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Ik ben dankbaar voor…
… Jezus. Zonder u, mijn beste Vriend, zou ik waarschijnlijk niet leven. Wat bent u geweldig Jezus, vriendelijk, genadig, lief, krachtig en sterk. U heeft mij van zoveel genezen. U
gelooft in mij en heeft me veel toevertrouwd. U bent helemaal geweldig!
… mijn vrouw, Princess Annick Rooda, gepassioneerd als je bent voor mensen. Gepassioneerd voor het Lichaam van Jezus Christus, de Christenen hier op aarde. Ik begrijp
niet hoe jij na alles wat je hebt meegemaakt, zo genadig en liefdevol bent. Jij bent mijn
Princess. Ik houd van je. Bedankt voor het ontwerp van deze kaft en je steun bij het schrijven van het boek.
… mijn vader, Ir. Hans Rooda. Op de één of andere manier heb jij je heen weten te zetten over mijn schrijfstijl en de taalcorrectie van dit boek gedaan. Als er nog ergens een
fout zit is het zeker dat ik ergens iets over het hoofd heb gezien. Pap, hartstikke bedankt,
ik ben trots op je en houd van je.
… mijn beste vriend Gerard van Amerongen, voorganger van de Evangelische Gemeenschap Leusden en bestuurslid van onze Stichting Alive and Well Ministries. Ondanks
een intensieve periode in jouw leven heb je het manuscript gelezen en van goede opmerkingen en vragen voorzien. Hartelijk dank. We gaan nog veel van jou en Marian zien in het
Koninkrijk van God.
… Arjan van den Berg, voor het doorlezen van het boek, om ervoor te zorgen dat opmaak, afkortingen, verwijzingen en indeling zoveel mogelijk consistent zijn. Ik ben heel blij
met je tips, opmerkingen en correcties.

Voor jou ben ik dankbaar…

… dat jij leeft en dat jij een relatie met God de Vader en met Jezus gestart bent. En dat
alleen maar, omdat Jezus al zoveel van jou hield, al voordat je bestond. Hij was de eerste
die wist dat je verwekt was en dat je begon te groeien in de buik van je moeder, en hij zei:

“Eindelijk! Ik heb naar je uitgezien! Ik houd van jou.”
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1.1
In dit hoofdstuk
Õ Iedere Christen heeft zijn eigen getuigenis – mijn getuigenis
Õ Uitleg van ‘Start …jouw Koninklijke leven!’
Õ God is een Vader en jij bent zijn zoon/dochter
1.2
Mijn getuigenis: als ik Jezus niet had leren kennen…
“Wat is dat hier man? Wat zijn die aan het doen?” Verbaasd keek ik om me heen, terwijl
de rest met hun ogen dicht zat te bidden. Na elkaar baden ze hardop en zeiden ze dingen
tegen God die ik nog niet eerder had gehoord in de kerk of thuis. Een meisje zat te bidden
met een brede lach op haar gezicht. Ze keek omhoog, maar met haar ogen dicht, en
praatte met God alsof ze echt dacht dat hij luisterde en terugpraatte… Als Nederlands
Hervormde 18 jarige jonge vent zat ik in een huiskamer in Dommelen, Nederland. Er zaten
zo’n 20 jongelui van mijn leeftijd op de bank en op stoelen. Enkelen kende ik van de kerk
in Veldhoven. Gerard was er daar één van. Ik had hem geïnterviewd over ‘jeugd en geloof’, voor een project op school. Hij had me op de fiets over besneeuwde binnenweggetjes meegeloodst naar Dommelen. Ik had nog geprobeerd om af te zeggen vanwege de
sneeuw. Maar hij en zijn broer Bram roken overwinningsvuur, namelijk mijn bekering…
Die avond gebeurde dat ook. Ik was zo onder de indruk van de echtheid van het geloof
van die leeftijdsgenoten, en van het feit dat ik voelde en ervoer dat God ècht bestond, zonder zwarte toga en zonder deftige taal. Ik hoorde ineens als het ware dat Vader God mijn
taal sprak. Hij voelde zo dichtbij…
Mijn reis als Christen begon toen, die witte avond in januari 1982, en vandaag ben ik een
gezegende, levensrijke en blije zoon van de hoogste en beste die bestaat, mijn vriend Jezus en Vader God.
God heeft me daarna vaak genezen: van jaren van depressies en zwakten, van een ei-allergie, van rugpijnen, van een maandenlange heupkwaal en van nog veel meer. En dan
die eerste keer dat hij me genas van iets, eind jaren tachtig, toen hij plotseling dingen met
me besprak, alsof hij naast me zat op de grond en daarna zei: “Paul, als bevestiging dat je
weet, dat Ik het ben die nu spreekt, genees ik nu je zware hoofdpijn”. Pats! De hoofdpijn
was onmiddellijk weg. Wat is Jezus ook een fantastische Geneesheer. Redding, genezing
en bevrijding horen bij het alledaagse leven van een Christen. Het is niet iets wat alleen in
een speciale dienst kan gebeuren. Ik ervoer dat toen zelf, tot mijn verrassing.
Laten we samen een korte reis maken door dit boek, en je laten zien hoe trots Vader God
op je is dat je een zoon/dochter van hem bent geworden. Of misschien is dat nog niet zo
en wordt het voor jou de eerste keer dat je ‘ja’ zegt tegen God. Het zou me niets verbazen…”
1.3
Hoe vind je iets in de Bijbel?
Voordat we verder gaan is het goed eerst uit te leggen hoe je iets kunt vinden in de Bijbel.
De Bijbel is een verzameling van boeken. Aan het begin van de meeste Bijbels staat een
inhoudsopgave met de bladzijde waar een bepaald boek begint. Ik daag je uit om de boeken van het nieuwe testament uit je hoofd te leren. Als je dat hebt gedaan, doe dan het
oude testament. Dat maakt het vinden van teksten veel makkelijker.
Er wordt altijd verwezen naar gedeeltes in de Bijbel door eerst het betreffende boek te
noemen, door van dat boek een hoofdstuk te noemen en vervolgens in dat hoofdstuk een
vers nummer te noemen. Dat schrijf je dan zo: Johannes 3:16 à wat betekent, in het
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nieuwe testament (dat is iets wat je op den duur weet, of via de inhoudsopgave kunt vinden) het boek Johannes en daarvan hoofdstuk 3 vers 16.

Tip

In hoofdstuk ‘extra: bijbelleeshulp’, op blz. 116 geven we een advies over welke boeken
van de Bijbel je kunt lezen om snel een redelijk overzicht te krijgen van het Christendom
en van God, de schepping, enzovoorts.
Bijbelleeshulp met belangrijke hoofdstukken
à zie hoofdstuk 21, blz. 116

1.4
Doel van ‘Start … jouw Koninklijke leven!’
Als je je bekeerd hebt, of zoals sommigen zeggen: “Ik heb me laten bekeren”, wat heb je
dan eigenlijk gedaan? Wat is ‘bekeren’?
Bekering is iets dat jij vrijwillig zelf hebt gedaan. Het is een keuze die jij gemaakt hebt, nadat je op de één of andere manier hebt gehoord over Jezus en het Christelijke geloof. Jijzelf hebt, als het goed is, toen gezegd dat je ook Jezus in je leven wilt uitnodigen. Inderdaad heeft iemand je over Jezus verteld, maar jij bent degene geweest die zich toen heeft
omgedraaid naar Jezus.
Maar waar heb je je eigenlijk naar omgekeerd (bekeerd)? Ik zal je eerlijk zeggen dat ik
destijds bekeerd ben, omdat ik zag dat de jeugd waar ik uitgenodigd was echt geloofde
dat er een God is. Ik zag dat ze blij waren als ze met de Vader aan het praten waren (bidden). Die blijdschap en dat echt weten dat God de Vader er voor je is wilde ik ook. Pas later begon ik stap voor stap te begrijpen wat zonde is, en genade en redding.
Dit is wat ik pas later begon te begrijpen:
“Begin dus een nieuw leven en keer terug naar God, dan zullen uw zonden u
worden kwijtgescholden. 20 Dan zal de Heer zorgen dat de tijd aanbreekt
dat alle druk zal zijn weggenomen en zal Hij de Christus zenden die Hij voor
u bestemd heeft: Jezus.”
Handelingen hoofdstuk 3 verzen 19 en 20
“Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden…”
Handelingen hoofdstuk 3 vers 19 uit een andere Nederlandse vertaling: hsv.
(de puntjes geven aan dat er nog iets na komt)
Het allerbelangrijkste dat je nu al mag onthouden is wat hier staat. Als je je bekeerd hebt
tot God, dus terugkeert naar God, dan vergeeft hij niet alleen al je zonden, maar ze worden ook ‘uitgewist’, ofwel ‘weggewassen’. Dat betekent dat voor God die zonden niet eens
meer gebeurd zijn. Het is dan letterlijk zo dat jouw slechte belevenissen en gebeurtenissen niet meer bestaan voor God. Je slechte levensgeschiedenis wordt gewist. Dat is pas
genade!
God de Vader en Jezus, God de Zoon
De bedoeling van ‘Start’ is om je te helpen zien wie God de Vader is en wie zijn Zoon Jezus is. Het is zo geweldig dat we een God de Vader hebben. Ieder mens op deze wereld
verlangt naar een echte, goede, bemoedigende, opbouwende vader die in je gelooft en
van je houdt. Toch? Sommigen hebben zo’n vader. Voor hun is het wat eenvoudiger om te
geloven dat God de Vader ook zo is. Vele anderen hebben mindere ervaringen of zelfs
ronduit slechte ervaringen. Het verlangen naar een goede, lieve en krachtige vader
is er dan nog steeds diep van binnen, maar er is dan vaak ook wantrouwen. Ik kan je met
een gerust hart, met inmiddels meer dan dertig jaar ervaring, zeggen dat God de Vader
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totaal als Vader te vertrouwen is. Zelfs toen ik er helemaal naast zat liet hij me nooit los,
maar bemoedigde hij mij. Toen mensen mij lieten vallen, bleef de Vader me vasthouden
en hielp hij mij om situaties op te lossen.

Kernwoord
‘Vader’

Jezus leerde ons het beroemde ‘Onze Vader’. ‘Vader’ is een
kernwoord, omdat jij zijn geliefde zoon/dochter bent die weer
thuis is gekomen. Het geeft aan hoeveel je voor hem betekent.
Het bevestigt ook dat je van hem afstamt en dus zijn karakter
hebt gekregen. Deze Vader is iemand waar je op kunt bouwen,
die je kunt vertrouwen, die in je gelooft en trots op je is.

We zullen ook gaan zien hoe ontzettend belangrijk Jezus, de Zoon van God, voor ons is.
Hij heeft eigenlijk onze puinhoop, de straf voor onze fouten en zonden op Zich genomen.
Dat was de doodstraf!! Daarom stierf Jezus aan het kruis. Voor jouw en mijn zonden.
Lieve vriend, lieve vriendin, het is een radicale liefdesboodschap. Radicaler en liefdevoller
kan niet. Deze Jezus sprong als het ware voor het vuurpeloton en ving alle kogels voor
ons op…..en stierf.
Maar hier eindigde het niet. Op de derde dag is hij opgestaan uit de dood. Hij leeft voor
eeuwig. En omdat hij is opgestaan uit de dood, en daarmee bewezen heeft dat de dood
niet sterker is dan Jezus, zullen wij na onze dood ook opstaan en vanaf dan volmaakt en
eeuwig verder leven. Dat ontvang je door je om te keren naar hem en hem te geloven, te
vertrouwen. Gaaf hè!!
In Kolossenzen hoofdstuk 1 vers 19 tot 22 in de Bijbel (kortweg Kolossenzen 1:19-22):
“Want God heeft volledig in Jezus willen wonen, 20 en door hem alles met
zich willen verzoenen, alles op de aarde en in de hemel. Want hij heeft vrede
gebracht door zijn bloed, door zijn kruisdood.
21
Dat geldt ook voor u. Vroeger had u geen band met God en was u hem
vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte leven. 22 Maar nu heeft hij door
Christus’ sterfelijk lichaam, door zijn dood, u met zich verzoend, opdat u
heilig, smetteloos en zonder schuld voor hem [God] zult staan.”
Jij, een zoon/dochter van God de Vader
Verder zullen we je door dit boek heen gaan helpen te zien hoe de Vader jou ziet. Je zult
al snel gaan zien en begrijpen dat de Vader je helemaal ziet zitten en trots op je is. Net als
een echte, goede vader en moeder dat zijn.
Je zult heel erg verbaasd zijn dat Gods liefde zo ver gaat, oneindig ver. Dat hij zo vergevend is. Hij vertrouwt je en gelooft in je. Hij is degene die jou geschapen heeft met alle talenten en gaven die je hebt. Hij weet als geen andere persoon hoe jij in elkaar zit en wat
jouw mogelijkheden zijn.
“En om te bewijzen, dat u zijn kinderen bent, heeft God de [Heilige] Geest
van zijn Zoon in ons hart gezonden en die Geest roept: “Papa, mijn Vader.”
7
U bent dus niet langer slaven maar kinderen, en als kinderen bent u ook
erfgenamen. En dat hebt u aan God te danken.”
Galaten hoofdstuk 4 vers 6 en 7 (kortweg Galaten 4:6-7)
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1.5
Uitleg memorisatie: Bijbeltekst bevrijdde van doodsangst
Ik vertelde aan het begin van dit hoofdstukje al hoe ik tot geloof kwam. Drie dagen later
gebeurde er iets heel bijzonders, en dat was doordat ik deze tekst uit mijn hoofd had geleerd:
Bijbel

1

“Want God had de wereld [en jou] zo lief dat hij zijn enige
Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet
verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”
Johannes hoofdstuk 3 vers 16 (Johannes 3:16)

Deze tekst heeft mij letterlijk verlost van enorme angsten voor de dood. Die angsten kwamen al zeker een half jaar plotseling opzetten als ik in bed lag. Niet elke dag, maar wel
vaak. Ik begon dan te zweten, terwijl mijn hart te keer ging.
Toen ik Jezus in mijn leven had uitgenodigd op die avond in Dommelen, hadden ze me
deze tekst uit Johannes meegegeven. Ik leerde die meteen uit mij hoofd. Drie dagen
later, op dinsdag, welde die doodsangst weer als een draaikolk in mij op. Ik had weer dat
beeld van een bodemloos, pikzwart ravijn, met grijze mist erboven. Weer die angst dat ik
daarin zou verdwijnen. Toen bracht God mij de tekst terug in mijn gedachten. Ik zei die
hardop, en zei toen zoiets als: “Als ik vannacht dood ga, wordt het er alleen maar beter op!
Dan ga ik naar Jezus. Waar zou ik nog bang voor zijn!” Onmiddellijk voelde ik die angst uit
mij weggaan. Dit noem je ‘bevrijding’. Ik was bevrijd door Jezus en de kracht van zijn
Woord van verschrikkelijke angsten. Heerlijk vrij sinds 1982.

Tip

Het woord van God, de Bijbel, is zeer krachtig. We moedigen je daarom aan teksten uit je
hoofd te leren.

Lees de eenvoudige uitleg over gebed
à zie 8.4 Karakter – praten met God blz 42

Start …jouw Koninklijke leven
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Vragen hoofdstuk 1
Lees op bladzijde 118 (Bijlage) van dit boek eerst even de korte instructie voor de vragen
en opdrachten die we bij elk hoofdstuk hebben.

Bijbel

1

Kernwoord
‘Vader’

Beantwoord de vragen vanuit het hoofdstuk, dus niet wat je ‘voelt’:
1.
Schrijf de volgende tekstverwijzingen op zoals in dit hoofdstuk is uitgelegd:
à Markus hoofdstuk 16 vers 20
à Romeinen hoofdstuk 8 vers 18
à Handelingen hoofdstuk 3 verzen 19 en 20
Wat is het belangrijkste woord in deze laatste tekst in de hsv? Waarom?

2.

Wat is ‘je bekeren’?

3.

Wat roept het bij je op dat God je Vader is (je eigen mening)?

De antwoorden bij elk hoofdstuk vind je terug op start.alive-and-well.org

Groeien in het karakter van Jezus (1) ‘bekeren’
A.

Hoe ben jij tot de keuze gekomen om je te bekeren tot God?

B.

