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Christus; de Voorspraak 
 
1 Johannes 2 
1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd 
heeft, wij hebben één Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige; 
 
1 Timotheüs 2 
5 Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 
 
Christus; de Voorspraak. Volgens de Bijbel is er Eén Middelaar, en dus Eén Voorspraak. De 
Heere Jezus Christus. In de Hoedanigheid van Hogepriester van het Nieuwe Verbond, bidt Hij 
voor ons bij de Vader. Hij verzoent ons met God. De Rooms Katholieke leer heeft deze 
functie aan Maria gegeven.  
 
Romeinen 8 
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. (Bidden is hier de 
vertaling van het Griekse woord voor ‘contact maken’ en ook ‘doel treffen’. Christus spreekt 
God aan. Christus ontmoet God voor ons. De Middelaar Christus bidt voor ons) 
 
Toegankelijker 
 
De Roomse kerk beschouwt Maria ‘toegankelijker’ dan de Heere Jezus Christus. Veel 
gelovigen bidden dan ook tot Maria om haar te vragen om voorspraak. Dat wil zeggen dat 
men vraagt of Maria voor hen wil bidden. De gelovigen vragen in feite of Maria voor hen wil 
bemiddelen in de Hemel. Dit terwijl er in de Bijbel staat dat wij tot de Heere Jezus Christus 
kunnen naderen zónder schroom, zonder twijfel of aarzeling.  Ik heb zelf tot mijn veertigste 
levensjaar meegedaan aan deze flauwekul omtrent Maria. Toen begon ik met Bijbellezen, en 
kwam ik er al snel achter dat het nérgens terug te vinden is in Zijn Woord.  
 
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 toegaan tot den troon der genade (=de Heere Jezus 
Christus), opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te 
worden ter bekwamer tijd. 
 
Leugens 
 
Ditzelfde verzonnen fenomeen gebruikt de Roomse kerk ook voor ‘heiligen’. De gelovigen 
kunnen gestorven ‘heiligen’ aanroepen voor zaken die zij gedaan willen krijgen bij God. Ook 
kunnen deze heiligen bidden voor de gelovigen. Iedere dag een andere heilige (!). Niets 
meer, en niets minder dan afgoderij. Heiligen zijn in de Roomse kerk een upgrade van 
gelovigen. Ze staan dichter bij God dan Zijn andere kinderen, zegt ze. (zie ook de studie 
‘Zalig- en Heiligverklaring) De Roomse kerk heeft als organisatie Zijn Woord ingeruild voor 
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het woord van mensen. De Bijbel heeft plaats gemaakt voor de ‘kerkelijke leer’. Tja, dan kun 
je mensen, die geen Bijbellezen, van álles wijsmaken! 
 
Erfzonde 
 
De (erf-)zonde staat tussen God en de mens in. Door de zonde is er geen contact met God 
mogelijk. De natuurlijke mens is dood voor God. Door zonden kunnen wij niet in dienst staan 
van God de Vader. De Heere Jezus Christus is de filter tussen God en de mensen. Hij is onze 
Middelaar. Hij wast onze voeten. Hij verzoent onze zonden zodat wij, in verbondenheid met 
Christus, tóch in dienst kunnen staan van God. Op deze manier kunnen wij zelfs met onze 
oude mens hier op aarde vruchtdragen voor Hem. Hij is onze Hogepriester Die bij de Vader 
bidt voor ons, Hij reinigt en heiligt ons. Op deze manier zijn wij bekwaam gemaakt om God 
te kunnen dienen.(zie ook de studie ’Wat is erfzonde’) 
 
Romeinen 6 
22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij 
uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven. 
 
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 (Oude Verbond der Wet), maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest 
maakt levend.(Nieuwe Verbond der Genade) 
 
Hogepriester 
 
Hebreeën 7 
25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo 
Hij de Heere Jezus Christus Hogepriester naar de ordening van Melchizédek altijd leeft om 
voor hen te bidden.  
 
Hebreeën 9 
24 Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is 
een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen voor het 
aangezicht van God voor ons; 
 
De Heere Jezus Christus, is momenteel Hogepriester naar de ordening van Melchizédek. 
Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade. Hij vertegenwoordigt ons bij God. Hij is 
degene die de harten doorzoekt. Hij weet wat in ons menselijk leven omgaat. Hij was immers 
ook mens, en daardoor weet Hij wat wij nodig hebben. Hij ontmoet God namens ons. Wij 
naderen door Hem tot God. De Hogepriester verschijnt voor ons voor het aangezicht van 
God. Hij spreekt Hem aan voor ons. Ik heb in de Roomse kerk nog nooit gehoord van de 
Heere Jezus Christus als Hogepriester.  
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Hebreeën 2 
17 Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een 
getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des 
volks te verzoenen. 
18 Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht 
worden, te hulp komen. 
 
