat gij uw leden stelt tot wapenen der 
Gerechtigheid’. Wij zouden beschikbaar zijn voor de Heere. Vierentwintig uur per dag. 
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Exodus 29 
9 En gij zult hen met den gordel omgorden, namelijk Aäron en zijn zonen (de Levieten 
vertegenwoordigden het priesterschap); en gij zult hun de mutsen opbinden, opdat zij het 
priesterambt hebben tot een eeuwige inzetting. Voorts zult gij de hand van Aäron 
(Hogepriester) vullen, en de hand zijner zonen.(priesters) 
 
Romeinen 6 
13 En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven 
Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode 
tot wapenen der gerechtigheid. 
 
De Waarheid berust in de Gemeente 
 
1 Timotheüs 3 
14 Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen; 
15 Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods (de Geestelijke 
Tempel) moet verkeren, hetwelk is de Gemeente (Ecclesia) des levenden (=actieve) Gods, een 
pilaar (daarop berust de Tempel) en vastigheid der waarheid. 
 
In Timotheüs één en twee wordt geschreven over de plaats van mannen, vrouwen,  
opzieners, en diakenen in de Gemeente. Maar dat is allemaal ondergeschikt aan wat 
Timotheüs hierboven schrijft. Namelijk dat de Gemeente de Waarheid bewaart. De 
Gemeente is het Huis van God, en daarmee een pilaar, namelijk vastigheid, van het Woord 
van God. De Waarheid berust ín de Gemeente. De Gemeente is de Tempel waar het Woord 
van God is toevertrouwd.  
 
Loon 
 
2 Timotheüs 3 
16 Al de Schrift (de Bijbel als geheel) is van God ingegeven (begeesterd, geïnspireerd), en is 
nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de 
rechtvaardigheid is;  
17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 
 
Wij zouden trouw zijn aan het Woord van God, met alle consequenties van dien. Onze oude 
mens wil altijd wat anders dan de nieuwe mens in Christus. Onze oude mens trekt aan ons, 
en trekt ons om bezig te zijn met de oude Schepping. Maar God wil dat wij bezig zijn met 
goede werken. Priesterlijke werken. Want ons lichaam is een Tempel van God. Deze goede 
werken brengen straks, bij onze Zoonstelling, Loon op. Alle werken die wij ter Verheerlijking 
van God hebben gedaan, zullen beloond worden. Naar de mate waarin wij de Geest Zijn 
Werk hebben laten doen, in en door ons, naar die mate ontvangen wij straks Loon. In de 
Bijbel staan verschillende synoniemen voor ‘Loon’. Namelijk Zoonschap, Erfenis, Kroon, en 
Heerlijkheid. Deze woorden staan allemaal voor hetzelfde. 
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2 Johannes 1 
7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in 
het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. 
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een 
vol loon mogen ontvangen. 
9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de 
leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. 
 
Hij gebruikt ons tot opbouw van de Gemeente 
 
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 
 
Wij zullen beloond worden voor trouw aan Zijn Woord. Het doet er niet toe of wijzelf , of 
anderen daar wat aan hebben in de praktijk van ons leven. Voor zover de Heere ons 
gebruikt, gebruikt Hij ons tot opbouw van de Gemeente. En daarmee tot Heerlijkheid van 
God. Zogenaamde Christelijke werken om de wereld, en dus de oude Schepping te 
verbeteren, leveren niets op. Werken voor de wereld en voor onszelf, zijn dode werken. 
 
Mattheüs 6 
19 Vergadert u geen schatten op de aarde (dode, onvruchtbare werken tbv deze wereld, de 
oude Schepping), waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en 
stelen; 
20 Maar vergadert u schatten in den hemel (de nieuwe Schepping), waar ze noch mot noch 
roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; 
21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 
 
Christus verzamelt Zich een Volk voor Zijn Naam 
 
Handelingen 15 
13 En nadat deze zwegen, antwoordde Jakobus, zeggende: Mannen broeders, hoort mij. 
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan 
te nemen door Zijn Naam (=de Gemeente, Zijn Lichaam). 
 
In deze tijd verzamelt God Zich een Volk voor Zijn Naam. Daartoe wordt het Woord 
gepredikt. Dat is voor de kwantitatieve opbouw van de Gemeente. Bijbelstudie wordt 
gegeven tot kwalitatieve opbouw van de Gemeente. Als het Woord niet ín ons is, kan het 
geen uitwerking hebben! Dit alles tot op de ‘dag van Christus’, Zijn Wederkomst, waarop wij 
hiervoor Loon, oftewel Erfenis, zullen ontvangen. Christus is een goed werk in ons begonnen; 
Hij is bij onze Wedergeboorte in ons hart komen wonen. Hij wil Zijn Werk graag zélf 
voleindigen.  
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Filippensen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal 
tot op den dag van Jezus Christus; (bij onze wedergeboorte is de Geest in ons komen wonen 
en is direct een goed Werk begonnen. Wij zouden Hem dat Werk af laten maken tot het 
moment van de Rechterstoel oftewel de opname van de Gemeente) 
 
Verandering van denken 
 
Wij zouden Zijn Woord in onze harten laten planten. Het Woord zal dan ons denken 
veranderen, en dat zal uitwerken in ons praktische leven. Onze oude, natuurlijke mens is 
zondig. Uit zondige gedachten, komen zondige daden voort. Hoe kan ons denken 
veranderen? Hoe kan ons denken worden vernieuwd? Nou, wij zouden leren denken vanuit 
de nieuwe, Goddelijke natuur in Christus. Wij zouden leren denken naar de principes van het 
Nieuwe Verbond der Genade. Wij zouden leren denken naar de Geest, in plaats van naar het 
vlees. Leren denken naar het principe van vergeving. Leren denken naar de principes van het 
Woord van God. Het kán niet anders, dat deze verandering van denken, gevolgen zal hebben 
voor onze daden. 
 
Kolossensen 3 
16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, 
met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid 
in uw hart. 
17 En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere 
Jezus, dankende God en den Vader door Hem. 
 
Voorbereiden voor onze priesterlijke dienst 
 
Als wij het Woord van God geloven, en uit dat Woord willen leven, zouden wij als eerste 
Bijbelstudie kunnen gaan doen. Daardoor kan er, op grond van geloof in Zijn Woord, 
verandering van denken plaats gaan vinden. Als het Woord van God rijkelijk in ons woont, 
vindt verandering van denken, gevoelen, gezindheid en wandel plaats  Dan kunnen wij ons 
overgeven aan het Woord en de Geest en het Werk van Christus in ons. Dan zijn wij 
voorbereid voor onze priesterlijke dienst. Dan kunnen wij de oude mens afleggen en de 
nieuwe mens in Christus aandoen. En dat zal tot gevolg hebben dat er verandering komt in 
ons dagelijks leven en in omgang met onze naasten. Dan kunnen wij ingezet worden voor de 
opbouw van het Lichaam, de Geestelijke Tempel. 
 
Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,(gemoed= het denken, de 
geest oftewel het innerlijk) 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
 
                                                                  Amen. 