Wat zijn op dit moment de belangrijkste vragen die jij hebt? Noem er een paar.
Je kunt daar dan met elkaar over praten. Je kunt de vragen ook ALTIJD gewoon
aan God stellen. Hij geeft antwoord! Lees maar in het nieuwe testament
Mattheüs 5:6-8 en Mattheüs 7:7-11.
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2

De verloren zoon die genade kreeg

2.1
In dit hoofdstuk
Õ Wat ‘genade’ in onze wereld betekent
Õ ‘De verloren zoon die genade kreeg’; een verhaal van Jezus over een zoon die het thuis
helemaal verbruid had, maar van de vader genade kreeg
Õ De krachtige betekenis van Gods genade voor jou: redding, genezing, bevrijding
2.2
Wat is genade!!
We hebben gesproken over bekering. Bekering gaat altijd gepaard met een enorme blijdschap en een nieuw plezier in het leven. Hoe kan dat nu eigenlijk? Waarom word je ineens
blij als je bij God komt en hem leert kennen?
We zullen eens gaan kijken naar een verhaal uit de Bijbel dat door Jezus Zelf werd verteld. Toen hij dit verhaal vertelde bestonden zijn toehoorders uit traditionele Joodse kerkleiders (Farizeeën en Schriftgeleerden genoemd) en uit tollenaars (overlopers, die voor de
bezetters van Israël belasting ophaalden), prostituees, vele andere zondaars en zijn volgelingen.
Het verhaal gaat over een zoon die van huis weggaat, nadat hij van zijn vader de erfenis
alvast gevraagd heeft. De titel die de Bijbelvertalers gaven is ‘de verloren zoon’. Ik voeg er
aan toe: ‘…die genade kreeg’.
Het belangrijkste begrip in het Christendom, maar gelijk ook het moeilijkst te begrijpen
voor ons westerlingen, is ‘genade’. De genade die van God komt laat heel duidelijk zien
wie God is, wat zijn karakter is. Dit ene woord betekent zoveel, omdat het voortkomt uit de
aller-diepste en grootste liefde die bestaat in het hele universum. Laten we eerst eens kijken wat bijvoorbeeld ‘genade’ in een dagelijkse situatie betekent:
1) Genade betekent ‘je verdiende straf niet krijgen’
Je hebt de auto verkeerd geparkeerd, met opzet, maar je bekent schuld tegenover de politie die je heeft aangehouden en je een boete wil geven. Hij ziet dat je eerlijk je schuld toegeeft en spijt hebt (ook wel door de boete), hij denkt even na, lacht dan even en zegt:
“Doe dit niet meer, want je zegt dat je er spijt van hebt, dan zal ik je nu zonder boete laten
gaan. Die verantwoording neem ik dan voor jou.”
Je verdient straf, je weet dat ook, het was je eigen stomme schuld. De agent zou je eigenlijk moeten bekeuren, maar hij doet het niet. Hij scheldt je de straf die je verdient kwijt,
zonder dat je daar recht op hebt. Dit is genade: “straf die je verdient níet krijgen”.
2) Genade betekent ‘onverdiende beloningen krijgen’
Nadat de agent je de straf heeft kwijtgescholden, wil je blij wegrijden, je geeft al gas, maar
dan hoor je de agent roepen. Je krijgt een kleur en denkt ‘o nee hè, hij bedenkt zich’. Je
hebt het raampje pas half open als de agent enthousiast zijn hand binnen steekt en een
stapeltje biljetten van € 500,= in je handen duwt. Hij wenst je veel zegen, draait zich om,
en loopt fluitend weg. Je hebt helemaal niets gedaan om dat geld te krijgen. Integendeel!
Maar dat is juist genade. Deze vreemdeling geeft je zomaar uit eigen zak dat geld, bovenop het kwijtschelden van je verdiende straf.
Laten we het verhaal van de verloren zoon nu eens lezen. Daarna komen we terug op ‘totale genade van God’. Probeer alvast bij het lezen te zien wat hier de genade is.
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2.3
Het verhaal dat Jezus vertelde: ‘de verloren zoon die genade kreeg’
Lukas 15 vers 11 tot 32 (Lukas 15:11-32)
“11 Jezus vervolgde: “Er was een man die twee zonen had.
12
Vader, zei de jongste tegen hem, geef mij het deel van uw
bezit waarop ik recht heb.
En de vader verdeelde zijn bezit over zijn 2 zonen.
13
Een paar dagen later verzilverde de jongste zoon zijn
aandeel en ging op reis naar een ver land. Daar leidde hij
een losbandig leven en verkwistte al zijn geld.
14
Toen hij alles had opgemaakt, brak er in dat land een
zware hongersnood uit.
15
Ook hij begon daaronder te lijden. Toen trok hij eropuit en
kreeg na lang aandringen werk bij één van de bewoners van
dat gebied. Die stuurde hem zijn land op om varkens te hoeden.
16
Graag had hij zijn maag gevuld met het voer van de varkens, maar niemand gaf het hem.
17
Toen kwam hij tot bezinning en dacht: Mijn vader heeft
zoveel knechten en die hebben eten in overvloed! En ik kom
hier om van de honger.
18
Ik ga terug naar mijn vader en zal tegen hem zeggen:
Vader, wat ik heb gedaan was tegen de wil van de hemel en
tegen de uwe.
19
Ik verdien het niet nog langer uw zoon genoemd te worden; behandel mij als één van uw knechten.
20
En hij ging op weg, terug naar zijn vader.
Hij was nog ver van huis, toen zijn vader hem al zag. Omdat
hij met hem begaan was, liep hij hem snel tegemoet, sloeg
zijn armen om hem heen en kuste hem.
21
Vader, zei de zoon, wat ik heb gedaan was tegen de wil
van de hemel en tegen de uwe; ik verdien het niet nog langer
uw zoon genoemd te worden.
22
Maar zijn vader zei tegen zijn knechten: Vlug! Haal het
beste gewaad en trek het hem aan; steek een ring aan zijn
vinger en doe hem schoenen aan.
23
Haal het mestkalf uit de stal en slacht het. We gaan eten
en feestvieren.
24
Want mijn zoon hier, hij was dood maar hij leeft weer, ik
was hem kwijt maar hij is terug. En zij begonnen feest te vieren.
25
De oudste zoon was op het land. Toen hij terugkeerde en
dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dansen.
26
Hij riep één van de knechten en vroeg hem wat er aan de
hand was.
27
Uw broer is terug, antwoordde die, en uw vader heeft het
mestkalf laten slachten omdat hij hem weer gezond en wel
terug heeft. 28 De oudste zoon was woedend en wilde niet
naar binnen. Zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem
over te halen.
29
Maar hij zei tegen zijn vader: Hoeveel jaar dien ik u nu al
niet, zonder ooit een van uw bevelen te overtreden? En wat

wijst zijn vader af
onrust, geen vrede, los willen
zijn van vaderlijk gezag, hij wil
zelf bepalen wat hij doet
hij probeert alles uit wat het
‘leven’ te bieden heeft
de ellende begint!

en hij eindigt in de goot...

door ellende wakker geschud

Spijt! Spijt!

op echte spijt volgen daden
de enorme liefde van de vader!

de zoon vraagt vergeving
de vader geeft hem van alles,
terwijl de zoon nergens meer
recht op had
de vader is echt blij, de zoon
nu ook
in dit verhaal staat de oudste
zoon symbool voor een
Christen die zich alleen aan
regels wil houden en daardoor
Gods liefde verwacht te krijgen
er bestaan kerken die een saai
en doods leven lijden, terwijl
ze alles zouden kunnen krijgen
van God!
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hebt u mij gegeven? Nog geen bokje om eens feest te vieren
met mijn vrienden.
30
Maar nu die zoon van u gekomen is, die met hoeren uw
vermogen heeft opgemaakt, slacht u het mestkalf voor hem!
31
Jongen, antwoordde zijn vader, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou.
32
Maar er moet feest zijn, er moet vreugde zijn! Je broer
hier, hij was dood maar hij leeft weer, ik was hem kwijt maar
hij is terug”.”

let op hoe vaak Jezus
vreugde, feestvieren, eten,
dansen etc. noemt in zijn
verhaal!

2.4
Wat kunnen wij nu met zo’n verhaal?
Jezus zelf vertelt dit verhaal. Het is zijn bedoeling om een beetje inzicht te geven in hoe
God de Vader mensen ziet! Mensen die God niet kennen zijn voor God de Vader eigenlijk
‘verloren zonen en dochters’. Probeer jezelf voor te stellen dat jij in dit verhaal die verloren
zoon bent en dat hier de vader, God de Hemelse Vader is. Heel kort zullen we hieronder
een aantal gebeurtenissen bekijken.
Wat we in dit verhaal duidelijk zien is dat die jongste zoon zijn vader afwijst en de wijde
wereld intrekt op zoek naar een kick. Hij wil zich niet meer stellen onder de regels van
thuis, maar zelf bepalen wat hij wel en niet wil doen. Hij vraagt dan aan pa of hij zijn deel
van de erfenis mag hebben.
De reactie van de vader is wonderlijk. Hij gaat geen discussie aan en probeert hem ook
niet uit alle macht tegen te houden, maar hij laat zijn zoon vrij en geeft hem waar hij al
recht op had. Vermoedelijk is dit probleem al vaker ter sprake gekomen en heeft de vader
het als goede vader aan zien komen en het al een aantal keer met hem besproken.
God heeft als Schepper de wereld gemaakt met alle dieren, planten en de mensen. Hij
heeft daarbij de mensen de aarde en alles wat daarop is gegeven, om ervan te genieten en om het goed te gebruiken. God heeft de mensen beschouwd als zijn eigen kinderen en niet als gewoon iets wat hij voor zijn hobby gemaakt had!! Maar de mens
dacht op een bepaald moment dat hij wel zonder God en zijn goede regels kon leven
en ging zijn eigen weg, zonder God.
De zoon ‘hoert en snoert’ en maakt vrienden met zijn geld, maar komt, losgeslagen van de
veilige gezinsregels van zijn vader, in de goot terecht. Varkens zijn in Israël onreine dieren. Het zijn dieren, die niet gehouden en gegeten mochten worden. In dit verhaal wil dat
dus zeggen dat hij echt zeer diep gezonken was.
De mens zonder God verdwaalt en komt vaak in allerlei ellende terecht. Gokken, seksuele uitspattingen, porno, drank, drugs, werkverslaving, depressie, armoede of gewoon conflicten, doelloosheid…
Dan gaan zijn ogen open. Hij heeft spijt. Als je spijt hebt moet je wel in actie komen en in
de richting van de oplossing gaan. Je bent dan wel afhankelijk van de reactie van degene
die je zo tekort hebt gedaan: de vader. De zoon gaat en stelt zich nederig op.
Heel veel mensen komen wel tot besef dat ze eigenlijk verkeerd bezig zijn, maar ze
kunnen of durven hun trots en hoogmoed niet af te leggen en te erkennen dat ze God
nodig hebben. Vergeving aan de hemelse Vader vragen is voor velen een grote hobbel, maar waarom eigenlijk?
De zoon wil gewoon als knecht werken voor zijn brood en onderdak. Weer een zoon zijn,
dat kan hij zich niet meer voorstellen.
Dit is typisch ons westerse denken: iets doen, je best doen zodat je vergeven kunt
worden en weer dingen krijgt. In Christelijke kringen noemen ze dat onder een wet komen, of hard werken voor Gods liefde en vergeving. Maar het is genade! Je kunt er
helemaal niets voor doen.
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Maar de reactie van de vader treft diep: blijkbaar stond hij regelmatig te wachten op zijn
zoon, want hij ziet hem al van ver aankomen. Hij rent hem tegemoet, kust hem, omarmt
hem, en is zó blij. Het contrast blijkt, als hij zijn knechten de opdracht geeft om allerlei dingen te doen voor zijn zoon, die zelf niets hoeft te doen!!
Zo is God de Vader! Hij stond continu op jou, zijn kind te wachten, om thuis te komen.
Als de mens buigt voor God en zijn fouten toegeeft, en een houding aanneemt van:
‘hier ben ik, doe maar wat u wilt, als ik maar bij u mag zijn’, dan wordt hij binnengehaald als zoon/dochter. Dit is voor jou persoonlijk!
De speciale kleren staan voor een nieuw leven als zoon dat hij kan beginnen. De schoenen
staan voor actie, beweging, vrijheid, geen slaaf meer zijn. In die tijd liepen alleen slaven met
blote voeten. De ring staat voor het zoonschap! Je kunt dat zien als een speciale zegelring,
waarmee vroeger als het ware handtekeningen gezet werden. Opvallend is dat Jezus zo
vaak het eten, dansen, muziek maken, kortom het feest vieren vermeldt! Blijkbaar is dit heel
erg belangrijk in het leven voor God!! Feest vieren om mensen die gered worden. Feesten,
omdat dit bij het echte leven met God hoort!
Schokkend is het contrast dat geschetst wordt met de oudste zoon. Hij had alles, maar
maakte er nooit gebruik van en deed elke dag alles volgens het dagelijkse ritme zonder
werkelijk te genieten van zijn zoonschap. Hij wordt woedend als hij ziet dat zijn broer, die
alle regels heeft geschonden, wel geniet van de genade van zijn vader. Hij vindt het houden van de regels belangrijker dan handelen vanuit liefde, en hij vindt de prestatie belangrijker dan de relatie.
1)
Genade is hier dus geen straf krijgen…
…terwijl hij dat voor zijn gedrag wel verdiend had. De vader ontvangt hem echter zonder
één verwijt. Hij hoeft niet voor straf als knecht te komen werken, of erger, hij wordt niet
voor straf weggestuurd… zijn vader vergeeft hem.
2)
Genade is hier ook hersteld worden in het zoonschap…
…en weer meedelen in vaders rijkdommen en leven! Dus krijgen wat hij niet verdient. Hij
gaat zelfs weer een erfenis krijgen… Hij krijgt de zegelring van een zoon weer aan zijn vinger en wordt bekleed met de beste ceremoniële kleren van zijn vader. Die kleren laten
zien dat hij van hoge stand is… Alles hersteld, alsof er niets gebeurd is!
Bijbel

2

Kernwoord
‘Genade’

“Zo zijn we door zijn genade gerechtvaardigd en
erfgenamen geworden van het eeuwige leven waar we op
hopen.” Titus 3:7

De straf die je eigenlijk verdient, wordt je kwijtgescholden,
zonder dat je daar iets voor kan en mag doen.
en
Je krijgt een kado, zonder dat je er iets voor hebt gedaan of terug
hoeft te doen. Je bent een zoon met een erfenis.

2.5
Bijbelse totale genade
We hebben nu twee voorbeelden gezien van wat genade eigenlijk inhoudt. Eén voorbeeld
van de politieagent die geen boete schrijft en ook nog eens geld meegeeft. In dat geval
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had ik, de verkeersovertreder, daar helemaal niets voor gedaan, in tegendeel: ik zat helemaal fout.
Net hebben we een verhaal dat Jezus zelf vertelde gelezen. De zoon krijgt daar van zijn
vader vergeving voor zijn schandelijke gedrag tegen hem, en de goddeloze besteding van
het geld. We zagen daar ook dat de vader hem helemaal herstelde in zijn zoonschap, met
alles erop en eraan, alsof er helemaal niets fout gegaan was. Ook lazen we dat de zoon
daar niets voor heeft kunnen doen dan zich om te keren (bekeren) naar de vader.
1)
Gods genade voor jou is redding van de straf, de hel
Wij hebben gebrast in ons leven, gezondigd. God vergeeft je helemaal. Zonder dat je er
maar iets aan kon doen, heeft God alle straf al op zich genomen. Jezus stierf voor je fouten en brasserijen. Zelfs de meest erge dingen vergaf hij je. Dat deed Jezus 2000 jaar geleden al. Het enige dat je kunt doen is je omdraaien en je zonden belijden. Dan ontvang je
Jezus in geloof in je leven. Hij maakt je volkomen, totaal en absoluut schoon van elk negatief ding van je verleden, alsof er nooit iets mis was in je leven…
2)
Gods genade voor jou is zoonschap en redding, genezing en bevrijding
Een Grieks woordje uit het nieuwe testament dat je vaak zult horen is ‘sozo’ (swzw). Het
betekent: Ik, God, red je van de hel (de straf van het bewust willen leven zonder God en in
je eigen zonden). God geeft je eeuwig leven, een leven dat na je dood doorgaat, maar dan
volkomen volmaakt, zonder traan, zonder moeite en pijn.
Ook betekent ‘sozo’ lichamelijke en emotionele genezing. Hij is een God van wonderen,
die je van elke ziekte en kwaal wil en kan genezen. Ook van trauma’s, emotionele wonden, depressies, angsten, noem maar op, wil en kan hij je genezen.
Verder betekent ‘sozo’ dat God ook bevrijdt van boze geesten. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld gebonden zijn door verslavingen, diepe gevoelens van verwerping, woedeaanvallen,
lust enzovoorts. God bevrijdt daar van. Dat is genade, een kado voor jou.
‘Sozo’ betekent ook dat hij je herstelt van gebroken relaties, armoede enzovoorts.
Hij herstelt je als zoon, als dochter. Daarmee word je een erfgenaam van hem, Vader
God. Dat is pas totale genade.
Gebed
Bidt nu eerst het volgende eens hardop mee:

Tip

Vader God, dank u wel dat u zo goed bent. Ik ontvang alles wat u voor mij heeft. Ik ben zo
blij dat u zo diep van mij houdt, dat u me redt, geneest en bevrijdt. Ik houd van u. Dank u
wel voor totale genade in mijn leven. Dank u voor ‘sozo’. Ik kan er helemaal niets voor
doen, maar ik ontvang het van u. Amen!

Lees over hoe Bijbel lezen à h 8.5 blz. 44
Er is ook een Bijbel leeshulp à h 21 blz. 116
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Vragen hoofdstuk 2
Bijbel

2

Kernwoord
‘Genade’

1.

Leg uit wat genade voor jou persoonlijk betekent (gebruik dit hoofdstuk)

2.

Noem kort hoe de vader de verloren zoon genade geeft (probeer 5 dingen):

3.

Wat is de Bijbelse Totale Genade?

4.

Is het genoeg om spijt te hebben van je fouten als je iemand gekwetst hebt?
(leg uit, hoe vind je dat terug bij de ‘verloren zoon’)

5.

Welk belangrijk Grieks woordje wordt genoemd in dit hoofdstuk:
Wat betekent dat woordje:

Groeien in het karakter van Jezus (2) ‘herstel van relaties’
Romeinen 12:18, Filipenzen 4:5
A.
Zijn er de laatste tijd, sinds dat je met Jezus bevriend bent, bepaalde mensen in
gedachten gekomen, waar je iets mee goed hebt te maken? Bijvoorbeeld je
dochter, of man, je vader of moeder, je zoon of collega? Heb je ergens spijt van?
B.