God geeft alles aan Zijn Zoon 
 
God heeft de Heere Jezus Christus Verhoogd en Verheerlijkt voor Zijn gehoorzaamheid en 
trouw. God heeft vanwege het geloof van de Heere Jezus in Zijn Opstanding alle Macht aan 
Hém gegeven. God geeft alles aan Zijn Zoon. En sindsdien ontvangen wij alles van God via de 
Heere Jezus Christus. Omgedraaid kunnen wij God ook alleen maar dienen via de Heere 
Jezus Christus. 
 
Mattheüs 28 
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en 
op aarde. 
 
Wij kunnen alleen via Christus tot God naderen 
 
Zonder Christus kunnen wij niet tot God naderen. Christus is het Hoofd, en de gelovigen zijn 
Zijn Lichaam. Als God naar ons kijkt, ziet Hij Zijn Zoon. God is onze Vader, maar op de eerste 
plaats is Hij de Vader van Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. En in Christus is God ook onze 
Vader. En via Christus zorgt de Vader voor Zijn kinderen. In Christus zijn wij ook mede-
erfgenamen. Hij heeft ons niet alleen het leven gegeven, maar zorgt dat wij alles krijgen wat 
wij nodig hebben. Nu en straks. Uit Zijn Hand leven wij. En dit alles omdat wij door geloof en 
uit Genade één zijn geworden met de Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij is de Middelaar 
tussen God en de mensen. 
 
Johannes 5 
21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, 
Die Hij wil. 
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. 
 
Johannes 14 
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot 
den Vader, dan door Mij. 
 
God is Licht 
 
1 Johannes 1 
5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God 
een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.(duisternis is zonde oftewel ongeloof) 
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Johannes wordt ook wel ‘de apostel der liefde’ genoemd. Juist hij schrijft over de Liefde van 
God, en de liefde tot de broeders. De verkondiging in deze Brief van Johannes gaat erover 
‘dat God Licht is’. Dit sluit aan bij de eerste verzen van deze Brief. Daar staat dat de 
apostelen verkondigen aan de gelovigen wat zij gezien en gehoord, en getast, hebben.  
 
1 Johannes 1 
2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en 
verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.) 
3 Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons 
gemeenschap zoudt hebben (de onderlinge band tussen de gelovigen, de Gemeente), en 
deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus. 
4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. 
 
Inhoud van de verkondiging 
 
De onderlinge band tussen de gelovigen, zou gebaseerd zijn op het Woord des Levens. Onze 
gemeenschappelijke Basis is de Heere Jezus Christus. Hij heeft het eeuwige leven aan het 
licht gebracht. Hij was bij de Vader. In Hem zijn wij in één Lichaam opgenomen. We geloven 
in onze gemeenschappelijke Verlosser de Heere Jezus Christus. Wij geloven dat wij 
gemeenschap hebben met de Vader en de Zoon, Die Eén zijn. Dáárin vinden wij elkaar. Dát is 
de inhoud van de verkondiging. Het belangrijkste daarin is dat ‘God Licht is’. Er is geen 
enkele duisternis in Hem. 
 
Synoniemen 
 
1 Timotheüs 6 
14 Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onzen Heere 
Jezus Christus; 
15 Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der 
koningen, en Heere der heren; 
16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen 
mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen. 
 
Jakobus 1 
17 Alle goede gave, en alle volmaakte gifte is van boven, van 
den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is, of schaduw van omkering 
 
Eén van de kenmerken van het wezen van God is dat God Licht is. Hij bewoont een 
ontoegankelijk Licht. Hij is de Vader der lichten. In de Bijbel is Licht synoniem aan: Leven, 
Heerlijkheid, Geest, Kennis, Woord, Waarheid, en Wijsheid. In ons leven, en zeker in 
verzoekingen hebben wij Zijn Woord, Zijn Geest, Zijn Licht, en Wijsheid, nodig.  
 
Bekeren vanuit duisternis tot Licht 
 
Als God Licht is, wie is dan duisternis? Als je dat wilt personificeren, kom je bij de satan 
terecht. Hij is de vorst van de duisternis. Hij doet zich graag voor als een engel van het licht, 
maar is op en top duisternis. De natuurlijke mens, het vlees, heeft een duister hart. De 
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mensheid wordt opgeroepen zich te bekeren vanuit de duisternis tot het licht. (zie ook de 
studie ‘Licht en duisternis’) Paulus werd van duisternis verlost, om te gaan prediken onder 
de ongelovige Joden en ongelovige heidenen. Om ook hun ogen te openen. Duisternis is 
macht van satan en Licht is God.  
 
Handelingen 26 
18 Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de 
macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder 
de geheiligden, door het geloof in Mij. 
 
Op en top duister 
 

satan    =   nfc  =   tegenstander; bestrijder; wederpartijder 

                 hnfc  =  satanah =  strijd om de eerste plaats 

                   mfc  =  satam    =  haten, terzijde stellen  

 
Ieders natuurlijke mens leeft in duisternis 
 
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; 
 
De verzoeking komt van de duivel, die de vorst van de duisternis is. Van nature hebben wij 
dus duistere harten, maar Zijn Licht schijnt in ons hart. Want door wedergeboorte zijn wij 
Zijn kinderen geworden. Zijn Geest woont nu in ons hart. Wij zijn getrokken uit de 
duisternis. Daarom worden wij verlost van de heerschappij van de duisternis. Wij zijn licht, in 
de Heere. Daarom zouden wij ook wandelen in Zijn Licht. Wij zijn kinderen des daags, 
oftewel kinderen des Lichts.  
 
1 Thessalonicenzen 5 
5 Gij zijt allen kinderen des lichts (iedere gelovige is een kind van God, en God is Licht), 
en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. 
 
Efeze 5 
8 Want gij waart eertijds duisternis (oude natuurlijke mens, het vlees), maar nu zijt gij licht 
in den Heere (de wedergeboren, gelovige, nieuwe mens in Christus); wandelt als kinderen 
des lichts. 
9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid), 
10 Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. 
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze 
ook veeleer. 
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Een Licht op ons pad 
 
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 zouden Zijn Licht ons denken, en onze wandel laten verlichten. Daarom is het zo 
belangrijk om dat Licht te leren kennen. Vanuit Zijn Woord. Door inzicht te krijgen in de 
Bijbel. Wij hebben het Licht ontvangen, om door dat Licht verlicht te worden.  
 
Psalm 119 
105 Nun. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. 
 

Wat is de definitie van licht in de Bijbel?  
 

Efeze 5 
8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen 
des lichts. 
9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid), 
10 Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. 
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft 
ze ook veeleer. 
12 Want hetgeen heimelijk (stiekem) van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. 
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat 
openbaar maakt, is licht. 
 
Dode werken der duisternis negeren 
 
Onvruchtbare werken zijn dode werken. Dode werken zijn ten behoeve van de oude mens, 
en de oude Schepping. Het tegenovergestelde zijn de vruchtbare Werken, de Goede 
Werken, die de Geest  in en door ons mag volbrengen. Onvruchtbare werken, oftewel dode 
werken, zijn werken der duisternis. Vruchtbare Werken oftewel Goede Werken zijn Werken 
van het Licht. Paulus zegt hier dat wij ons niet bezig zouden houden met ‘de onvruchtbare 
werken der duisternis’.  
 
Negeer de oude mens 
 
Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens (het 
vlees, de natuurlijke, ongelovige 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 (= de wedergeboren mens, = de Heilige Geest in ons) aandoen, die 
naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 
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Dus geen gemeenschap hebben met de werken van de oude mens. We zouden deze werken 
bestraffen. Bestraffen is in dit geval dat wij er afstand van zouden nemen. Deze zaken niet 
meer noemen omdat wij navolgers en geliefde kinderen zijn van God. Er staat niet dat wij 
deze onvruchtbare werken zouden bestrijden. Want anders raken wij er alsnog bij 
betrokken. Wij zouden de oude mens met zijn dode werken voor dood houden, oftewel 
negeren, oftewel niet noemen, oftewel er afstand van nemen. Door in het Licht te blijven 
wandelen, bestraf je de dode werken van de duisternis.  
 
Johannes 8 
12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij 
volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. 
 
Johannes 12 
46 Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in 
de duisternis niet blijve. 
 
Niet genoemd 
 
Alle zaken welke niet betamen, welke niet horen, geschieden heimelijk. De onvruchtbare 
werken der duisternis gebeuren in het donker. In het geniep, stiekem. Onzichtbaar. Deze 
werken zijn schandelijk om uit te spreken. Paulus zegt dat deze dingen niet eens genoemd 
zouden worden, zoals het hoort bij gelovigen. We zouden de oude mens met zijn werken 
negeren, oftewel voor dood houden. Ook de oude mens van de broeders en zusters. 
 
Licht verjaagt duisternis 
 
Wij hebben door wedergeboorte het Licht van het Nieuwe Verbond der Genade ontvangen. 
Licht verjaagt duisternis. Licht is sterker dan duisternis. Duisternis moet wijken voor het 
Licht. Wat eerst heimelijk, stiekem was, wordt openbaar door Licht. In de duisternis worden 
dingen bedekt. Degenen die de Waarheid liefhebben, komen tot het Licht. Degenen die de 
onvruchtbare werken liefhebben, blijven in duisternis. Het Licht laat ons zien wat er in 
duisternis gebeurt. Maar dan zouden wij wel onze ogen openen! (Het is als met ramen; je 
ziet pas hoe vies ze zijn, als de zon erop schijnt!) 
 
Lukas 8 
17 Want er is niets verborgen, dat niet openbaar zal worden; noch heimelijk, dat niet bekend 
zal worden, en in het openbaar komen. 
 
Johannes 3 
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. 
19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de 
duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. 
20 Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn 
werken niet bestraft worden. 
21 Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij 
in God gedaan zijn. 
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Wandelen in het Licht 
 
Efeze 5 
8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen 
des lichts 
 
1 Johannes 1 
6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben , en wij in de duisternis 
wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet. 
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 
met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid 
is in ons niet. 
 