We hebben net geleerd dat alleen spijt hebben niet voldoende is, als er anderen bij
betrokken zijn. Het is dan ook nodig actie te ondernemen. Wat kan je gaan doen?
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Het Koninkrijk van God

3.1
In dit hoofdstuk
Õ Een eenvoudige kennismaking met het Koninkrijk van God, het ‘Onze Vader’
Õ Het goede nieuws van, en de kracht in het Koninkrijk van God
Õ Burgers van het Koninkrijk van God, Koninklijke familie
3.2
Koning Jezus en het Koninkrijk van God
Er is een Koninkrijk van God, of zoals de evangelist Mattheüs schrijft, ‘het hemelse
Koninkrijk’ (daarmee wordt hetzelfde bedoeld). De meest bekende verwijzing naar het
Koninkrijk van God ken je zeer waarschijnlijk wel. Dat staat in het ‘Onze Vader’, het gebed
dat Jezus zijn discipelen leerde.
“Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw
Koninkrijk kome. …13b Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.” Mattheüs 6:9-10 en 13b hsv
De schrijver, Mattheüs, heeft het eigenlijk veel krachtiger geschreven dan in de vertaling:
“Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam moet geheiligd worden. Uw
Koninkrijk moet komen.”
Dit deel van het gebed van Jezus is niet vragend, maar gebiedend. Het moet gebeuren.
Het is ook aan het gebeuren, want Jezus heeft de komst van dat Koninkrijk van God op
aarde in beweging gezet. Het ‘Onze Vader’ sluit Jezus vervolgens af met te zeggen dat
het Gods Koninkrijk is. God de Vader is de grote Koning en Heer van het hemelse
Koninkrijk (dat dus ook op aarde is).
Het Koninkrijk van God heeft altijd al bestaan in de hemel. In de tijd dat God de wereld, en
Adam en Eva schiep, was het Koninkrijk van God ook op aarde. Toen het met hun fout
ging (volgende hoofdstukken), hield dat Koninkrijk van God op te bestaan op aarde.
Nieuw leven
Toen Jezus begon met zijn taak op aarde, na zijn doop, begon hij dit te zeggen:
“Van toen af begon Jezus te verkondigen: “Begin een nieuw leven, want het
hemelse koninkrijk is dichtbij”.” Mattheüs 4:17
Eindelijk na zoveel lijden op de wereld, komt de Verlosser met de verlossende boodschap,
dat Gods Koninkrijk weer zichtbaar begint te worden op aarde. Hij zegt daarbij dat mensen
een nieuw leven kunnen beginnen, omdat dit Koninkrijk van God dichtbij is gekomen. Het
is zó dichtbij gekomen dat je er zomaar ‘in kunt stappen’. Wanneer je een Christen wordt,
word je voor eeuwig een burger (ingezetene) van Gods Koninkrijk. Dat is een heel
wonderlijke gedachte eigenlijk, toch? Want hoe kan dit nu: ‘voor eeuwig’? Het nieuwe
leven waar Jezus het over heeft, is het leven met God, dat maar één overgang kent,
namelijk wanneer je sterft. Daarna gaat dat eeuwige leven verder, maar dan wel volledig
volmaakt, bij en met God. In dit boek leggen we dit stap voor stap uit.
Genezingen, bevrijdingen, bescherming, herstel
Jezus sprak niet alleen over dat Koninkrijk van God, maar hij liet mensen ook ervaren hoe
goed, geweldig en krachtig dat Koninkrijk en zijn Koning, God, zijn:
“Jezus trok heel Galilea [in Israël] door. Hij onderwees de mensen in hun
synagogen [Joodse kerken], verkondigde hun het grote nieuws [het
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Evangelie] over het koninkrijk en genas hen van alle ziekten en kwalen. 24 Hij
werd zelfs bekend in heel Syrië. Ze brachten hem allen die er slecht aan toe
waren, mensen met allerlei ziekten en pijnen, bezetenen, lijders aan vallende
ziekte en verlamden, en hij maakte hen beter.” Mattheüs 4:23-24
Wauw, wat een Koning! Wat een heerser! Een Koning die echt geeft om mensen.
3.3
Waar is dat Koninkrijk van God?
Het Koninkrijk der Nederlanden of het Koninkrijk België heeft duidelijke, internationaal
erkende grenzen. Iedereen kan op de kaart zien waar die grenzen liggen. Het Koninkrijk
van God bestaat al lang in de hemelen maar is ook hier op aarde aanwezig. Dít Koninkrijk
heeft heel andere grenzen. Jezus is die grens… Ieder mens die Jezus in zijn leven heeft
uitgenodigd en de genade van Jezus heeft ontvangen, wordt geboren in het Koninkrijk van
God. Dus waar een Christen is, daar is het Koninkrijk van God aanwezig. En waar het
Koninkrijk van God aanwezig is, daar mogen, horen ook de wonderen van dat Koninkrijk
te gebeuren. Maar er is meer…
Kernwoord
‘Koninkrijk van God’

Het Koninkrijk van God omvat alle mensen over de hele wereld,
die Jezus als Koning in hun leven hebben aangenomen.
Het basisgebod is liefde voor God en liefde voor je naaste als voor
jezelf. In dit koninkrijk is leven, genezing en herstel.

3.4
De Koninklijke wet van het Koninkrijk van God
Het Koninkrijk van God is het Koninkrijk van liefde (Kolossenzen 1:13). Er geldt daar één
belangrijke basiswet. Vanuit die ene wet wordt alles bestuurd en wordt het nieuwe leven
met Jezus geleefd. Kijk maar eens wat het antwoord van Jezus is, als ze hem vragen wat
de belangrijkste wet (gebod) is:
“Jezus antwoordde: “Dit is het belangrijkste: Luister Israël! De Heer is onze
God, alleen de Heer. 30 Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel
uw ziel, met heel uw verstand en met inzet van al uw krachten. 31 En het
tweede gebod is: Heb uw naaste lief als uzelf. Een belangrijker gebod dan
deze twee is er niet”.” Markus 12:29-31
De wetgeleerde die hem de vraag had gesteld, maakte vervolgens een heel wijze
opmerking (lees zelf eens welke). Daarop zei Jezus dit in vers 34:
“U bent niet ver van het Koninkrijk van God.”
Waarom? Omdat hij het fundament en de basiswet van het Koninkrijk kende: liefde. Hij
moest nu nog slechts kiezen om in Jezus opnieuw geboren te worden. Dat betekent,
Jezus aannemen en je laten dopen op basis van jouw persoonlijke geloof. Dan wordt je
als burger geboren in het Koninkrijk van God. Lees Jacobus 2:8, de Koninklijke wet!
3.5
Karakter – Het karakter van een inwoner van Gods Koninkrijk
‘Liefde voor God en liefde voor de medemens, zoals je van jezelf houdt’, is dus de basis
van het hele Koninkrijk. Wanneer je een Christen bent geworden is dat de basis in je
manier van leven. Bedenk daarbij altijd, dat Jezus eerst van jou hield, al voordat jij hem
kende, zelfs al voordat jij geboren werd.
Jezus heeft het in de tekst die we hierboven hebben gelezen, over het starten van een
nieuw leven met hem. Dat nieuwe leven is totaal anders dan het leven zonder hem. Je
gaat anders denken, anders handelen, anders wandelen. Het is bevrijdend, krachtig,
geweldig en opbouwend voor anderen. Door dit hele boek heen zullen we
karaktereigenschappen van een inwoner van het Koninkrijk van God noemen en
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uitleggen. Als Christen ben je een zoon, een dochter van God de Vader geworden. Met de
hulp van Jezus leer je daarin te wandelen, zonder op je tenen te lopen uit angst dat je het
fout doet. Het zijn geen wetten. Het zijn levensprincipes van Jezus, geworteld vooral in de
liefde van God, en in de liefde voor God, voor je naaste en voor jezelf. We markeren zo’n
principe vaak door het woord ‘Karakter’ erbij te zetten!

Vragen hoofdstuk 3
Kernwoord
‘Koninkrijk van God’

1.

Wat is het basis gebod in het Koninkrijk van God?

2.

Wanneer is God van ons gaan houden?

3.

Wie is de Koning en wie zijn de inwoners van het Koninkrijk van God?

4.

Welke andere naam wordt wel gebruikt voor ‘Koninkrijk van God’?

5.

Kun je uitleggen hoe dat Koninkrijk zichtbaar is? Wat zijn de grenzen?

6.

Schrijf hier de tekst uit Kolossenzen 1:13 op:

7.

Noem eens een paar tekenen waardoor het KvG zichtbaar wordt (denk breed):

Groeien in het karakter van Jezus (3) ‘liefde’ (bespreek met elkaar)
Lees eerst heel Romeinen 12 en Jacobus 2:8
A.
Hoe kan jij de liefde van Jezus laten zien, blijken, ervaren aan je omgeving?
Gebruik Romeinen 12 hierbij. Daar staan heel veel voorbeelden in.
Maak er werk van om de ideeën die je hebt ook te doen. Let eens op de reacties!
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De Schepper en de volmaakte schepping

4.1
In dit hoofdstuk
Õ De Schepper en de schepping
Wat is het grootste verschil tussen de Schepper en het schepsel?
Õ God
Wie is God, waar komt hij vandaan, zijn karakter, zijn absolute volmaaktheid
Õ De mens
Wie is de mens, waar komt hij vandaan, zijn karakter, zijn absolute onvolmaaktheid
Õ Geloof
‘Oerknal en evolutie’ is een geloof. Dat God alles heeft gemaakt weten we door geloof
4.2

Genesis: de Schepper en de schepping

‘In den beginne’, voorgeschiedenis van de schepping (Genesis 1:1-2)
De Bijbel vermeldt niet wanneer en hoe de hemel en de aarde geschapen zijn. De geschiedenis van de zichtbare wereld wordt beschreven vanaf het punt dat er al een aarde
en een hemel geschapen waren. Of het op dat moment al ging om een echte aardbol zoals we die nu kennen is, gezien de beschrijvingen die we tegenkomen in de eerste hoofdstukken, niet waarschijnlijk. In elk geval was de aarde woest en leeg. In het Engels staat
er dat de aarde ‘vormeloos en leeg’ was. In elk geval bestond het geheel uit aarde bedekt
met een massa water en er was geen licht!

Kernwoord
‘Schepper’

God is Schepper, omdat Hij is.
Hij is er altijd geweest, en heeft alles wat bestaat gemaakt.
De mens is een maaksel, een schepsel. De mens heeft een begin
en kan zonder bestaande materie niets maken.
Dit is het allergrootste verschil tussen mens en God.

Dag 1: God schiep het licht (vers 3-5)
Doordat God het licht schiep ontstond er een onderscheid, zoals de tekst dat ook zegt,
tussen duisternis en licht, en ontstond er een onderscheid tussen de ene dag en de andere dag. Licht is ook ‘materie’. Voor God was het mogelijk licht te scheppen zonder dat
de zon er al was. Licht is niet afhankelijk van zon, kijk maar naar de gloeilamp. Het voert
te ver om hier dieper op in te gaan, maar licht is dus apart geschapen.
Dag 2: God schiep het uitspansel (vers 6-8)
Duidelijk is dat God hier bezig is uit een aantal bestanddelen die Hij al eerder geschapen
had een ordelijke schepping samen te stellen. Zoals we gezien hebben was er al een
‘grote klomp aarde’ en waren er, blijkt uit de verzen 6-8, gigantische hoeveelheden water,
ook tussen hemel en aarde. Iets wat we ons nu niet zo goed kunnen voorstellen. Wel kunnen we in Genesis 7:10-24 zien dat er blijkbaar gigantisch veel water is onder (in) de
aarde, natuurlijk ook zichtbaar op de aarde, maar ook in de hemel (dat is niet de hemel
waar mensen naar toe gaan, maar wat we buiten, boven ons zien).
Het gaat dus niet om regenwolken of zo. Het is namelijk ook bijna zeker dat het tot de
zondvloed niet heeft geregend. In Genesis 7:11 staat de beroemde geschiedenis van
Noach en de zondvloed. Daarin staat dat ondermeer de hemelsluizen open gingen.
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Dat betekent toch wel iets meer dan een flinke stortbui. Gigantische hoeveelheden water
stortten er op de aarde (en ook kwam water uit de aarde op), zoveel, dat zelfs de hoogste
bergen onder water kwamen te staan.
God schiep dus het uitspansel, waardoor de wateren boven de aarde en op de aarde werden gescheiden. Het uitspansel noemde God ‘hemel’.
Dag 3: God schiep het land en de zeeën, de bomen en de struiken e.d. (vers 9-13)
God scheidde de wateren, zodat er land was (wat God ‘aarde’ noemde) en er zeeën ontstonden. Verder schiep God op die dag de vruchtbomen en zaaddragende gewassen. Het
moet een prachtig gezicht geweest zijn om te zien hoe dat ontstond. Misschien dat we later in de hemel van God op een groot beeldscherm een driedimensionale presentatie krijgen van zijn gigantische scheppingsprestatie. In heel de scheppingsgeschiedenis wordt
eigenlijk de enorme kracht en macht, maar ook de zorg en liefde van God getoond!
Dag 4: God schiep de zon, de maan, de planeten en de sterren (vers 14-19)
Bij ‘dag 1’ hebben we gezien dat God het licht schiep. Licht is op allerlei manieren te produceren. Wel is daarbij energie noodzakelijk. God heeft volgens deze verzen, de hemellichamen geschapen om voor de lichtregulatie te zorgen. Met andere woorden, dag en nacht
worden nu bepaald door de zon en de maan en door de rotatie van de aarde en de hemellichamen. De zon staat stil. Vandaar dat daarmee ook dagen, weken, maanden en jaren bepaald kunnen worden. Zo vermeldt ook dit gedeelte.
Conclusie: God heeft hiermee nu dus ook de tijd en de seizoenen geschapen!!
Dag 5: God schiep de vissen, de andere waterdieren en de vogels (vers 20-23)
Opvallend hier is dat er in de tekst staat dat God ze schiep naar hun aard. Er is in de
schepping geen spoor van (macro) evolutie terug te vinden. God schiep ze al naar hun
aard, naar hun karakter. Het was af! De gedachte van sommigen dat God een begin
schiep en dat de rest evolueerde klopt niet met wat dit gedeelte zegt.
Dag 6: God schiep de overige dieren op de aarde en de mensen (vers 24-28)
Ook hier staat dat God de landdieren naar hun aard schiep.
De mens is een apart verhaal. Die werd geschapen uit het stof van de aarde, waarna God
de levensadem in hem blies. Uit een rib van de man werd vervolgens de vrouw geschapen.
Naar Gods beeld en gelijkenis werd de mens geschapen. In Genesis 2:7, 18 en 21-25 geeft
Mozes (de auteur van ondermeer Genesis) nog wat nadere informatie over de schepping
van de mens. Deze gedeeltes zijn als het ware een verdere verklaring op dit totaaloverzicht
van de schepping.
Dag 7: God schiep de rustdag (29-31)
De mens mocht gelijk beginnen met een vrije dag, iets wat we in onze huidige maatschappij
helemaal vergeten zijn. Ook staat er dat God rustte van al zijn werk. Sommigen discussieren over welke dag de zondag is. God vond het belangrijk om zijn kinderen als een goede
Vader voor te doen hoe ze verstandig kunnen leven: na de arbeid is er tijd voor rust. Grappig is dat de mens begonnen is met rust, de zevende dag, de zondag: het hele leven mag
omringd zijn met rust, God is rust, kalmte, vrede, ontspanning. Lees Mattheüs 11:28 eens.
Het is dus heel belangrijk dat we ons realiseren dat de zevende dag als rustdag iets is dat
God zo geschapen heeft. (Laat je trouwens niet trekken in zinloze discussies over de zondag: voor de mens was het bijvoorbeeld de eerste dag…) Dit is geen toeval een letterlijke
rustdag hoort bij de mens. Zie ook nog Hebreeën 4:4.
4.2.1
Het scheppingsschema
Op de volgende pagina staat een schema met een aantal belangrijke gegevens over de
schepping. Daarbij plaats ik de volgende opmerkingen:
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God is
God is niet geschapen, maar is er altijd al geweest. Hij noemt Zichzelf dan ook bijvoorbeeld ‘Ik ben die Ik ben’ of ‘Ik ben’ (Exodus 3:14). Dat betekent dat hij niet was, of is of ooit
zal zijn, maar dat hij er is. Hij is altijd. Dit is krom Nederlands, maar onze taal voorziet dan
ook niet in een werkwoord dat aangeeft dat iets geen begin en geen einde heeft. Dat is
ook logisch, want dat geldt alleen voor God.
Wat geschapen is heeft een rangorde
Er is verder een duidelijke rangorde in de schepping, waar God dus hoog boven staat. Alle
schepping ‘is geworden’, is ontstaan. Daarom neemt God een absoluut unieke, onaantastbare positie in! Als we iets wat geschapen is aanbidden, aanbidden we iets wat voorbijgaat, als we God aanbidden, aanbidden we hem, waaruit alles is ontstaan.
De rangorde (onder God) is:
Kroon: Man en vrouw – naar Gods beeld en gelijkenis
2) Landdieren, vogels en vissen – naar hun aard
3) Bloemen, (water)planten, bomen

4) Materie zoals zand, steen, water, lucht etc.