God is Licht. Wij hebben de Heere leren kennen; wij zijn gelovigen. Wij zijn Zijn Lichaam, en 
daarom zijn wij, samen met de Heere, ook licht. Als wij zeggen dat wij bij de Heere horen, 
hebben wij gemeenschap met God Die Licht is. Logischerwijs, zou daaruit voortkomen dat 
wij dan ook zouden wandelen in Zijn Licht. Maar er zijn ook gelovigen, die dus wedergeboren 
zijn, die in de praktijk van hun leven, bewust in de duisternis wandelen. Als wij kinderen van 
God zijn, zou onze levenswandel meer en meer in overeenstemming zijn met Zijn Woord. 
Dat gebeurt als wij ons onderwerpen aan het Woord van God. Als Zijn Licht in onze harten 
schijnt, wordt dat meer en meer in de praktijk gebracht.  
 
De Waarheid niet doen, is liegen 
 
Als we dingen doen die niet in overeenstemming zijn met Zijn Woord, ben je wel een kind 
van God, maar toch klopt er dan iets niet. ‘We doen de Waarheid niet’, is in feite liegen. We 
zouden de Waarheid doen. We weten het meestal wel als we de Waarheid niet doen, we 
wéten wel hoe het hoort. We weten het, maar doen het niet. Onze levenswandel zou 
voortvloeien uit onze positie. We zijn licht in de Heere, want we zijn getrokken uit de 
duisternis. Wij zouden wandelen ‘waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn’. Liegen 
komt van de satan, en onze natuurlijke mens. De duivel is een leugenaar en de vader van de 
leugen. 
 
Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
 
Kolossensen 1 
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede 
werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God; 
 
De basis van gemeenschap is wandelen in het Licht 
 
1 Johannes 1 
6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben , en wij in de duisternis 
wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet. 
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7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 
met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid 
is in ons niet. 
 
Als ons verlangen is dat wij in het Licht zouden wandelen, dan hebben wij gemeenschap met 
de andere leden van Zijn Lichaam. Als wij in gemeenschap leven met de Heere, en ons 
onderwerpen aan Zijn Woord, dan hebben wij ook gemeenschap met het Bloed van Christus. 
Als we bewust in de duisternis wandelen, dan verwijdert ons dat van Christus en Zijn 
Lichaam. Dan is er geen gemeenschap. De basis van gemeenschap is dus dat wij zouden 
wandelen in Zijn Licht. Dan wordt onze positie in het lichaam hechter.  
 
Zijn Bloed reinigt ons 
 
Natuurlijk maken wij fouten, dat kán niet anders. Dat wéét de Heere ook. Iéder mens heeft 
een zondige natuur. Maar we zouden niet wandelen naar het vlees, maar naar de Geest. Dat 
moeten we leren. Wij lopen hier stage. Onze oude, natuurlijke mens wil heel andere dingen 
dan onze nieuwe, wedergeboren, mens in Christus. De oude en nieuwe mens staan lijnrecht 
tegenover elkaar. Maar wij zouden niet ‘gelijkvormig de wereld’ zijn. We zouden ons 
onderscheiden van de ongelovigen. Men zou aan ons kunnen zien dat wij bij de Heere horen. 
Daarom zouden wij ons voeden met Zijn Woord. Want Zijn Woord verlicht ons. Zijn Woord is 
een Lamp op ons pad. Zijn Woord geeft ons richting.  
 
Galaten 5 
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. 
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen 
elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. 
18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. 
1 Petrus 1 
14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden (=de oude 
mens, =de wereld), die te voren in uw onwetendheid waren; 
15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw 
wandel; 
 
Romeinen 12 
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. 
 
De heerschappij van de zonde is overwonnen 
 
1 Johannes1 
8 Indien wij (de natuurlijke mens, het vlees, de oude mens) zeggen, dat wij geen zonde 
hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet. 
 
1 Johannes 3 
9 Een iegelijk, die uit God geboren is (wedergeboren in de nieuwe Schepping op basis van 
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geloof), die doet de zonde niet, want Zijn zaad (=Zijn Woord) blijft in hem; en hij kan 
niet zondigen, want hij is uit God geboren.(God kan niet zondigen) 
 
In de gelovige manifesteren zich twee naturen; de oude, en de nieuwe mens. De oude, 
natuurlijke mens kán niet anders dan zondigen. Hij wordt namelijk zondig geboren. De 
nieuwe mens in (= tesamen met) Christus kán niet zondigen; hij heeft namelijk de Goddelijke 
natuur. Hij heeft ons nieuw leven gegeven in een sterfelijk lichaam, in een aarden vat. En dat 
oude leven, de oude mens, kan wél zondigen. Gelukkig heeft de Heere dat zondeprobleem 
voor ons opgelost. Op deze manier kunnen wij de Heere tóch dienen. Het is dus niet de 
bedoeling dan maar raak te zondigen, maar te kiezen voor een leven uit Genade. Een leven 
in het Licht.  
 
2 Petrus 1 
3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, 
geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en 
deugd; 
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de 
wereld is door de begeerlijkheid. 
 
Vrijgemaakt om de Heere te kunnen dienen 
 
De gelovige is niet vrijgemaakt van de macht van de zonde, maar wel van de heerschappij 
van zonde. En daardoor vrij gemaakt om de Heere te kunnen dienen. De macht van de zonde 
heerst dus nog wel over het vlees (oude mens), maar de Grotere en Hogere Macht heeft de 
heerschappij van de zonde overwonnen (nieuwe mens). Daarom zouden wij de heerschappij 
van de zonde negeren. God ziet ons niet meer als zondaren, maar dat betekent dus niet dat 
wij geen zondaren meer zijn. Onze oude mens zondigt, maar de Genade van God is 
machtiger dan die zonden. De heerschappij van de zonde en de dood is immers overwonnen 
in Zijn dood en Opstanding. Daarom kan geen enkele gelovige zeggen; ‘Ik kan de Heere niet 
dienen, daar ben ik te zondig voor’.   
 
Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
Romeinen 6 
17 Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van 
harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; 
18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. 
 
De Heere Jezus is gestorven voor de zonden van de hele wereld 
 
1 Johannes 2 
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de 
zonden der gehele wereld.(voor iedereen; gelovigen én ongelovigen) 
3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. 
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Eens gaf de Heere Jezus Zijn Leven via het kruis en de dood, ten behoeve van de hele wereld. 
Hij stierf voor gelovigen én ongelovigen. Dit Bloed is vergoten aan het kruis, onder het Oude 
Verbond. Voor iedereen.  
 
Het Bloed van de Hogepriester reinigt alleen gelovigen 
 
Maar nu geeft de Heere Jezus Christus Zijn Leven aan allen die in Gemeenschap leven met 
Hem en Zijn Woord. Momenteel reinigt Hij alleen gelovigen. Het Bloed van de Hogepriester 
van het Nieuwe Verbond, wordt gestort om Zijn Lichaam, de Gemeente te reinigen. Op deze 
manier kan elke gelovige God dienen, ondanks het zondige vlees.  
 
Mattheüs 26 
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments (het Nieuwe Verbond) , 
hetwelk voor velen (=gelovigen) vergoten wordt, tot vergeving der zonden. 
 
1 Johannes 1 
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 
met elkander, en het bloed van Jezus Christus (=het Bloed van onze Voorspraak de 
Hogepriester, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
 
Efeze 1 
7 In Welken wij (=gelovigen) hebben de verlossing door Zijn bloed (Bloed van het Nieuwe 
Verbond, de Hogepriester, de Heere Jezus Christus), namelijk de vergeving der misdaden, 
naar den rijkdom Zijner genade, 
 
Reinigen 
 
Johannes 15 
1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. 
2 Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt (de 
gelovige die zich onderwerpt aan de Heere en Zijn Woord, dus degenen die in gemeenschap 
blijven met de Heere), die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage.(Hij reinigt ons zodat we 
nog meer Vruchtbare Werken voor God kunnen doen) 
3 Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. 
-- 
8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn. 
 
Als wij vrucht willen dragen, zal Christus weghalen wat daarbij in de weg staat. Om vrucht te 
kunnen dragen, moet de rank gereinigd zijn. Dat is de reden waarom de Landman de ranken 
reinigt. Je kunt God niet dienen als je niet gereinigd wordt. (zie ook de studie ‘Ik ben de 
Ware Wijnstok’)  
 
Dat zij verre 
 
De Heere Jezus Christus vergeeft dus de zonden van gelovigen die zich onderwerpen aan 
Hem en Zijn Woord. Dit zouden we niet aangrijpen om dan maar flink te zondigen. Dat is 
natuurlijk niet de bedoeling. De zonden worden immers weggenomen met een reden; dat 
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wij God kunnen dienen ondanks onze zondige natuur. Het is geen vrijbrief om bewust te 
zondigen.  
 
Romeinen 6 
1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder 
worde? (zullen we blijven zondigen zodat er meer Genade is?) 
2 Dat zij verre. (Nee, natuurlijk niet!) Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in 
dezelve leven? (als we dood zijn voor de zonde, waarom zouden we dan nog in zonde 
leven?!) 
-- 
13 En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven 
Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der 
gerechtigheid. 
14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de 
genade. 
15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? 
Dat zij verre.(=absoluut niet!) 
 