Het is belangrijk te weten dat God ook onzichtbare wezens, engelen, heeft geschapen.
De Bijbel legt uit dat engelen ondermeer geschapen zijn om de kinderen van God te dienen en te beschermen. Een aantal engelen, een minderheid, is gevallen en wordt boze
geesten genoemd. Ook dat is een realiteit. Wanneer Jezus in je woont heb jij daardoor
ook autoriteit over die geesten. Ze moeten zich altijd onderwerpen aan de naam en autoriteit van Jezus Christus. Gebruik altijd de naam van Jezus.
Een dier naar zijn aard, een mens naar Gods beeld en gelijkenis
De mens werd niet naar ‘zijn aard’, maar naar Gods beeld en gelijkenis geschapen!! Alleen van de mens wordt dat gezegd. Ook zegt God hier dat het ‘zeer goed’ was, met andere woorden, de mens was de kroon op Gods schepping. Heel de schepping wordt geplaatst onder de mens en de mens wordt geplaatst onder God zijn Maker (Psalm 8).
De opdrachten
God geeft de dieren (specifiek worden de vissen en vogels genoemd, maar naar we mogen aannemen geldt dit ook voor de overige dieren) en de mens een bijna gelijke opdracht, namelijk talrijk worden, de aarde vervullen en vruchtbaar zijn. De mens kreeg bovendien de opdracht om de hof te bewerken en te bewaren èn om te heersen over de hele
schepping. Het woord heersen is in onze tijd negatief geladen, maar de bedoeling was dat
alles ondergeschikt zou zijn aan de mens en dat de mens alles naar eigen inzicht zou bewaren en gebruiken. Let wel, er was toen nog geen verderf, namelijk zonde en misbruik, in
de wereld. Het was bedoeld als een goddelijke manier van heersen.
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4.2.2
Karakter – Zegenen is belangrijk
Kijk eens hoe belangrijk zegenen is en wat het ondermeer betekent. In het vorige punt zagen we dat God taken gaf aan de dieren en de mensen. Opmerkelijk is dat God dan ook
alleen over de dieren en de mensen een zegen uitsprak!! We hebben die nodig!
‘Zegenen’ betekent eigenlijk het uitspreken van Gods beloften van voorspoed over mensen, over dieren, over de schepping, over je werk enzovoorts. Wanneer je zegt ‘Ik zegen
mijn buren’, zeg je eigenlijk iets in de zin van ‘Ik verklaar over mijn buren dat God hun
voorspoed en goedheid geeft in hun gezondheid, hun gezin, hun hele leven’. ‘Zegenen’
laat de liefde, goedheid en genade van God komen over mensen.
Verder is ‘zegenen’ ook de bekrachtiging van God over jou, zodat je het leven met hem
kunt leven. Het laat zijn kracht over je komen om de taken die God gegeven heeft ook
goed uit te kunnen voeren. Dat is ook wat hier gebeurt in Genesis. Bedenk ook altijd dat je
gezegend, dus bekrachtigd bent! Je hoeft God dus niet om een zegen te smeken.
De Bijbel begint en eindigt met een zegen. Laten we dit hoofdstuk eens besluiten met elkaar te zegenen. Dat kan heel simpel. Wanneer je iemand gewoon een compliment geeft
of tegen iemand zegt dat je heel graag in zijn/haar leven allemaal goede dingen van God
wilt zien gebeuren, dan is dat zegenen. We sluiten dat vaak af met ‘in Jezus’ naam’.
Je zegent wanneer je over iemand bijvoorbeeld dit eenvoudige gebed bidt:
Zegen gebed
“Beste ……., ik zegen je met alle goede dingen van Vader God. Ik zegen je met gezondheid, herstel en blijdschap van God. Ik zegen je in je hele wezen in de Naam van Jezus
Christus. Ik zegen ook je werk, je gezin en je leven. Dank U Jezus dat u zoveel van ……
houdt, voor altijd. In Jezus’ naam. Amen.”
Neem een moment om dit nu te doen. Als dat veiliger voelt, doe dit eerst eens met je partner, of een vriend die wellicht nu bij je is.
Houd je niet strak aan dit zegengebed hoor. Het is maar een voorbeeld. Het zal je zo blij
maken als je dit begint te doen in je leven, bij je vrienden, je partner, je kinderen, of die
vervelende docent of baas. Je kunt het doen door je hand op iemands schouder te leggen
en te zegenen, of je kunt het doen zonder dat die persoon bij je is (wat heel praktisch is
als het een vervelende docent of baas is).
4.3
Geloof
In het boek Hebreeën hoofdstuk 11 vers 4 staat:
Bijbel

4

“Door ons geloof weten wij
dat het heelal gemaakt is door het woord van God en
dat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare.”
Hebreeën 11:3

Wanneer de Bijbel spreekt over ‘het onzichtbare’, zoals in deze tekst, dan wordt de geestelijke wereld bedoeld. De meeste mensen kunnen die geestelijke wereld niet zien, horen,
proeven, voelen of ruiken. God behoort tot die geestelijke, onzichtbare wereld. De hemel
en de ontelbare engelen van God, maar ook de hel en de boze geesten behoren ook tot
die geestelijke wereld.
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De natuurlijke wereld, dus (ondermeer) alles dat we kunnen waarnemen met onze vijf zintuigen, wordt de zichtbare wereld genoemd. Ik zal het bestaan van die onzichtbare wereld
wat aannemelijker voor je maken. De zuurstof om je heen kun je niet waarnemen met je
vijf zintuigen. Het is reukloos en onzichtbaar en je kunt het niet vastpakken, proeven of horen. Toch bestaat het absoluut wel. Zonder zuurstof zou je namelijk binnen enkele minuten
sterven. In het vers dat we net hebben gelezen verwijst ‘heelal’ naar die hele natuurlijke,
zichtbare wereld. Er staat ook dat het heelal tot stand kwam door ‘het woord van God’.
Elke keer dat we lezen “God zei: laat er … zijn.”, dan is dat ‘het woord van God’. Hij gebiedt en het komt tot stand. Een Christen gelooft dat alles wat bestaat is voortgekomen uit
God en geschapen is door zijn Woord, door zijn gebiedend spreken.
‘Geloven’ is actief vertrouwen dat iets waar is. ‘Actief vertrouwen’ betekent dat jouw handel en wandel steunt op wat je gelooft. Geloof zonder actie is dood.
Karakter Getuigenis – ‘geloven’
Annick en ik zeiden in ons leven wel ‘We geloven dat God voorziet in onze financiën’,
maar iedereen kan dat zeggen en dat ‘geloof’ hebben.
Maar in 2001 werden we door God als zendelingen naar Canada gestuurd. We hadden
geen spaarpot. We konden alleen de tickets betalen. Durfden we God actief te vertrouwen
(geloven)? Nu kwam het erop aan. We zijn gegaan. Op dat moment werd ons geloof het
werkwoord geloven: het actief vertrouwen dat God voorziet in de financiën. We zijn nu
bijna 12 jaar verder en God heeft altijd voorzien, ook in de jaren sinds 2009 in België.
Oerknal en evolutie theorie is puur een geloof
Zoals je wellicht weet geloven veel mensen dat alles door toeval is ontstaan, door een
grote oerknal. Maar dat geloof heeft een paar grote problemen.
Om te beginnen gaat dat geloof ervan uit dat er gassen waren die konden ontploffen.
Waar kwamen die gassen dan vandaan? Wie had die gemaakt.
Een ander probleem is dat gezegd wordt dat er daarna in miljoenen jaren tijd via stenen
en andere stappen plotseling eencellig leven begon te ontstaan. Dat zou betekenen dat
mijn over-, over-, overgroot-opa een steen was (en zijn voorvader een gaswolk).
Nog een belangrijk probleem is, dat alles dan ontwikkeld is (geëvolueerd is) tot een mens,
zonder dat een Intelligent Wezen dat zou hebben bestuurd en georganiseerd. Op zich is
het al onmogelijk, dat uit een onpersoonlijk stukje materie (steen, gas, vuur) iets ontstaat
wat gevoelens en persoonlijkheid heeft (een mens).
Maar als je nu eens een horloge uit elkaar haalt en de inhoud omhoog gooit… Als het dan
op de grond valt, is het dan plotseling weer een horloge? Het heelal functioneert als een
zeer ingewikkeld oneindig groot uurwerk. En dat alles door ontploffingen en toeval? En
jouw huis of kamer, blijft die netjes als je niets doet om het zo te houden?
De medische wetenschap kent heel kleine aandachtsgebieden waar mensen zich in specialiseren, zoals ooggeneeskunde, longgeneeskunde etc. Soms zijn er specialisten die zich
dan nog op onderdelen verder specialiseren… en nog weten ze lang niet alles, verre van
dat. Hoe kan het dat zoiets ingewikkelds door toeval ontstaan is?
Wanneer beweerd wordt dat evolutie een wetenschap is, is dat een leugen. Evolutie is
geen wetenschap, het is een religie. Het is namelijk gebaseerd op geloof. Mensen kiezen
ervoor te geloven, dat in honderden miljoenen jaren tijd vanuit onverklaarde gaswolken
een prachtige mens, met gevoelens en een levensgeest, is ontstaan. Mensen kiezen ervoor te geloven dat vanuit een simpele gaswolk (nou ja simpel, maak uit niets maar eens
gassen), een superingewikkeld, complex mens is ontstaan.
De enige reden dat de evolutieleer is uitgevonden, is dat er dan een wereldbeeld, een manier van denken, mogelijk gemaakt wordt zonder God.
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Het begin van alles is God
De enige echte vraag die gesteld wordt als we het hebben over een Schepper die alles
gemaakt heeft is: ‘waar komt die Schepper dan vandaan’. De Schepper is, zoals we al
leerden, oneindig. Het heelal met zijn ontelbare sterren, planeten en melkwegen is oneindig. Het is een beeld van wie God is. Uit de schepping zelf kan dat gezien worden.
“Want sinds hij [God de Vader] de wereld heeft geschapen, kunnen ze [en
wij] met hun verstand uit de schepping opmaken wat niet gezien kan worden:
[namelijk] zijn eeuwige macht en zijn Godzijn.” Romeinen 1:20
Vind je dit nu niet prachtig? Uit de schepping kunnen we zijn ‘eeuwige macht’ zien. ‘Eeuwig’ is voor altijd. Omdat de schepping zo enorm is en het heelal, de sterren- en planetenwereld oneindig zijn, kunnen we daardoor een beetje begrijpen dat God oneindig en ook
tijdloos is. Hij is er altijd geweest. Het is veel eenvoudiger te geloven dat er altijd een goed
Wezen is geweest en dat vanuit hem alles, inclusief tijd, geschapen is. Trouwens,
de sterren- en planetenwereld heeft pas gezorgd voor ‘tijdsbepaling’.
Zijn ‘Godzijn’ kunnen we zien uit bijvoorbeeld de omvang van het heelal. De mens zal
nooit in staat zijn de grootte van het heelal te zien. Het heelal breidt zich volgens deskundigen bovendien nog steeds naar alle kanten uit met de snelheid van geluid… dat is
30.000 kilometer alle kanten op, per dag. Als het heelal al zó groot is… hoe groot en
machtig is de maker daarvan dan? Ontzagwekkend groot! Dit roept wel respect op. Een
groter respect dan dat ineens de grootste dinosaurus voor je staat. De grootst bekende dinosaurus is waarschijnlijk de Amphicoelias, een plantenetend dier dat 40 tot 60 meter lang
kon worden en zo’n 120.000 kilo kon wegen (nl.wikipedia.org). Ook op micro niveau lijkt er geen
einde te komen aan de ontdekkingen. De kleinste structuren in ons lichaam worden nog
steeds onderzocht en er zijn telkens nieuwe ontdekkingen.
Ons verstand is gebonden aan tijd en ruimte. Het is niet geschapen om oneindigheid te
begrijpen en te bevatten. Toch is het diezelfde God die aan ons wel het begin heeft gegeven voor eeuwig bestaan… we zijn immers naar zijn beeld geschapen, en hij is eeuwig.
Dit roept een heel belangrijke vraag op: wanneer ik sterf, waar en hoe ga ik dan voor eeuwig verder? Heb ik dan eeuwig leven met die Schepper, of heb ik een eeuwig bestaan ergens anders? Is er naast de hemel ook een hel.
Bespreek deze vragen nu eens als je in een groep bent of samen met iemand dit leest.
Wat denk je? In de Brugillustratie, die begint in hoofdstuk 9, vinden we duidelijke antwoorden op deze vragen.
4.4

Aanbevelingen

Boeken
Als je meer wilt weten over het ontstaan van de Wereld, is er uit dezelfde serie als ‘Het
ontstaan van de Bijbel’ een prachtig boek: ‘Het ontstaan van de Wereld’, uitgever EO.
Een schitterend en met humor geschreven boek over de dwaasheid van evolutie is:
‘Er klopt niks van! Onthutsende onthullingen over de Evolutietheorie’, David Sörensen, Uitgever Gideon, Hoornaar. Het boek is onderbouwd met feiten en wetenschappelijke wetenswaardigheden, maar op een heel begrijpelijke en pakkende wijze beschreven.
Films
De film ‘The Bible’ geeft een aardige impressie van de scheppingsgebeurtenissen.
Dr. Kent Hovind heeft een prachtige 8 dvd serie over schepping en evolutie, dinosaurussen etc. Zie www.DrDino.nl.
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De Schepper en de volmaakte schepping

Vragen hoofdstuk 4
Bijbel

4

Kernwoord
‘Schepper’

1.

Wat zijn twee grote verschillen tussen de God en de mens?

2.

God schiep dieren naar hun

3.

Waarom is het belangrijk dit verschil te kennen?

4.

Welke 6 opdrachten gaf God aan de mens in Gen. 1 & 2? Verschil met dieren?

5.

Leg in je eigen woorden het memorisatie vers uit:

6.

Noem drie belangrijke problemen bij de evolutietheorie (wat is jouw mening?)

, de mens naar

Groeien in het karakter van Jezus (4) ‘anderen zegenen’
A.

We hebben het gehad over anderen zegenen. Lees Numeri 6:24-26 eens. Als je in
de gelegenheid bent, zegen je kinderen, man, vrouw, vader, moeder, met dit zegengebed. Je kunt het ook doen waar ze bij zijn. Leg het uit en vraag toestemming. Het
is heel krachtig om het ook over je kinderen te bidden. Dat mag best elke dag!

B.

Romeinen 12:14 is een grote uitdaging. Kun je dit toepassen? Probeer het eens in
het dagelijkse leven. Mannen: hoe gaat dat bijvoorbeeld in het verkeer?
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Dromen over die perfecte wereld

Volmaakte schepping
We eindigden het vorige hoofdstuk met het feit dat God en wat hij schept oneindig is. Persoonlijk heb ik dan maar één verlangen: dat het ook volmaakt zal zijn. Toch? Of wil je oneindig in een wereld als deze leven?
De wereld zoals God die schiep in Genesis 1 en 2 was in alle opzichten absoluut volmaakt, zoals bijvoorbeeld in functioneren. Als de zon iets te dicht bij de aarde zou staan,
zou de mens verdampen. Als de zon iets verder weg zou staan, zou er door de kou geen
leven kunnen bestaan. Als er geen zwaartekracht was zou het drinken uit een kopje knap
lastig zijn en is zwemmen onmogelijk, om nog maar niet te spreken van de onmogelijkheid
om zomaar rond te lopen. Nog nooit is een ster of planeet met de aarde gebotst (wel stukken steen, ‘meteorieten’). De aarde zou dat niet overleven. Daarom zorgt God ervoor dat
alles blijft functioneren in het heelal.
De schepping was volmaakt in detail. Er zijn zoveel details dat het onmogelijk zal zijn ooit
alles te weten. Soms doet de wetenschap alsof ze alles onder controle heeft, maar dat is
niet zo. Het oog bijvoorbeeld is één van de onverklaarbare delen van ons lichaam en een
groot wonder. De neus, die zo simpel (en soms groot) lijkt, is door de wetenschap nog
steeds niet doorgrond. Eén van de wonderen is bijvoorbeeld dat geuren bij mensen herinneringen oproepen. Ons ruiken staat dus in verbinding met ons geheugen, waarbij men
zegt dat juist dit zintuig het sterkst herinneringen oproept. Wetenschappers proberen de
reuk na te bootsen met apparatuur. Dit is erg ingewikkeld omdat voor elk geurtje weer andere ‘onderdeeltjes’ in het reukorgaan zitten, zodat elke geur herkend kan worden. Een
grote moeilijkheid is dat er altijd meerdere geurtjes tegelijk in de lucht zijn. Wist je trouwens dat een hond 100 keer beter ruikt dan de mens?
Er zijn schitterende boeken over de wonderen van de schepping. Denk bijvoorbeeld ook
eens aan een bevalling. Gelovig of ongelovig, bijna ieder mens is verbaasd over het wonder van de geboorte van een baby en de meesten erkennen in die ogenblikken dat er
meer moet zijn, dat er een God moet zijn.
Volmaakt was de schepping ook in schoonheid, pracht en vrede. Iedereen heeft zo wel
zijn dromen over de perfecte ontspanning en rust. Voor velen gaan de fantasieën dan uit
naar prachtige natuurlandschappen, bergen, warme zeeën, mooie dieren en natuurlijk de
ideale huwelijksgenoot. Spreekwoordelijk is wel de ideaalwens van velen om op een onbewoond eiland te leven met zijn/haar geliefde. Die wens is niet verkeerd (binnen het huwelijk). De achterliggende wens is natuurlijk rust, vrede, geen gezeur, geen telefoon, geen
stress, maar fijn en harmonieus genieten van elkaar en van de prachtige natuur. En uiteraard met heerlijk eten, liefst opgediend door dienaren (maar dat is een probleem op een
onbewoond eiland). Kernwoord is: vrede in elk opzicht! Shalom.
Conclusie
De schepping is een wonder. De Schepper is oneindig, volmaakt en superintelligent!

Kernwoord
‘Shalom’

Shalom is een Hebreeuws woord dat betekent: ‘vrede in elk
aspect van je leven’. In je geest (relatie met God), in je lichaam
(genezing van elke ziekte), in je emoties (genezing van trauma’s,
depressie, angst etc.), vrede in je relaties (herstel van relaties met
geliefden, vrienden), vrede in je financiën (goede voorziening). In
één woord: Shalom – vrede!
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5.1
Een plaatje van het paradijs
Hoe was het nu in het ‘paradijs’, in de hof van Eden (Genesis 2:8-25)? Er was een enorme
hoeveelheid aan heerlijk eten en drinken. De bomen waren ‘zeer aantrekkelijk om te zien’
(vers 9). Er waren sprankelende rivieren, helder, fris en schoon, waar je alles in kon zien
zwemmen. Piranha’s bestonden er niet, omdat er geen vleeseters waren... In
Genesis 1:29-30 staat namelijk dat er alleen maar gras, zaad en vruchten en dergelijke
gegeten werd, zowel door de dieren als door de mensen. Anders gezegd, er vloeide geen
bloed! Er was ook geen enkele ziekte of lichamelijk ongemak of gebrek. Er bestond absoluut geen angst. Geen angst voor de dood, geen angst voor boze dieren, geen angst voor
spinnen of leeuwen, geen angst voor slechtwillende mensen, niets van dat alles! Het was
er perfect! Heerlijk.
De mens liep ook naakt rond. Tegenwoordig doen nudisten dat na. Er is alleen één probleem: dit heeft een groot risico door allerlei seksuele fantasieën die geprikkeld kunnen
worden in de gedachten van de nudist. Het zien kan begeerte opwekken. Sex is geweldig,
dat zeker. Zo heeft God het ook bedoeld. Maar wel binnen Gods veilige, beschermende
grenzen, namelijk binnen het huwelijk tussen één man en één vrouw, op basis van liefde
en respect voor elkaar. In vers 25 staat het expliciet genoemd: “en zij schaamden zich niet
voor elkaar”!! Helemaal open en bloot, transparant, waren ze voor elkaar en er was geen
spoor van schaamte of angst voor kwetsing, of van wantrouwen. Wat een ontspanning...
En dan lezen we iets moois over de relatie van de mens met God: Genesis 3:8a en 9
“Bij het opsteken van de avondwind hoorden ze God, de Heer, door de tuin
lopen,... 9 God, de Heer, riep de mens: ”waar ben je?””
Zoals dit hier beschreven staat is zo persoonlijk. God wandelde rond in de avondkoelte.
Vraag niet hoe dit gebeurde, maar het staat er wel. Ze konden God op één of andere manier zo tegenkomen. Verder staat er dan dat er een gesprek plaatsvond tussen God en de
mens, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Wel het was ook de gewoonste
zaak van de-wereld-zoals-God-die-toen-geschapen-had! Gewoon praten met God en gewoon zijn stem horen met je oren, samen wandelen, noem maar op.
Het is de bedoeling van alles wat we nu lezen om een beetje te laten zien wat er tussen
de regels door te lezen valt. Het zijn niet kale letters op dun papier, maar het is geschiedenis met een heel persoonlijk karakter. Er ligt een hele goddelijke belevingswereld achter.
En de mens van toen paste daar perfect in. God schiep de mens naar zijn beeld!!! Dat is
nog eens persoonlijk! Als Eva in de spiegel keek zag zij een beeld van wie God is. God
had als Vader een heel bijzondere relatie met de mens, dat wilde Hij. Hij genoot ook van
het genieten van de mens. De hof van Eden, het door God geschapen paradijs, was perfect en is een beeld van hoe het straks in de hemel zal zijn.
Maar zover is het nog niet, er gebeurde een ramp… Maar voordat we die ramp bekijken,
leren we alvast een tekst uit het boek van de profeet Jeremia. Deze tekst is zo doordrenkt
van de liefde en goedheid van God, dat het goed is dat je hem kent, voordat we verder
gaan. Hij werd opgeschreven duizenden jaren na de ramp waarover we zo gaan lezen:
Bijbel

5

“Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester,
spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede [Shalom]
en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te
geven.” Jeremia 29:11 hsv
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Vragen hoofdstuk 5
Bijbel

5

Kernwoord
‘Shalom’

1.

Heeft God de schepping volmaakt gemaakt? (licht toe)

2.

Hoe was de relatie van God de Vader met Adam en Eva? Geef voorbeelden.

3.

Hoe ziet jouw volmaakte wereld beeld eruit?

4.

Hoe omschrijf jij het woord ‘Shalom’?

5.

Zie je overeenkomst met het Griekse woordje ‘sozo’ en ‘Shalom’?

Groeien in het karakter van Jezus (5) ‘persoonlijke relatie met Jezus’
A.

Als je meer en meer wilt gaan lijken op Jezus in je handel en wandel, dan is het
belangrijk dat je veel met Jezus omgaat. Lees Lukas 10:38-42 eens.
Wat is denk jij het belangrijkste principe in dit gedeelte (of noem er een paar)?
Waarom neemt Jezus het op voor Maria?

B.

Jezus wil ook met jou praten. Hij spreekt biijvoorbeeld in je hart (gedachten), maar
ook door de Bijbel. Soms spreekt hij hoorbaar (dat heb ik zelf nog nooit
meegemaakt). Besteed tijd met Jezus. Ga er lekker voor zitten… en wees soms
eens stil en luister…
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Waarom is er dan zoveel ellende op de wereld?

6.1
In dit hoofdstuk
Õ Jouw vrije wil is bijzonder krachtig; Gods handelen en jouw vrije wil
Õ Wat is dood – lichamelijk, geestelijk, emotioneel
Õ De krachtige en Goddelijke oplossing: leven door Jezus
6.2
Vrije wil van de mens en zijn ongehoorzaamheid
God gaf aan de mens een vrije wil om te kiezen. God wil geen marionetten hebben die
precies reageren zoals hij dat bepaalt, maar hij wil mensen hebben die er zelf voor kiezen
van hem te houden en de goede raad die hij geeft op te volgen. God is een Vader, die wil
leven vanuit een relatie met zijn kinderen. Om zijn vertrouwen in de mens te tonen, maar
ook omdat echte liefde alleen maar kan bestaan bij echte vrijheid, gaf hij maar één verbod:
eet niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Dus God plantte één boom op aarde
waarvan ze niet mochten eten. Eigenlijk kun je dat zien als een mogelijkheid voor de mens
om voor zichzelf te kiezen. Daarmee kiezen ze dan automatisch tegen een liefdesrelatie
met en afhankelijkheid van God hun Maker. Zie je het verschil? De mens mocht kiezen
voor zichzelf of voor een relatie met zijn Vader (met alle zegeningen die daarbij horen).
En inderdaad, helaas…. Adam en Eva vonden dat ze een hogere positie moesten hebben,
namelijk gelijkheid aan God, of liever nog erboven. Ze wilden zelf het heft in handen nemen en bepalen wat goed en wat kwaad is. In Genesis 3:4-5 staat hoe ze aangesproken
worden op hun vrije wil. Ze worden aangesproken op een in principe positieve eigenschap: trots. Trots is niet verkeerd. God was ook trots op zijn schepping, hij zei elke keer
“het is goed” en zelfs één keer “het is zeer goed”. Binnen bepaalde grenzen is trots zijn
goed, maar zoals met bijna alles kan het ook doorschieten naar de verkeerde kant. Dat
gebeurt bij de mens zo vaak: de mens wilde (en wil) eigenlijk toch wel graag zijn als God.
Lees: onafhankelijk zijn van God. Dat is echte hoogmoed.

Kernwoord
‘Vrije wil’

Een vrije wil hoort bij echte liefde.
Ieder mens heeft van God het recht gekregen om zelf te kiezen
om van Vader God te houden en naar zijn karakter te leren
wandelen of om God af te wijzen en te leven naar eigen inzicht en
lusten. God moet jouw vrije keuze respecteren.
De mens kan dus kiezen voor vloek en dood, of zegen en leven.

Zoals gezegd had God maar één gebod gegeven, eentje maar: zie Genesis 2:16-17. God
had gezegd dat als ze toch van die boom zouden eten, dat ze daarmee een andere heerser de macht op aarde zouden geven, namelijk de dood! Bedenk goed, dat de mens op
dat moment eeuwig en volmaakt leven had gekregen van God! Het doel van God voor de
mens was, eeuwig met God samen te leven op de aarde. Genieten, blij zijn, vrede hebben
en echte liefde kennen. Dood hoorde daar niet bij. Toch waarschuwde God, dat zodra ze
God aan de kant zouden schuiven als hun Schepper en Vader, een andere heerser dan zij
zou heersen op aarde: de dood. De mens zou afgescheiden raken van God. Dit was absoluut niet wat God wilde, maar een gevolg van de ongehoorzaamheid van de mens. God
verbood hen te eten van de ‘boom van kennis van goed en kwaad’. Ze deden het toch,
omdat ze dachten dat ze dan verstandig, gelijk aan God, zouden worden. Ze verlangden
naar een hogere positie. Anders gezegd: macht, heersen, bezitten. Hoeveel zien we dat
nu in deze wereld. De wortel van al het kwaad is de hebzucht; hebben, heersen, bezitten,
geld verzamelen (lees bijvoorbeeld 1 Timotheüs 6:10).
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Zie je nu hoeveel zeggenschap, gezag de mens op aarde had? Zie je nu hoe niet God ellende als straf heeft gebracht, maar hoe Adam en Eva, de eigenlijke heersers op aarde,
de deur hebben opengezet voor die andere heerser op aarde, de dood.
Zie je de hoogmoed en het egoïsme? Herken je dat een beetje in de mens?
6.3
De gevolgen van de zonde van Adam – dood in elk opzicht
Genesis 3:7: “ze zagen dat ze naakt waren”. De begeerte naar het menselijk lichaam, ging
branden. Het was niet meer de reine schoonheid en de pure sexualiteit, maar de begeerte
die ging ‘heersen’. Het ‘ik’ ging centraal staan. De mens werd eigen-wijs, los van Gods
wijsheid. De mens ging zichzelf centraal stellen.
Ze gingen zich ook voor elkaar schamen (zie ook Genesis 2:25). Er was geen vertrouwde
openheid meer, maar wantrouwen. De mens ging zichzelf afsluiten voor de buitenwereld
“Daarom bonden ze vijgenbladen om hun heupen”.
“Ik werd bang” Genesis 3:10. Angst voor God! Angst. Terecht waren ze bang. Ze wisten
wat God verboden had en ze wisten dat ze zouden sterven, hoewel dat een volkomen onbekend begrip voor ze was.
In Genesis 3:10-24 zien we de gevolgen die de zonde voor de wereld heeft. Bedenk wel
dat God het zo niet wenste, maar dat dit de consequentie was van de ongehoorzaamheid
van de mens. Een andere heerser, de dood, heerste vanaf nu over de aarde. We zullen
deze trieste realiteit samen bekijken. Je zult dit in het dagelijkse leven herkennen.
Geestelijke dood
Het ergste van alles was wel dat de mens bij God weggescheurd werd door zijn eigen
zonde. De zonde kwam tussen God en de mens te staan. Er was geen volmaakt open relatie meer met God. We zien dat duidelijk realiteit worden, doordat God de mens uit het
paradijs, de hof van Eden plaatst. Weg bij de ‘boom van het (eeuwige) leven’. Weg bij Vader God die daar rondwandelde en gesprekken had met de mens...
Lichamelijke en emotionele dood
Massa’s mensen lijden aan emotionele pijnen, zoals verwerping, eenzaamheid, pijn door
misbruik, respectloosheid, depressie, angst, noem maar op. Het is een vorm van ‘dood’.
Het zijn namelijk emoties die God zo niet gemaakt heeft voor jou. Die andere heerser, de
slang, de duivel, heeft ze binnengebracht.
Lichamelijke ziektes zijn een vorm van dood. Zelfs bij een simpele verkoudheid worden
gezonde cellen aangevallen om ze dood te maken. Je lichaam vecht dan om het af te weren. Ook dit is binnengekomen in de wereld door de zonde, die andere heerser, de duivel
en ziekmaker. Handelingen 10:38 is een prachtige tekst die duidelijk laat zien wie de ziekmaker is (de duivel) en wie de Geneesheer is (Jezus).
Relationele en financiële dood
Bij Adam en Eva zie je al problemen. Ze geven elkaar de schuld, ze geven de slang en
God de schuld (Genesis 3:12-13). Ook zie je dat God aankondigt dat er op aarde hard gewerkt zal moeten worden, en dat de mens daarbij last zal hebben van verstikkende distels
en andere factoren (Genesis 3:17-19). Opnieuw, een vorm van dood in relaties en middelen. Zoveel relaties op aarde zijn verstoord tussen zonen en vaders, dochters en moeders,
vrienden en collega’s. Zoveel huwelijken houden geen stand. Dood. “Armoede is een zegen en rijkdom is van de duivel”, zeggen sommigen. O ja? Ga die boodschap maar eens
aan 1,2 miljard mensen vertellen die in extreme armoede leven (Wikipedia 2013). Het is een
vorm van ‘dood’.
6.4
Shalom, vrede
Kijk nu nog eens naar het kernwoord ‘Shalom’ op bladzijde 30. Shalom is het herstel van
alles wat kapot wordt gemaakt door de dood. Shalom is vrede, en betekent letterlijk vrede
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met God, gezondheid, goede relaties, meer dan voldoende middelen, vrijheid van gebondenheden en angsten. Shalom, echte vrede, echt leven!
Er is dus absoluut hoop! Liefde wint! God wint en de mens met Hem…als je wilt. De keuze
is aan jou, niet aan God. God is geen dictator die jouw keuzes maakt, en zeker niet als het
gaat om relatie en liefde.
De memorisatietekst voor dit hoofdstukje is prachtig en duidelijk. Het laat zien dat God dus
niet onze keuzes maakt, maar dat wij zelf mogen kiezen. Wat God aanbiedt is je te verlossen van de dood, in elk opzicht! Daarbij mag je in gedachten houden, dat je hier op aarde
al dat eeuwige leven ontvangt. Je lichaam sterft eens, maar dan stap je onmiddellijk het
volmaakte, eeuwige en goede leven in, bij Jezus en de Vader. En ook bij alle geliefden die
ook het leven hebben gekozen. Dat is volmaakte vrede, volmaakte shalom! Wat kies jij?
Wat kiest je buurman? Wat kiest je broer of moeder?
Deuteronomium 30:19-20 (de puntjes geven aan dat er nog iets voor staat en na komt)
“…vandaag geef ik je de keus tussen leven en dood, tussen zegen en vloek.
Kies toch voor het leven: jullie en je nakomelingen zullen gelukkig zijn 20 door
trouw te blijven aan de Heer, je God, door naar hem te luisteren en hem je
aanhankelijkheid [liefde] te tonen. Dat is de waarborg voor een gelukkig
leven…”
De waarborg voor een gelukkig en een eeuwig leven begint bij de keuze voor het leven,
Jezus Christus. God heeft alles gedaan. Het enige wat jij doet is kiezen om je om te keren
en anders te gaan denken. De kracht van jouw keuze blijft gedurende je hele leven op
aarde. Jij kiest, God geeft de genade, kracht en doorbraken. Jij kiest, God doet het
wonder. Jouw keuze is dus geweldig belangrijk.
Bijbel
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“…vandaag geef ik je de keus tussen leven en dood, tussen
zegen en vloek. Kies toch voor het leven: jullie en je
nakomelingen zullen gelukkig zijn.”
Deuteronomium 30:19

6.5
Karakter Getuigenis – ‘kiezen’ en ‘rein leven’
In de maanden nadat ik tot bekering was gekomen las ik dit eens in de Bijbel:
“Wie met begeerte naar de vrouw van een ander kijkt, heeft in zijn hart al
echtbreuk met haar gepleegd.” Mattheüs 5:28
Ik verschoot daar heel erg van! Ik zag ineens hoe ik bijvoorbeeld op school seksuele fantasieën had over meisjes, maar ook over getrouwde vrouwen. Ik wilde geen scheiding
brengen, ik wilde geen onreine gedachten hebben. Ik wilde denken zoals Jezus denkt. Ik
vertelde die zonde aan God en nam een beslissing dat niet meer te doen en vroeg God
me daarbij te helpen met zijn overvloedige genade.
Wat gebeurde er?
God gaf een tekst en met zijn hulp begreep ik het.
Toen nam ik een goede beslissing met mijn eigen vrije wil. (God deed dat niet voor me,
dat kan hij niet). Ik maakte een keuze om te leven zoals Jezus leeft.
God had me al vergeven en gereinigd. Maar ik had nu gekozen om deze manier van leven
te stoppen en om zijn hulp daarbij te ontvangen. Zijn reine, krachtige, zuivere genade
heeft me geholpen. God heeft dat tot de dag van vandaag ook gedaan.

Waarom is er dan zoveel ellende op de wereld?

35

Vragen hoofdstuk 6
Bijbel

6

Kernwoord
‘Vrije wil’

1.

Waarom kwam er ellende in de wereld?

2.

Leg uit hoe dat gebeurde:

3.

Leg eens uit: waarom heeft God dan die slechte boom daar neergezet?

4.

Adam en Eva moesten heersen op aarde. Wie nam het door de zonde over?

5.

Wat heeft die nieuwe slechte heerser gedaan?

6.

Welke drie belangrijke woorden van ‘totaal herstel’ heb je tot dusver geleerd?