Voetwassing 
 
De Heere Jezus Christus reinigt ons dus als Hogepriester van het Nieuwe Verbond. Hij is onze 
Voorspraak. De voetwassing in Johannes dertien is een beeld van deze Hogepriesterlijke taak 
van de Heere Jezus Christus. In de Hemel wast onze Hogepriester onze dagelijkse zonden. Hij 
wast onze voeten, die vies worden tijdens onze levenswandel hier op aarde. De Hogepriester 
als Middelaar tussen God en de mens. Hij verbindt ons, via Hem, met God. Hij reinigt ons als 
wij ons onderwerpen aan Hem en Zijn Woord. Als wij gereinigd zijn, kunnen wij God dienen. 
Als Hij ons niet reinigt, hebben wij geen gemeenschap met Hem. Natuurlijk zijn diegenen wel 
behouden. Als wij in gemeenschap blijven met de Heere Jezus Christus, hoeven wij onze 
zonden niet te belijden. Als Hogepriester verzoent de Heere ons immers alle dagen bij God. 
De Heere Jezus waste de voeten van de discipelen ongevraagd! 
 
Johannes 13 
3 Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat Hij van 
God uitgegaan was, en tot God heenging, 
4 Stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek 
(priesters onder het Oude Verbond droegen linnen kleding), omgordde Zichzelven. 
5 Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten (staan voor de levenswandel) der 
discipelen te wassen, en af te drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was. 
6 Hij dan kwam tot Simon Petrus; en die zeide tot Hem: Heere, zult Gij mij de voeten wassen? 
7 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen 
verstaan. 
8 Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid! Jezus antwoordde 
hem: Indien Ik u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij. 
 
 
 
 



13 

 

De Heere Jezus Christus Hogepriester                                                                   
 
De functie van het hogepriesterschap onder het Oude Verbond is slechts een illustratie van 
het Hogepriesterschap van de Heere Jezus Christus. Het Hogepriesterschap van Aäron, uit 
het Oude Testament, was niet toereikend, maar slechts een beperkt concept van het ware 
Hogepriesterschap van de Heere Jezus Christus in Zijn Opstanding. Zo was er onder het Oude 
Verbond alleen verzoening mogelijk van de zichtbare, vleselijke zonden. Ook was het geen 
eeuwig priesterschap maar een tijdelijk, want op gegeven moment stierf men. Ook moest 
men blijven offeren om verzoening te krijgen. 
 
Wat doet de Heere in de Hemel als Hogepriester? 
 
De (hoge-) priesters onder het Oude Verbond zijn dit geworden zonder Eedzwering van God. 
Maar over de Heere Jezus Christus zegt de Heere : Gij zijt Hogepriester in der Eeuwigheid 
(vanaf Zijn Opstanding). De Hogepriester van het Nieuwe Verbond is voor eeuwig ingegaan 
in de Hemel omdat Hij nooit meer sterft. Het Hogepriesterschap van de Heere Jezus Christus 
kan dus nooit meer worden opgeheven. Hij zal voor zolang het nog nodig is, zo lang als wij 
nog in het zondige vlees zijn, voor ons bidden. Namelijk verzoening doen voor ons bij God. 
Als Voorspraak. Hij maakt ons bekwaam voor dienstwerk aan de Levende God. Hij 
rechtvaardigt ons tot aan de Opname van de Gemeente. En daarna is dit niet meer nodig 
want dan zijn wij die ene ‘Volkomen Man’ (Christus en Zijn Lichaam) waar nooit meer iets 
aan zal ontbreken. 
 
Efeze 4 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus;   
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;  
 
Het Bloed van de Hogepriester, de Heere Jezus Christus, reinigt ons volkomen 
 
De offers uit het Oude Verbond konden de mens alleen reinigen naar het vlees. Alleen de 
zichtbare zonden konden verzoend worden. Maar het Bloed van de Hogepriester, de Heere 
Jezus Christus, reinigt ons volkomen. Zijn Bloed reinigt ook ons geweten. Daarvoor zouden 
wij wel in gemeenschap blijven met Hem en Zijn Woord. Hij reinigt ons omdat wij alleen op 
die manier God kunnen dienen.  
 
Hebreeën 9 
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses;  
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode 
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden 
God te dienen?  
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De onzienlijke Christus bidt voor ons 
 
In de brieven aan de Romeinen, en aan de Hebreeën kunnen we lezen dat de Geest (de 
onzienlijke Heere Jezus Christus) voor ons bidt. De Geest wordt in Romeinen Christus 
genoemd, en in Hebreeën Hogepriester naar de ordening van Melchizédek. Hoe prachtig om 
op deze manier te lezen dat zij Eén zijn. Er is er Eén Die voor ons bidt.  
 