Groeien in het karakter van Jezus (6) ‘volharden, vasthouden’
Lukas 8:15. Het is niet moeilijk enthousiast en blij te zijn over God en Jezus. Maar soms
gebeuren er dingen in je leven die je proberen te ontmoedigen en weg te duwen bij God.
Dit vers gaat over het vasthouden, volharden, ook als het (even) moeilijk is.
A.
Vind jij dat moeilijk? Of juist helemaal niet? Bespreek dat met de vriend waarmee je
dit boek doorwerkt of in de groep. Je kunt gerust zijn: we hebben allemaal moeilijke
momenten in ons leven!
B.
Denk je dat we als Christenen belangrijk zijn voor elkaar? (Galaten 6:10)
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Vergeving

7.1
In dit hoofdstuk
Õ God vergaf Adam en Eva
Õ Ook wij moeten anderen vergeven
7.2
Gods vergeving voor Adam en Eva
Er is Hoop! Genesis 3:21 laat iets heel moois van Gods karakter zien. In plaats van boos
te blijven en het de mens zelf te laten uitzoeken, doet God iets heel Vaderlijks. Elke goede
vader zorgt dat zijn kinderen te eten krijgen, gekleed zijn en onderdak hebben. We zien
hier God de Vader kleren voor Adam en Eva maken. God heeft met pijn in zijn hart voor
het eerst dieren van zijn schepping gedood en van de huiden kleren gemaakt. Voor het
eerst vloeide er onschuldig bloed door schuld van de mens. Ook al was dat bloed van dieren, in Gods volmaakte paradijs bestond tot dan toe geen enkele vorm van dood! Er was
voor alles leven zonder eind. Volmaakt eeuwig leven.
“God, de Heer, maakte kleren van dierenhuiden voor de man en zijn vrouw
en deed hun die aan.”
Dit is één van de eerste tekenen die God geeft na de zondeval, om te laten zien: “Ik houd
nog steeds zielsveel van jullie, ik wil met jullie verder, ik ga door”.
Ook doet hij een belofte in Genesis 3:15. God belooft daar dat er een Verlosser zal komen
die de macht van de duivel en van de dood zal breken. Het ‘zaad van de vrouw’ wijst op
Jezus, die geboren is uit de maagd Maria.
Deze krachtige belofte, doordrenkt van liefde, spreekt vandaag nog steeds! Jezus is inmiddels gekomen, de Verlosser. Hij maakt mensen vrij van de bindingen van zonde, en hij
geneest ook! Hij wil iedereen genezen die bij hem komt. Lichamelijk, emotioneel, in je relaties, financieel… In de volmaakte schepping en in de volmaakte Zoon Jezus zien we wie
God is: de gezonde, levende, vredige, krachtige Vader. En dat is dus ook wat hij wil voor
zijn kinderen: gezondheid, sterkte, blijdschap, vol vrede en vol leven, voor eeuwig. God
zegt ook tegen jou, wat je ook hebt gedaan:

“Ik houd nog steeds zielsveel van je. Ik wil met je verder, houd moed.”
Zeg het een paar keer hardop:

“Vader God houdt voor altijd zielsveel van me. Hij wil altijd met me verder.”
7.3
Karakter – wat is vergeving
Wat valt je hier op in de geschiedenis van Vader God, en Adam en Eva die het zo
verprutst hebben? Er zijn drie heel belangrijke principes in deze situatie van overtreding
en kwetsing.
De zonde wordt niet ontkend of goedgekeurd
God: Nergens zien we in deze ernstige situatie dat God het door de vingers ziet of het
goedpraat. God is absoluut rechtvaardig en kan dat niet. Zonde is zonde, goed is goed,
rechtvaardigheid is rechtvaardigheid. Adam en Eva worden aangesproken op hun zonde.
God benoemt het en wuift het niet zomaar weg.
Jij: Zo is het ook in jouw persoonlijke leven als iemand jou gekwetst of onrecht aangedaan
heeft. Vergeving betekent dan niet dat het okay is wat die persoon heeft gedaan. Fout is
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fout, onrecht blijft onrecht.
Wat door jouw nieuwe houding, je nieuwe leven met Jezus nu wel verandert, is je reactie
op het onrecht dat je is aangedaan.
De reactie is: vergeven
God: We zien hier iets heel bijzonders. God kondigt wel aan wat de consequenties zijn,
simpelweg omdat de duivel en de doodsmacht in de wereld zijn toegelaten door de zonde
(hoofdstuk 6). Maar we zien ook onmiddellijk zijn daad van vergeving. Hij doodt dieren: het
eerste bloed dat vloeit op aarde, en bekleedt de mens met kleren die hij van de huiden
maakt (de tekst van zojuist Genesis 3:15). Verder kondigt hij aan dat hij een Verlosser zal
sturen die alles in orde zal maken en de straf voor hun zonde zal dragen. Die Verlosser is
natuurlijk Jezus. Hij moest komen om de mens weer tot volledig herstel te brengen.
Jij: In jouw situatie, waar je gekwetst bent, betekent dit ook dat je de gedachten van
genoegdoening en straf over die persoon loslaat en overgeeft aan God. Zo kies je er dan
voor om bijvoorbeeld niet overal te gaan vertellen wat die persoon deed. Dat zou namelijk
een vorm van eigen gerechtigheid zijn. In plaats daarvan geef je je boosheid aan God. In
plaats daarvan kun je die persoon gaan zegenen.
Vergeven, ook al wordt er geen vergeving gevraagd
God: Is het je ook opgevallen dat Adam en Eva nergens hun excuses aanbieden? Ze
vragen niet of God hun wil vergeven. In tegendeel, ze zoeken excuses om zich goed te
praten. Daarbij gaat Adam zelfs zo ver om God de schuld te geven:
“De vrouw die u mij gegeven hebt…” Genesis 3:12
Toch vergeeft God.
Jij: God verwacht zo ook van ons dat wij diegene die ons gekwetst heeft vergeven, ook
als deze persoon dat niet vraagt, of zelfs zijn/haar daden niet fout vindt. Ook al is dat nog
extra kwetsend, toch moet je vergeven om zelf te kunnen genezen. Heb je wel eens
bedacht hoeveel jou vergeven is?
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Je rekent iemand zijn fouten of kwetsingen naar jou, niet toe. Je
ontslaat die persoon van schuld.
Vergeving betekent niet dat je de acties goedkeurt.
Je doet dat zonder dat die persoon daar om vraagt.
Vergeving betekent ook dat je afstand doet van de verwachting
dat iemand tot inkeer komt of jou excuses aanbiedt.

7.4
Verschil tussen vergeving en verzoening
God vergaf Adam en Eva. We zien ze nergens hun zonde belijden. Vreemd. Toch zien we
vanuit Genesis 4:1 en verder dat ze een relatie met God hebben. Ze dankten God voor
een zoon en blijkbaar hebben ze hun zoons over de Heer verteld. Blijkbaar is er niet alleen
vergeving van God geweest, maar is ook de relatie hersteld. Adam en Eva hebben
gereageerd op Gods vergevende liefde.
Wat is het verschil? Vergeving is iets dat je ontvangt van God als een gave van genade.
Net zo is het dus ook een gave van genade dat jij anderen vergeeft. Het is een eenzijdige
actie: je vergeeft, los van wat de ander doet. Ook God vergeeft, zonder dat er om
vergeving wordt gevraagd.

38

Vergeving

Maar een relatie kan alleen hersteld worden als de overtreder reageert op de vergeving en
zich met je verzoent. Op dat moment is de relatie helemaal hersteld, of krijgt die nu de
kans hersteld te worden. Soms herken je aan iemands houding dat hij dat wil, soms komt
hij daadwerkelijk zijn fout belijden. Dat laatste zou het fijnste zijn, maar in beide situaties
kun je verder. Jouw vergeving maakt wel de weg vrij voor verzoening en relatie. Wanneer
iemand zich niet omkeert naar jou, blijft je vergeving van kracht. Houd daaraan vast, zodat
jij vrij blijft. Verzoening en (diepe) relatie zijn dan niet mogelijk. Daarvoor moet je met z’n
tweeën zijn.
Vergeving is dus eenrichtingsverkeer. Jouw beslissing en actie.
Verzoening kan volgen en is tweerichtingsverkeer. De reactie van de overtreder.
Als je een zoon of dochter van God bent, heb je vergeving gekregen en ben je verzoend.
Als je nu ergens de fout in gaat, heb je nog steeds vergeving gekregen en ben je nog
steeds verzoend. Maar je reactie naar God is wel belangrijk voor jouw kant van de relatie!
Dus heel eenvoudig, niet uit schuldgevoel of angst, maar uit verlangen de relatie met God
vrij te houden zeg ik bijvoorbeeld: “Vader, het spijt me, ik had dat niet moeten doen”.
Getuigenis – een leider vergeven
Er is eens een leider geweest die me diep, diep gekwetst en bedrogen heeft. Niet op één
moment maar regelmatig gedurende onze samenwerking.
Toen de samenwerking gestopt was, kwam al die kwetsing er toch nog uit. Ik vergaf hem
opnieuw en kreeg vrede. Maar op een nacht werd ik wakker, met maar één naam in mijn
gedachten, en dat was niet de naam van Jezus! Mijn hart ging tekeer en ik was erg boos.
Mijn gedachten kwamen bliksemsnel met allerlei dingen die ik zou willen zeggen tegen
hem. En dat was niet erg complimenteus!
Ik had inmiddels geleerd dat je met je hart kunt vergeven, maar dat je emoties nog veel
pijn kunnen hebben, en dat die geregeld omhoog komen. Die emoties, zoals in die
bewuste nacht, probeerden me weer in boosheid en wraak terug te trekken. Ik weigerde
dat. Ik wist dat depressie of ziekte of andere negatieve zaken daaruit zouden gaan
groeien. Bovendien wist ik dat God mij ook alles had vergeven in mijn leven en dat hij
wilde dat ik datzelfde dus ook aan anderen zou doen (lees Mattheüs 6:14-15).
Ik begon deze man hardop te vergeven en hem te zegenen. Ik zegende zijn bediening,
zijn gezin, zijn financieën, noem maar op. Ik werd weer rustig en viel in slaap.
Het heeft mij maanden gekost voordat mijn emoties rustig waren. Al die tijd moest ik
regelmatig hardop hem vergeven en hem zegenen. Niet elke dag, maar wel regelmatig.
Op een bepaald moment merkte ik dat er genezing in
mijn ziel was, toen ik een succesbericht hoorde over “Ik heb er vandaag voor gekozen,
deze leider. Ik kon er namelijk oprecht blij mee zijn
om het verleden niet mijn
en had geen gedachten van boosheid of irritatie meer toekomst kapot te laten maken”
om zijn succes. Dat was echt heerlijk.
Tot op de dag van vandaag heeft hij nooit vergeving gevraagd of laten blijken ergens spijt
van te hebben. Dat maakt mij niet uit. Ik ben vrij van het verleden. Ik heb het verleden
gestopt mijn toekomst kapot te maken.
Gebed om anderen te vergeven
Vader God ik dank u, dat u mij alles vergeven heeft wat ik maar fout heb gedaan of zal
doen. Ik kies er nu voor om …….. te vergeven voor wat hij/zij mij heeft aangedaan. Ik geef
hem/haar terug aan u Heer. Ik geef mijn boosheid en gevoelens van wraak ook aan u. Ik
gebied mijn emoties en mijn leven nu te genezen door de kracht van Jezus. Dank u Vader
voor herstel van mijn leven. In Jezus’ naam. Amen.
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Vragen hoofdstuk 7
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1.

Betekent ‘vergeving’ dat wat jou is aangedaan okay was? Licht het toe.

2.

Is het een goed idee om te hopen en te verwachten dat iemand die jou
gekwetst heeft toch een keer ‘sorry’ komt zeggen? Licht je antwoord toe.

3.

Wat denk jij: kan niet-vergeven slecht voor je gezondheid zijn? Leg uit.

4.

Heb je er wel eens bij stil gestaan hoeveel aan jou vergeven is? Leg uit.

Groeien in het karakter van Jezus (7) ‘vergeven, boosheid’
A.

Zijn er nog mensen die je iets moet vergeven (Kolossenzen 3:13)?

B.

Vraag God of er mensen zijn waarvan je het vergeten bent ze te vergeven.

C.

Vraag God om jou met zijn liefde te helpen die mensen te vergeven.

D.

Doe het nu en doe het hardop. Gebruik eventueel het gebed uit dit hoofdstuk.
Lees ter bemoediging eventueel Romeinen 5:5 en Galaten 5:22.
God wil met Zijn liefde in jou, je helpen om te vergeven.

E.

Worstel je met boosheid, wrok, bitterheid? Probeer daar open over te zijn. Praat er
met iemand vertrouwelijk over, of deel het in je groep.
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De liefdesrelatie met Vader God

8.1
In dit hoofdstuk
Õ De Bijbel over Gods liefde
Õ Heerlijke relatie God en mens
Õ Bidden, Gods liefdesboek -de Bijbel- lezen, getuigen zijn
8.2
De Bijbel over liefde
Het nieuwe testament staat vol met teksten over de liefde van God voor jou.
Genade en vergeving (hoofdstuk 2), komen voort uit liefde. God doet niet alleen lief, maar
“God is liefde” staat er in 1 Johannes 4:16.
Bijbel

8

“Wij hebben de liefde leren kennen die God voor ons heeft,
en wij geloven erin. God is liefde, en wie blijft in de liefde,
blijft in God en God in hem.”
1 Johannes 4:16

God heeft ook op vele manieren laten zien dat hij houdt van mensen. De meest schokkende uiting van Gods liefde voor ons is wel dat Jezus, Gods Zoon, zijn leven gaf voor
ons.
“Van Christus hebben we leren kennen wat liefde is: hij heeft zijn leven voor
ons gegeven. Ook wij behoren ons leven te geven voor onze broeders.”
1 Johannes 3:16
Romeinen 5:6-8 zegt:
“Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus voor ons, goddeloze mensen
[toen we zonder God leefden], gestorven op de tijd die door God is
vastgesteld. 7 Het valt ons al zwaar ons leven te geven voor iemand die
geen kwaad heeft gedaan. Hoogstens brengen we de moed op, ons leven
te geven voor een bijzonder goed mens. 8 Maar Christus is voor ons
gestorven, terwijl wij nog een zondig leven leidden. Zo laat God ons
duidelijk zien hoeveel hij van ons houdt.”
Jezus heeft je helemaal vrijgemaakt van de zonde (en de macht van zonde – je kunt nu
‘nee’ zeggen met de kracht van Jezus). Die vrijheid heeft hij in jou uitgestort. In de hoofdstukken 9, 10 en 11 gaan we uitgebreid in op onze grote Held, Redder en Vriend, Jezus
Christus, die de andere heersers, de duivel en de dood, heeft overwonnen. Halleluja! God
is zo goed.
Lees ook 1 Corinthen 13 eens over de liefde. Dit hoofdstuk legt uit dat als je allerlei fantastische dingen doet, het niets voor stelt als je het doet zonder liefde. Liefde moet het motief
van ons handelen en wandelen worden. Liefde en relatie.
In Mattheüs 5:38-48 onderwijst Jezus over het liefhebben van andere mensen. Dit is niet
eenvoudig, maar het is wel het antwoord op alle ellende in de wereld. Omdat het zo moeilijk is moeten we dit niet uit eigen kracht en inspanning doen, maar Jezus bidden om
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kracht en hulp. We mogen Jezus vragen dat zijn liefde meer en meer ons hart zacht
maakt, vult en verandert. En die hulp heeft hij gegeven door de Heilige Geest:
“En met die hoop komen we niet bedrogen uit, omdat God zijn liefde in ons
hart heeft uitgestort door ons de Heilige Geest te geven.”
Romeinen 5:5
In hoofdstuk 14 vertellen we meer over deze fantastische Heilige Geest van God. Nu is
het goed gewoon zijn zegen en hulp te ontvangen.
Bevrijding
Want er staat in Johannes 3:16 (memorisatietekst 1):
“Want God had de wereld [en jou] zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven
heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig
leven heeft.” Johannes 3:16
Deze tekst heeft mij letterlijk verlost van enorme angsten voor de dood, zoals ik verteld
heb in hoofdstuk 1. Ik was vrij door Jezus’ liefde en de kracht van zijn Bijbelwoord.
8.3
Heerlijke relatie met God
Waar echte liefde is, ontstaan goede relaties, en begint genezing in elke vorm te groeien
en te werken. Zo wil God het ook.
Waar haat is worden relaties niet alleen vervormd maar ook vaak verbroken, en mensen
worden diep gekwetst en kapot gemaakt. Zo wil de duivel dat.
Gelukkig is wat God wil krachtiger en heeft God ook bewezen dat de liefde het kwaad
overwint: Jezus is gestorven en opgestaan uit de dood voor al onze zonden, ellende en
ziekten. Aan jou is de keuze: wil je een leven vervuld met liefde of met haat?
Waar liefde is, ontstaan dus relaties, dat is logisch. Als iemand verliefd is hoeft niemand
die persoon te vertellen dat hij maar eens een keer naar z’n liefje moet gaan. Hij gaat al
elk vrij moment. Toch moeten we eerlijkheidshalve wel vaststellen, dat veel mensen niet
goed weten hoe ze een relatie (en zeker op langere termijn) nu eigenlijk inhoud moeten
geven. We willen je hier helpen met je relatie met Vader God. Hoe kun je nu een relatie
opbouwen en aangaan met iemand die je niet kunt zien?
Hier zijn een paar aspecten van zo’n relatie met Vader God:
Õ Bidden, gewoon praten met God.
Õ Leren over God
Eén van de belangrijkste manieren is te lezen uit Gods liefdesbrief de Bijbel.
Õ Praat met anderen over God jouw Vader!
Eigenlijk logisch. Als je ervaart wat de Vader en Jezus voor jou doen, dan wil je toch
ook dat anderen dat ontvangen!
Õ Omgaan met andere zonen en dochters (kinderen) van God.
Het bouwt op en het leert je dingen van God in elkaar te zien. Je wisselt getuigenissen
uit over je relatie met God en over hoe hij met ons omgaat. Dit kan je doen in een
goede Christelijke gemeente, in bijeenkomsten bij iemand thuis, gebedsavonden…
Õ Wees jezelf in je relatie met God.
God de Vader is geïnteresseerd in jou persoonlijk, jouw karakter, jouw interesses, jouw
hobby’s en werk… Probeer niet te zijn zoals iemand anders. Dat frustreert je alleen
maar.
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8.4
Karakter – praten met God
Vergelijk de relatie met God gerust eens met de relatie met je geliefde! Je wilt je geliefde
elke dag zien en vasthouden. Je wilt elke dag iets horen over wat je geliefde heeft beleefd.
Op je werk en bij familie en vrienden schep je op over je geliefde, wat die allemaal kan, de
talenten enzovoorts. Als je geliefde wordt beledigd zul je daar absoluut iets van zeggen en
bovendien kwetst dat jou zelf ook! Houd het volgende eens in gedachten als we zo ingaan
op je nieuwe relatie met God en hoe je die laat groeien:
Op welke dagen en welke uren van de week haal je adem?
Precies, altijd! Je relatie met God is er altijd. Hij is altijd bij je en gaat overal met je mee.
Helemaal geweldig, nooit meer alleen. Dat betekent dat je altijd met de Vader kunt praten,
wanneer je maar wilt. In je gedachten (hart), maar ook met je mond, gewoon hardop.
Soms ga ik wel eens even naar een rustig plekje, en soms is dat het toilet als het niet anders kan, en dan praat ik even met de Vader (vaak in mijn hart, anders staat het zo raar
als iemand voorbijkomt). Waarom? Omdat er soms moeilijke momenten zijn of je hebt hulp
nodig, of gewoon omdat je er zin in hebt. Soms is dat maar 15 seconden, als je ergens onderweg bent.
Hoe veel keer slaap je per week?
“Wel, elke dag!”, zegt iedereen. Okay, neem elke dag bewust de tijd om met God de Vader alleen te zijn en te praten (bidden)! Dat geeft een enorme rust en kracht! Hij geniet ervan, en jij zult merken dat hij luistert en antwoordt. Schrijf je vragen maar eens op en lees
ze later nog eens door: je zult zien dat God antwoordt. Stel eens een vraag en wees dan
even stil. Je zult verbaasd zijn over de gedachten die God je geeft.
8.4.1
Hardop bidden – uitleg en voorbeelden
Õ Je kunt je veel beter concentreren op het bidden als je hardop bidt, terwijl je als je in
stilte bidt, heel gauw afdwaalt met je gedachten. Als tiener probeerde ik ook in stilte te
bidden als ik in bed lag. Meestal kon ik dan pas ’s ochtends als ik wakker werd ‘amen’
zeggen…
Õ Je leert gedachten, gevoelens, gebeurtenissen en dergelijke onder woorden te
brengen! Dat is voor jezelf ook heel belangrijk. Vaak is dat bij problemen al een deel
van de oplossing. Je hoeft niet alles eindeloos voor God te beschrijven. Gebruik ook
niet eindeloos veel woorden, want dat is niet nodig. Soms denken mensen daardoor
extra indruk te maken op God, of hem te overtuigen dat hij iets moet doen. Dat is natuurlijk niet zo.
Voorbeeld vragend gebed:
Een poos geleden stelde ik deze vraag aan God: “Vader, ik weet dat u van me houdt. Mijn
lievelingstekst die ik van u wil horen als ik in de hemel kom is ‘Goed gedaan, goede en
trouwe dienaar. Over weinig ben je trouw geweest, ik zal je over veel aanstellen’. Maar
ook al weet ik dat u trots op me bent, ik zou dat graag willen horen vandaag!!” Ik praatte
zo verder over van alles. Later die dag waren we ergens te gast in een dienst. Het was
lang geleden dat iemand sprak over die tekst… Maar inderdaad, de prediker haalde die
tekst ineens in zijn preek aan, terwijl dat niet echt zijn onderwerp was. Dat is relatie
hebben met je Vader, die ook je God is. Dat is één van de ontelbare manieren waarop
God terugpraat. Gebed is een gesprek!!
Een andere keer wandelde ik langs het kanaal in Genk, terwijl ik met God praatte. Ik was
aan het danken voor alle genade die ik in mijn leven van hem heb gehad: redding van mijn
leven, genezing van allerlei ziektes, bevrijding van depressies en angsten, wonderen van
geld op het juiste moment, enzovoorts. Plotseling komt er een vrachtboot onder de brug
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door varen met de naam ‘Grace de Dieu’ ofwel ‘Genade van
God’. Van blijdschap en enthousiasme heb ik daar even staan
springen en roepen. Ik was zo onder de indruk van God’s
humor. Daarna deed ik gauw weer normaal; stel je voor dat ze
me zo raar zien doen in het openbaar...
Voorbeeld vragen en luisteren
Jaren geleden had ik gesolliciteerd voor een baan die ik graag
wilde hebben. Ik hoorde als maar niets en praatte erover met
God en zei hem dat het een mooi verjaardagskado zou zijn.
Een heel bekende manier van spreken is alsof hij fluistert in je
oor, ofwel de gedachten die je krijgt. Ik ‘hoorde’ hem toen heel
duidelijk in mijn hart zeggen: “Op je verjaardag zul je een brief
ontvangen van het Annaziekenhuis, waarin ze je meedelen dat je bent aangenomen”. Een
paar dagen later, op mijn verjaardag, kreeg ik die brief dat ik was aangenomen.
Leer te luisteren. Schrijf je vragen op, zodat je later ziet dat ze beantwoord zijn. Vertrouw
Jezus, je leert zijn stem steeds beter kennen. Jezus zegt zelf:
“… de schapen [Gods kinderen] luisteren naar de stem van de herder
[Jezus], hij roept de schapen die van hem zijn bij hun naam en leidt ze naar
buiten. 4 En als hij ze allemaal naar buiten heeft gebracht, loopt hij voor ze uit
en zij volgen hem, want zij kennen zijn stem.”
Johannes 10:3b-4
Niet bang zijn
Wees niet bang om iets verkeerds tegen God te zeggen. God weet hoe je het bedoelt en
straft je niet af als je het verkeerd zegt. Het is eigenlijk net als bij kinderen die leren praten:
dat is pas echt genieten geblazen (en af en toe heel komisch natuurlijk).
Trouwens, hoe doe je dat, verkeerd bidden? De Vader geniet ervan als je je hart laat spreken, ook als je eens boos bent of teleurgesteld. In de Psalmen van ondermeer David zal je
vanzelf gaan zien dat hij ook soms zijn hart uitschreeuwt naar God en zelfs boos is, omdat
hij dingen niet begrijpt.
Nog meer redenen om hardop te bidden:
Õ Je spreekt hardop positieve dingen uit. Niet alleen God hoort die gebeden, maar ook
jijzelf hoort die gebeden. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar als je het
uitprobeert om bijvoorbeeld God hardop te prijzen, te bedanken voor alles wat hij doet,
terwijl je je eigenlijk niet zo lekker voelt, zul je merken dat je langzaam maar zeker
omhoog krabbelt en enthousiast wordt.
Õ Door hardop te bidden kan je ook positieve dingen belijden. De Bijbel zegt dat woorden
kracht hebben! We hebben ook gezien bij de scheppingsgeschiedenis dat God door
het spreken van woorden alles geschapen heeft. Wij kunnen ook heel veel doen door
in de naam van Jezus positief te bidden, ofwel, te proclameren. Deze laatste twee punten hebben veel met elkaar te maken. Als je bijvoorbeeld weet dat God iets beloofd
heeft in de Bijbel of aan jou persoonlijk, dan hoef je er niet meer om te vragen, maar
kan je danken én proclameren.
Voorbeeld proclamerend gebed
God heeft gezondheid beloofd! Jezus heeft voor jouw ziekte geleden, zodat jij gezond kan
worden. Het is zijn absolute wil voor jou en is deel van zijn totale genade. De Bijbel zegt:
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“… de wonden [striemen] die Hij [Jezus] opliep brachten ons genezing.”
Jesaja 53:5b
Als je schouder heel pijnlijk is, kun je bijvoorbeeld zo bidden:
In Jezus naam gebied ik de ziekte weg te gaan uit mijn schouder. Laat los door de kracht
en de striemen van Jezus Christus. Ik verklaar de gezondheid van Jezus over mijn schouder. Wees gezond. Functioneer zoals God je bedoeld heeft. Dit is de wil van God voor mij.
Dank u Jezus.
Ga dan eens een stapje verder en probeer zelf te testen, bijvoorbeeld door je schouder te
bewegen of laat jezelf testen door een dokter.
Tot slot: wees jezelf en heb vertrouwen in Vader God
Wees vooral jezelf bij God de Vader en bij Jezus, jouw Heer en Vriend. Probeer je niet beter voor te doen, maar wees gewoon eerlijk. Probeer je niet te gedragen zoals bijvoorbeeld
een goede vriend van je, maar wees jezelf bij God de Vader. In mijn begintijd, als ik ontdekte dat er dingen in mijn leven waren die ik niet zou moeten doen, dan praatte ik daar
niet over met God, maar probeerde ik dat eerst zelf in orde te maken. Dat deed ik omdat ik
het graag goed wilde doen voor Vader God. Ik wilde hem tevreden over mij laten zijn. Totdat hij mij begon te vertellen dat hij alles al weet en juist heel graag wil helpen bij mijn
moeilijkheden en strijd.
Juist door open te zijn naar God zal je gaan merken dat je begint te veranderen naar zijn
(voor)beeld! Hij wil een relatie, en niet dat je streeft om hem tevreden te laten zijn… er is
namelijk een geheim: hij kan nooit méér van je houden dan hij al doet.
8.5

Karakter – Bijbel lezen

Hoeveel dagen kun je zonder eten?
Sommigen vasten wel eens. Maar uiteindelijk heb je voedsel nodig anders sterf je. Voedsel
bouwt je op, maakt je sterk en geeft energie.
Bijbellezen verandert je denken, je gaat positief veranderen, of anders gezegd: je gaat
steeds meer lijken op Jezus! Ook zal je steeds meer gaan ontdekken wat voor een rijk persoon je bent geworden door een kind te worden van de hemelse Vader!
Ik las eens in de Bijbel dat je, als je leugens spreekt, je de duivel als vader hebt, omdat hij
vanaf het begin af aan een leugenaar is. Ik dacht: “Ik wil niets te maken hebben met de duivel, ik stop met liegen!” Ik nam een beslissing en kreeg de hulp van God. En elke keer dat ik
een vergissing maakte, was de vergeving van Jezus daar. In sommige gevallen ben ik achteraf teruggegaan om het met een bepaalde persoon recht te zetten.
Door uit de Bijbel te lezen zul je ook leiding gaan ontvangen in je leven. Als je in je gebeden
vragen stelt aan God, let dan eens op wat er gebeurt als je de Bijbel leest. Je zult merken
dat God door teksten heen antwoorden geeft op je vragen. Dat is zo geweldig bemoedigend, omdat je dan merkt dat God persoonlijk naar je luistert en echt in je geïnteresseerd is.
Ook al weet je dat misschien wel met je verstand, het is te gek om dat ‘in het echt’ mee te
maken. Dat is zeker ook voor jou weggelegd.
De Bijbel staat ook vol met teksten van liefde, kracht, autoriteit, geloof, noem maar op. Er
staan talloze verhalen over de levens van gewone mensen zoals jij en ik, die door God gebruikt werden. Het is zo bemoedigend om te zien dat God juist vaak de eenvoudige mensen
gebruikt, mensen die eigenlijk bang zijn of weinig gestudeerd hebben, of elke keer weer
fouten maken. Het leven van Petrus is zo’n fantastisch voorbeeld. Hij maakte zoveel fouten,
maar zijn hart was echt en oprecht voor Jezus. Daarom was hij één van de grootste apostelen!
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In hoofdstuk 21 is een korte leeshulp opgenomen, die je zou kunnen helpen bij je eerste
ontdekkingen van de Bijbel.
8.6
Karakter – Getuigen van je geloof
Wat zou je doen als jij de oplossing wist voor iemand die in doodsgevaar is? De oplossing
vertellen natuurlijk! En eigenlijk is dit letterlijk zo…
Vertel iemand van de blijdschap en de rust die je hebt ontvangen. Wees niet bang dat je
moeilijke vragen krijgt die je niet kunt beantwoorden. Het belangrijkste leeft in jouw eigen
hart: Jezus! Hij heeft je van alles gegeven en bovenal het eeuwige leven (dat zich ondermeer uit in een diepgewortelde rust en vrede (shalom)).
Je eigen getuigenis heb je altijd bij je. Dat kan niemand je afnemen of betwisten. Trouwens
moeilijke vragen dringen je weer om verder in de Bijbel te duiken en God of anderen vragen
te stellen.
8.7
Karakter – Omgaan met andere zonen en dochters van God.
Leraren met de nodige ervaring kunnen anderen weer onderwijzen over allerlei levenszaken uit de Bijbel. Geloofsopbouwende Bijbel-bijeenkomsten, toerustingen, ‘Start’ series en
huisbijeenkomsten zijn erg belangrijk.
Ook is het bijzonder goed voor je om naar een Christelijke zondagsdienst te gaan. Zoek
een positieve en krachtige geloofsomgeving. Een Gemeente waar de kracht van God, geloof en genezing wordt gepredikt en waar de liefde en decgenade van Jezus gebracht
wordt.
Verder zijn er tal van opbouwende levensbeschrijvingen van Christenen, biografieën.
Vraag daar maar eens naar bijvoorbeeld bij een Christelijke boekenstand of - boekhandel.
Het is heel bemoedigend te lezen over geloofservaringen van anderen.

Kernwoord
‘Liefde’

God is liefde.
Waar liefde is, voelen mensen zich veilig en is vrijheid van
keuze. Liefde respecteert anderen en is integer.
Echte liefde is bereid tot grote offers.
Goddelijke liefde is bereid, zijn leven op te offeren zelfs voor
vijanden.
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Vragen hoofdstuk 8
Bijbel

8

Kernwoord
‘Liefde’

1.

Hoe heeft God volgens Rom. 5:6-8 laten zien dat Hij zoveel van ons houdt?

2.

a) Lees 1 Corinthen 13 eens. Wat is het belangrijkste in ons leven?

b) Welke zes grote feiten worden genoemd, die waardeloos zijn zonder liefde?

c) Wat zal altijd blijven bestaan in het leven?
3.

Hoe kan je een relatie bouwen met God en met Jezus?

Groeien in het karakter van Jezus (8) ‘werken aan verandering’
A.

Schrijf een vraag op die je aan God hebt (dat is privé en hoef je niet te vertellen aan
anderen). Stel die vraag aan de Vader en praat er met hem over.

B.

Hoe heeft God de vraag (gelijk of gedurende de week) beantwoord?

C.

Schrijf hier eens een positieve uitspraak op, waarvan je weet dat God daar achter
staat. Begin die dagelijks over jezelf uit te spreken (bijvoorbeeld voor genezing, of het
geen zorgen maken, of tegen angst)

D.

Merk je gedurende de week een verandering? Schrijf eens wat op.
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9
9.1

Brugillustratie

In het begin was alles geweldig

Vader
GO D

We hebben met elkaar al gezien en waarschijnlijk ook al ervaren, wat het is om gered te
zijn. Met deze Brugillustratie willen we jou graag stap voor stap laten zien waarom het zo
noodzakelijk is je vast te klampen, over te geven, aan Jezus. We doen dit nu met veel teksten uit de Bijbel. Het leuke van deze illustratie is, dat je het zelf weer kunt gebruiken om
het aan anderen, die geïnteresseerd zijn, uit te leggen.
Brug
Een brug verbindt twee plaatsen met elkaar, zodat je van de ene plaats naar de andere
kunt. Dit verhaal, deze illustratie, is een verduidelijking van de genadeboodschap van
God voor jou. Er bestaat een èchte God. Hij leeft ècht. En weet je wat zo schitterend is?
Die levende God heeft lang geleden een soort brug gebouwd, waardoor het mogelijk is
geworden om naar hem toe te gaan! Door die brug kunnen we God in het echt ontmoeten.
Niemand die deze brug vindt en er overheen gaat, twijfelt er ook meer aan dat God echt
leeft en een oplossing heeft voor de twee grootste problemen van de mensheid: die leegte
diep van binnen, die eenzaamheid, en het schijnbaar onoverkomelijke, wereldwijde probleem: de dood!
Toen God de wereld maakte, was die volmaakt. De mens had een volmaakt goed en eeuwig leven op een volmaakte aarde in het vooruitzicht (zie ook hoofdstuk 5). Niemand ging
dood, niemand was eenzaam. Dat is wat het plaatje hierboven symboliseert. Maar, zoals
we eerder al lazen, koos de mens ervoor zijn eigen weg te gaan.
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9.2

Zonde is scheiding

[tekst 1 – Jesaja 59:1 en 2

al de genummerde teksten (tekst 1, tekst 2 etc.) van de Brugillustratie staan in 11.5

]

De eerste mensen gingen uit eigen vrije wil hun eigen weg en deden een bewuste poging
zelf god te zijn. Daarmee verwierpen ze God als hun Schepper, als hun Vader en God.
Het wonderlijke van God is dat hij de mens die vrijheid had gegeven om hem, God, te verwerpen. Liefde zonder een vrije keuze is geen liefde. De eerste mensen, Adam en Eva,
vonden zichzelf dus belangrijker dan God. Feitelijk verwierpen ze hun Schepper als God.
God noemt dit zonde; de kloof hierboven symboliseert dit. Aan de linkerzijde staat de
mens en aan de rechterzijde is God. De kloof is bodemloos; er is geen enkele mogelijkheid er overheen te gaan…en dat terwijl de kant zonder God niet veel goeds betekent. De
troosteloze, kale, dorre linkerkant symboliseert dat goed.
Jesaja 59:1-2 (tekst 1) uit de Bijbel laat duidelijk zien dat God wel wíl helpen, maar dat hij
dat niet kan omdat onze fouten (de zonden) tussen hem en ons instaan (de kloof). Hij wíl
ons wel bereiken en in ons komen wonen, maar kán het niet. Hij wil mensen wel (ver)horen, maar kan het niet zolang wij kiezen vast te houden aan de zonden:
“1 Blijft redding uit omdat Gods arm niet ver genoeg reikt? Vinden jullie soms
geen gehoor omdat hij doof is?”
Bijbel