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. (Bidden is hier de vertaling van het Griekse woord voor ‘aanspreken’. Iemand 
aanspreken kan zowel positief als negatief zijn) 
27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God 
voor de heiligen bidt.(De Geest spreekt tot God. Hij regelt onze belangen, en soms corrigeert 
of kastijdt Hij ons. Hij voedt ons als het ware op; Hij wil ons brengen naar Zoonschap. Het 
bidden is hier spreken tot God. De Geest spreekt God aan) 
28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, 
namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 
-- 
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. (Bidden is hier de 
vertaling van het Griekse woord voor ‘contact maken’ en ook ‘doel treffen’. Christus spreekt 
God aan. Christus ontmoet God voor ons. De Middelaar Christus bidt voor ons) 
 
Hebreeën 7 
25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan (Tot 
God gaan is hier een synoniem voor ‘offeren’. In onderwerping offeren) , alzo Hij de Heere 
Jezus Christus Hogepriester naar de ordening van Melchizédek altijd leeft om voor hen te 
bidden. (De Heere Jezus Christus, Hogepriester naar de ordening van Melchizédek. Hij 
vertegenwoordigt ons bij God. Hij is degene die de harten doorzoekt. Hij weet wat in ons 
menselijk leven omgaat. Hij was immers ook mens en daardoor weet Hij wat wij nodig 
hebben. Hij kan ons helpen bij verzoeking. Hij ontmoet God namens ons. Hij weet wat wij 
nodig hebben. Wij naderen door Hem tot God) 
 
Het willen en werken 

 

Titus 2 
14 Die Zichzelven (de Hogepriester) voor ons (gelovigen) gegeven heeft, opdat Hij ons zou 
verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk (de Gemeente, alle 
wedergeborenen)zou reinigen, ijverig in goede werken. 
 
Als Hogepriester van het Nieuwe Verbond, reinigt Hij ons. Op die manier kunnen wij goede 
werken voor God doen. Goede werken zijn vruchtbare werken, werken ter ere van God. Hij 
reinigt ons zodat we méér vrucht kunnen dragen. Christus zorgt niet alleen dat wij gereinigd 
worden om goede werken te doen, Hij zorgt ook nog voor het willen en het werken daarvan. 
Het enige dat wij zouden doen, is onze handen openen, en vragen of Hij wil werken dóór 
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ons. Naar de mate waarin wij de Geest Zijn Werk laten doen, naar díe mate ontvangen wij 
straks Loon ( oftewel Kroon, Erfenis, Heerlijkheid, Zoonstelling, Pand) 
 
Filippensen 2 
13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. 
 
De zonden zijn u vergeven 
 
1 Johannes 2 
12 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil. 
 
Aan de ene kant zíjn onze zonden ons vergeven, aan de andere kant worden de zonden die 
wij nu nog doen gereinigd. Als wij een kind van God zijn, en in Zijn Licht willen wandelen. 
 
Wij hoeven de zonden niet te belijden 
 
1 Johannes 1 
8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid 
is in ons niet. 
 
Wij hoeven onze zonden niet te belijden aangezien de Hogepriester onze vuile voeten 
schoonwast. Zoals de Heere Jezus ook ongevraagd de voeten waste van de discipelen. Maar 
wij zouden wél erkennen dat onze oude mens nog zondigt. Wij zouden er wél van 
doordrongen zijn dat wij de Hogepriester heel hard nodig hebben om onze oude mens te 
reinigen. Zodat wij hier, nog in ons zondige vlees, de Heere tóch kunnen dienen. Wij zouden 
ook niet vergeten dat wij de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus nodig hebben 
gehad om nieuwe schepselen in Christus te zijn. Wij waren immers dood door de misdaden 
en zonden. Dankbaarheid, voor vergeving van zonden en nieuw leven, is dus op zijn plaats.  
 
Als wij tóch een schuldgevoel hebben over onze zonden  
 
1 Johannes 1 
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 
met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid 
is in ons niet.(íeders natuurlijke mens wordt zondig geboren. De oude mens is per definitie 
zondig, ongeacht wat hij wel of niet doet) 
9 Indien (in het geval dat) wij (gelovigen) onze zonden belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. 
10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en 
Zijn woord is niet in ons. 
 
De Heere Jezus Christus de Hogepriester reinigt zélfs ons geweten. Hij vergeeft onze zonden 
ook als wij de zonden niet belijden. Voor de Heere zijn al onze ongerechtigheden verdwenen 
dus waarom zouden wij dan zeggen; ‘ja maar, Heere, mijn zonden zijn er nog wel hoor…’ Dus 
dit belijden van zonden is voor Hem niet nodig. Maar als een misstap zwaar op ons hart ligt, 
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of als wij onze zonden tóch meedragen als een last, kun je dit natuurlijk áltijd bij de Heere 
brengen.  
 
Geen voorwaarde 
 
Het belijden van onze zonden kan onmogelijk een voorwaarde zijn voor het vergeven van 
onze zonden en onze reiniging. En daar gaat het hier ook niet over. Het uitgangspunt is dat 
wij rein zijn, en gereinigd worden door het bloed van Christus dat in ons stroomt. Hij is het 
Hoofd en wij zijn Zijn Lichaam, en Zijn Bloed voedt en reinigt ons. Het Bloed van de 
Hogepriester kan ons onmogelijk verontreinigen. Genade kent geen enkele verplichting, dus 
ook geen belijdenis om zonden kwijt te raken! Anders is het geen Genade meer. 
 
1 Johannes 3 
19 En hieraan kennen wij, dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren 
voor Hem. 
20 Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle 
dingen. 
21 Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God; 
 
Hij is uit de mensen genomen 
 
Hebreeën 2 
17 Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een 
getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des 
volks (=de Gemeente, Zijn Lichaam) te verzoenen. 
18 Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht 
worden, te hulp komen. 
 
De Heere Jezus Christus werd Hogepriester ná Zijn dood en Opstanding. Vanaf dát moment 
reinigt Hij de gelovigen die in gemeenschap leven met Hem. Bij leven kon dat helemaal niet, 
want Hij kwam niet uit de stam van Levi. De Heere Jezus kwam uit de stam van Juda. Hij is uit 
de mensen genomen en werd in Zijn Opstanding gesteld tot Hogepriester. De Hogepriester 
onder het Oude Verbond deed verzoening voor het Volk Israël. De Hogepriester van het 
Nieuwe Verbond verzoent het Hemelse Volk, de Gemeente, met God.  
 
Ook wij zijn priesters  
 
De Heere Jezus Christus offreert Zichzelf aan God. Doordat de Heere Jezus Christus Zichzelf 
vrijwilig offert, Zichzelf aanbiedt als Hogepriester aan God, worden ook wij, als Zijn Lichaam 
geofferd aan God. Op die manier kunnen wij dienstbaar zijn aan God. Van onszelf kunnen wij 
niet dienstbaar zijn aan Hem. Door in Gemeenschap met de Hogepriester te blijven, worden 
wij continu gereinigd om zodoende geoffreerd te kunnen worden aan God, om in Zijn Dienst 
te kunnen staan. In Christus zijn ook wij priesters. 
 
Openbaring 1 
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de 
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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. 
 
Wij zouden God dienen 
 
De Heere Jezus Christus heeft momenteel dus nog steeds een dienende functie. God heeft 
Hem aangesteld in een bepaald Ambt. Hij heeft Hem verantwoordelijkheid opgelegd. God 
heeft Hem gesteld tot Hogepriester van het Nieuwe Verbond. En in die functie dient Hij in de 
praktijk de Gemeente, want dat is de verantwoordelijkheid die Hij opgelegd heeft gekregen. 
Hij doet dit vrijwillig. De Heere Jezus Christus heeft Zichzelf overgegeven voor de Gemeente. 
Dit alles uit de rijkdom van Zijn Barmhartige Genade. Het is de bedoeling dat ook wij onze 
verantwoordelijkheid nemen aangezien wij één Plant zijn met Hem. Naderen tot de 
Genadetroon betekent dat wij God zouden dienen in (=tesamen met) Christus. 
 
Hebreeën 4 
13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor 
de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben. 
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 toegaan tot den troon der genade, opdat wij 
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer 
tijd. 
 
Hebreeën 10 
21 En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods; 
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. 
 
Hogepriesterlijk gebed 
 
Johannes 17 
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. 
-- 
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij 
geloven zullen. 
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De Heere Jezus Christus is Middelaar tussen God en de gelovige mensen. Vanwege de zonde 
kan onze oude, natuurlijke mens, niet naderen tot God. Wij kunnen God niet dienen. Dit 
zonde-probleem heeft Hij opgelost. Hij heeft uit deze oude Schepping een nieuwe gemaakt. 
Christus is de Eersteling van die nieuwe Schepping. Iedereen die Hem aanneemt als 
opgestane Zoon van God, neemt ook deel aan die nieuwe Schepping. De Heilige Geest woont 
namelijk in het hart van elke gelovige. Op deze manier heeft elke gelovige ook deel aan die 
nieuwe Schepping; de nieuwe mens in Christus. Deze nieuwe mens in Christus kan wél 
naderen tot God, kan God wél dienen. Door de tussenkomst van de Heere Jezus Christus. 
 
Hij behartigt onze zaken 
 
1 Johannes 2 
1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd 
heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige; 
 
Wij hebben een Voorspraak bij de Vader. Iemand Die bij de Vader ‘voor ons spreekt’. Zoals 
een advocaat. Als je gezondigd hebt, iets verkeerd hebt gedaan, dan kom je voor de 
rechtbank. Dan heb je een advocaat nodig die voor jou de zaken bespreekt. Die jou gaat 
verdedigen. Christus; de Voorspraak, bemiddelt voor ons bij de Vader. Híj behartigt onze 
zaken. Hij neemt het voor ons op. Hij is Degene Die voor ons bidt en pleit. Het woord wat 
hier gebruikt wordt voor ‘voorspraak’, komt maar een keer of vijf voor in de Bijbel. Op die 
andere plaatsen wordt dit woord vertaald met ‘Trooster’. ‘Die andere Trooster, Die Geest 
der Waarheid, De Heilige Geest’, dat is Dezelfde als de Voorspraak. De Heere Jezus Christus 
bidt en pleit voor ons in de Hemel, aan de Rechterhand van de Vader. Als onze Hogepriester 
van het Nieuwe Verbond. Daarvoor danken wij Hem. 
 
 
                                                                Amen. 
 
  
 
 
 