9A

“Nee, het ligt aan jullie eigen zonden! Zij staan als een muur
tussen jullie en je God. Het zijn jullie zonden
die God beletten je te horen!” Jesaja 59:2

Nu zijn er veel mensen die zeggen dat ze geen zonde hebben, of die gewoon niet beseffen dat het ten opzichte van God niet in orde is. Hier zijn twee belangrijke redenen:
Õ Velen denken dat wanneer ze goed hun best doen en altijd goed proberen te zijn voor
anderen, het voor God ook wel goed is. God vindt dit ook fantastisch, maar dat neemt
niet weg dat de zonden van mensen nog steeds blijven staan als een schuld. Voor dit
probleem bestaan geen taakstraffen of geldboetes die straf weg te wissen.
Õ God bekijkt ons niet door menselijke ogen, maar met zijn om volmaakte ogen. Dat
noemt de Bijbel ‘rechtvaardigheid’. Er is maar één norm die voor de hele mensheid
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geldt, voor moeder Theresa, voor de grootste crimineel, voor iedereen: Gods
rechtvaardigheid, zijn volmaaktheid. Hij vergelijkt ons met zichzelf en hij is absoluut
foutloos! En zo heeft hij de mens ook gemaakt: foutloos (hoofdstuk 4 en 5). De eigen
wijsheid van de mens en de drang om zelf te bepalen wat goed en fout is, om te doen
wat ‘goed voelt’ of ‘lekker is’, heeft ons van God afgedreven. Zonde dus.
9.2.1
Wat zijn zonden?
Toen ik tot geloof kwam in 1982, zeiden ze mij het zondaarsgebed te bidden. Al had ik op
het dak moeten gaan staan en ‘halleluja roepen’, ik had het gedaan. Ik wilde zo graag die
blijdschap en die echtheid hebben, die ik die avond bij de jeugd die avond zag. Dus ik
vroeg God mijn zonden te vergeven, al kon ik er niet één noemen.
Hier is een simpele ‘zonde test’ om te zien of je zonder Jezus slaagt (dat is bij 100%):
Oeps! 1. Hij is volmaakt liefdevol; en jij?
Als je jezelf een eerlijk punt zou geven, hoeveel van de 100% haal jij?
Oeps! 2. Hij is altijd trouw en liegt nooit; en jij?
Nooit een leugentje om bestwil? Je houdt al je beloftes?
Oeps! 3. God is rein en zuiver, óók in zijn denken; en jij?
Oeps! 4. God is geen hoogmoedig, eerzuchtig persoon; en jij?
Hoe vaak doen wij dingen voor anderen, terwijl we diep in ons hart ook ons
eigen belang en ego ermee goed hopen te doen!!
Karakter Getuigenis – liefde en zuiver denken
Op een dag, vlak voor mijn bekering, was ik aan het bidden toen God ineens een beeld
van mezelf in de pauze op school liet zien. Ik stond dan vaak met mijn klasgenoten op het
schoolplein moppen te tappen over bijvoorbeeld Belgen (sorry, ik heb me bekeerd) of
andere bevolkingsgroepen, maar ook minachtende moppen over vrouwen. Ik had me dat
nooit gerealiseerd! Maar ineens zag ik dat dit niets te maken had met de liefde van God.
Het rare was dat ik niet voelde dat ik op m’n kop kreeg, maar dat ik dacht: “Dit is niet meer
wie ik ben. Door Jezus ben ik een ander persoon geworden.”
De grootste zonde van mensen is dat we God, onze Schepper, verwerpen als God en
Heer over ons leven. Kijk eens met andere ogen naar het nieuws de volgende keer. Kijk
eens hoeveel ellende er is, gewoon omdat mensen zelf bepalen wat goed en slecht is in
hun eigen ogen.
Schrijf hier nu even je gemiddelde score op:
Voor diegene die dit te moeilijk vindt kies hier dan:

%
100 %

Geen 100%

Wanneer je de 100% niet hebt gehaald mag je door naar de volgende bladzijde.
(Als je denkt dat je wel de 100% haalt, gaan we samen eens met je ouders of partner of
broer of zus praten… J) Beter is het je zonde te bekennen en ermee af te rekenen…
Doe dat maar, en ga dan gewoon door naar de volgende bladzijde.

Kernwoord
‘zonde’

Alles wat niet volmaakt overeenstemt met het karakter van Vader
God is zonde.
Zonde betekent ‘je doel missen’. Waarom zijn we geschapen? Om
te leven zoals Hij.
Zonder God ben je een zondaar – ook al doe je goede dingen.
In Jezus ben je een rechtvaardige – ook al zondig je soms.
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9.3

Gevolgen van zonde

GGOODD

9.3.1
De lichamelijke dood
[tekst 2 – Romeinen 6:23a]
Bijna vanaf het begin van de mensheid is de mens bezig te zoeken naar een oplossing
voor dood. Het is algemeen aanvaard dat de dood de ergste ziekte is in de wereld. Het is
het grootste probleem dat bestaat voor mensen. Dat de mens eenmaal sterft, is het enige
belangrijke feit op deze wereld waar ieder mens het mee eens is en waar ook iedereen aan
onderworpen is. Maar als God het leven maakte, waarom is er dan zoiets verschrikkelijks
als de dood?
Bijbel

9b

“Want de zonde betaalt een loon uit: de dood,…”
Romeinen 6:23a

De Bijbel zegt, dat het loon dat de zonde geeft de dood is [tekst 2]. Als je aan het eind van
de maand naar je baas toegaat, krijg je je loon. Daar heb je voor gewerkt, je hebt er recht
op. Geen sprake van dat het een gulle gift van je baas is; hij moet gewoon het loon voor
jouw arbeid betalen. Zo zegt de Bijbel dat de dood een rechtstreeks gevolg is van jouw
zonde. Als Jezus niet je Heer is, dan is zonde jouw heer en baas. En het loon dat baas
Zonde jou uitbetaalt is de dood.
Kijk eens naar de rechterzijde van het ravijn. Daar staat een boom, de boom van eeuwig leven (zie Genesis 2:9). Adam en Eva werden geschapen door God om eeuwig op deze
aardbol te leven en te genieten. Het was de bedoeling dat jij en ik als nageslacht van Adam
en Eva dat ook zouden ontvangen. In dat originele plan van God zouden we dus gewoon bij
dit prachtige echtpaar op visite hebben kunnen gaan. Ze zouden ons dan als verre voorouders hebben verteld over hoe het helemaal in het begin in paradijs was.
Maar helaas. De lichamelijke dood is een consequentie van de zonde van Adam en Eva. Dit
gevolg van de zonde wordt nooit meer opgeheven. Wel verdwijnt de angst voor de dood
voor wie geloven. Ongelovigen, maar ook zonen en dochters van God zullen allemaal eens
sterven. Het maximaal aantal jaren op aarde is volgens de Bijbel nu 120 jaar. Trouwens,
wie wil er nu in een complexe wereld als deze, vol met pijn, eeuwig leven…!?
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De geestelijke dood

[tekst 3a – Efezen 2:1

tekst 3b – Jesaja 57:21]

Je herinnert je de tekst van net nog wel, dat het loon dat de zonde betaalt de dood is. We
gaan hier nog een vorm van dood zien, namelijk de geestelijke dood.
“Eens was u dood door uw overtredingen en zonden.”
Efezen 2:1
Als je deze eenvoudige tekst nog eens goed leest dan staat er eigenlijk iets heel vreemds:
met een rustig kloppend hart haal je adem en lees je deze tekst, en toch staat er dat je
vroeger, toen je nog niet bekeerd was, dood was door je zonde!!
Weinig mensen begrijpen wat dit betekent: ‘geestelijke dood’. Je hoort wel eens zeggen:
“Als ik dood ben, is alles over, dan is er gewoon niets meer!” Nu, dit is absoluut niet waar.
De mens bestaat niet alleen uit een lichaam, maar heeft ook een geest en een ziel. Die
geest en ziel wonen, zijn in je lichaam.
Het is te vergelijken met een auto. Als die op is en naar het autokerkhof gaat, stapt de bestuurder wèl van tevoren uit en gaat verder met zijn leven, terwijl de auto wegroest. Als wij
sterven vergaat wel het lichaam op het kerkhof, maar de ziel en de geest gaan ergens anders heen. Dat is iets wat we bewust meemaken! Het is dus van groot belang om op aarde
de juiste keuze te maken. Het bepaalt namelijk je eeuwige toekomst.
De mens die niet bij God hoort, die dus aan de linkerzijde staat, is geestelijk dood. “Ja
maar”, zeg je, “ik leef toch gewoon, hoe kan ik dan geestelijk dood zijn?”
Stel je voor, het water in een sloot die helemaal afgesloten is van stromend water, gaat
stinken en is uiteindelijk dood. Er zwemmen geen vissen meer in en is onbruikbaar geworden. Maar het is nog steeds water. Niemand kan dat ontkennen. Je zou erin kunnen
zwemmen en erop kunnen varen, en als je echt stom bent, zou je ervan kunnen drinken…
Maar het water is absoluut dood. Waarom? Omdat het is afgesloten van de levensader, de
bron: de schone, kristalheldere rivier van levend water.
Zo heeft zonde de mens afgesloten van de Levendmakende God. Het Leven van God
stroomt niet meer in en door zo’n mens. De mens bestaat en leeft dan nog wel op aarde,
maar is van binnen geestelijk dood.
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Laat ik je met de tweede tekst, uit Jesaja 57:21 (tekst 3b) eens een kenmerk laten zien,
waaraan je geestelijke dood kunt herkennen.
“Mijn God zegt: “Voor wie zich aan mij niet storen is geen vrede weggelegd”.”
Kijk eens heel diep in je hart. Heb je daar van binnen rust en vrede? Als je God niet in je
hart hebt uitgenodigd, dan heb je die vrede diep van binnen niet, ook al ben je misschien
best gelukkig. Het voelt aan als een leegte, een onbestemd gevoel van binnen. Het uit
zich vaak in een onrust en angst over leven en dood. Veel mensen proberen die onvrede
en onrust te verdringen door vakanties, een mooi huis, een drukke baan of kinderen, of op
een negatieve manier door allerlei verslavingen zoals gokken, seks, sterke drank, drugs,
werken enzovoorts. Toch is er maar Één die deze diepste eenzaamheid kan wegnemen.
9.4
Ziekte, verslavingen, emotionele trauma’s
Ziekte, verslavingen, depressies, emotionele trauma’s, al deze ellende is pas
binnengekomen in deze wereld toen de mensen begonnen te zondigen. Het was een
gevolg van zonde. Het was niet een straf van God, want God straft niet met ziekten en
trauma’s. Geen enkele normale ouder zou zijn/haar kind straffen met ziekte. God haat
ziekten hartgrondig en intens. Het is dan ook het werk van de tegenstander van God en de
mensen: de duivel.
Voor alle duidelijkheid: als iemand ziek is, betekent dat niet altijd dat dit komt doordat die
persoon een bepaalde zonde heeft begaan. Wat de Bijbel uitlegt is dat ziekte in deze
wereld werkzaam is, omdat zonde en dood in deze wereld werkzaam zijn.
9.5
Oordeel van God
[tekst 4a – Hebreeën 9:27 en tekst 4b – Mattheüs 25:46]
De prijs van leven, en uiteindelijk sterven zonder God is onwenselijk hoog.
Bijbel

9c

“Eenmaal moet de mens sterven en dan volgt het oordeel.”
Hebreeën 9:27

Deze tekst Hebreeën 9:27 (tekst 4a) vertelt ons dat ieder mens één keer sterft. Dus reïncarnatie is een leugen. De mens sterft maar één keer. Nadat iemand gestorven is volgt er
een oordeel. Sommige mensen hopen op een wonder dat absoluut niet bestaat: ze hopen
dat, terwijl ze zonder God leefden, dus geestelijk dood waren, dat ze na hun sterven ineens geestelijk en voor eeuwig gaan leven met God…
‘Oordeel na de dood’ betekent, dat de mens die Gods oplossing heeft afgewezen dan
wordt beoordeeld en veroordeeld. Het oordeel van God volgt dus heel eenvoudig jouw
keuze op aarde! Wanneer je een zoon of dochter van God bent, kom je niet meer in het
oordeel. Je bent namelijk al vrijgesproken door Jezus. Hij heeft jouw oordeel (veroordeling) gedragen.
Tekst 4b – Mattheüs 25:46
“Zij zullen eeuwig gestraft worden [in hel], maar de rechtvaardigen zullen
eeuwig leven [in de hemel].”
In deze tekst lezen we wat er gebeurt bij het oordeel. Er is dan geen ontkomen meer aan.
Wanneer je sterft en voor God komt te staan en je hebt zijn oplossing voor de zonde, de
brug, afgewezen, dan zal je naar je eeuwige eindbestemming gaan. Die plaats heet ‘de
hel’. Dit is een vreselijke plaats, die nog erger is dan alle ellende uit deze wereld bij elkaar
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gevoegd. Het ergste is wellicht dat mensen die daar zijn weten dat er nooit meer een weg
uit is. Het is absoluut hopeloos.
Als je wel Gods oplossing voor je zonden aanneemt, ontvang je van God onmiddellijk eeuwig leven. Als dan je lichaam ophoudt te bestaan, dus sterft, dan sta je onmiddellijk voor
God de Vader en leef je voor eeuwig bij hem en bij Jezus. Een eeuwig leven dat vanaf dan
volmaakt goed is. Er is voor jou dan geen oordeel!!
Weet je wat er nu zo eerlijk hieraan is? God bepaalt niet jouw toekomst, maar jij zelf. We
hebben in hoofdstuk 6.2 bladzijde 32 gelezen over onze vrije wil. De vrije wil van een
mens is een bijzonder krachtig, maar ook rechtvaardig liefdesprincipe. Liefde kan alleen
bestaan als jij zelf mag kiezen van wie je houdt. God laat de mens dus de keus, maar zijn
absolute rechtvaardigheid zegt dan wel, dat de keuze die je maakt tijdens je leven ook
blijft gelden na je dood.
Weet je trouwens dat Vader God de hel oorspronkelijk alleen heeft geschapen voor de
duivel en zijn engelen? Dat staat een paar verzen terug in Mattheüs 25:41. Helaas is het
dus wel zo dat ook mensen die in hun leven hebben gekozen en bepaald dat ze niets met
Vader God te maken willen hebben, daarheen gaan. Waarom zou iemand wel ineens eeuwig met Vader God willen leven, als hij het op aarde nog niet eens 2 of 30 of 70 jaar wil?
(Eigenlijk heb ik daar wel een antwoord op: de hel is niet voor mensen bedoeld, zorg dat je
daar niet heengaat, het is daar vreselijk.)
God wil jou bereiken! Zelf wil hij niet dat ook maar iemand die eeuwige doodstraf in de hel
krijgt! Hij wil dat je leeft, eeuwig leeft, samen met je familie, vrienden en … met de Vader.
Maar hoe wordt het probleem van zonde dan opgelost?
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Vragen hoofdstuk 9
Bijbel

9a

Kernwoord
‘zonde’

Bijbel

9b

1.

Leg uit wat de ravijn betekent:

2.
vb)

Ben je het ermee eens dat ieder onbekeerd mens zondig is (Licht toe. Geef

3.

Wat is ‘lichamelijk dood’ en waarom sterven mensen?

4.

Wat is ‘geestelijk dood’ en geef een voorbeeld hoe je dat kan ervaren.

5.

Wat voelde jij diep van binnen voordat je God leerde kennen?
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Bijbel

9c

6.

Reïncarnatie zegt dat mensen sterven en weer terugkomen, en weer sterven
etc. Hoe maakt de bovenstaande tekst duidelijk dat dit onwaar is?

7.

Deze tekst spreekt over een oordeel. Wat is dat oordeel? Noem nog een tekst.

8.

Geef eens een eerlijke reactie: wat roept dit voor gevoelens bij je op?

9.

Is het rechtvaardig dat iemand zelf voor of tegen God en hemel mag kiezen?

Groeien in het karakter van Jezus (9) ‘keuzes maken’
Heb je er wel eens bij stilgestaan dat wat je kiest grote gevolgen kan hebben? Mijn vader
vroeg eens aan mij of ik ‘dat paard’ een klap op de kont durfde te geven. Een ruiter reed
met zijn paard langs de weg. Ik antwoordde hem: “Ja, maar ik doe het niet, want ik weet
niet wat voor gevolgen dat zal hebben”. Hij was trots. Dat was het doel van zijn vraag.
Lees deze prachtige tekst nog eens: Deuteronomium 30:19-20
A.

Geef eens een voorbeeld van een geweldige keuze die je in je leven hebt gemaakt.

B.

Geef eens een voorbeeld van een verkeerde keuze die je in je leven hebt gemaakt.

Stel: je bent getrouwd. Maar je komt iemand tegen op je werk. Je wordt verliefd.
C.

Zijn er redenen waarom je naar die ‘verliefdheid’ zou moeten luisteren?

D.

Kun je het verschil tussen ‘verliefdheid’ en ‘kiezen’ uitleggen?

E.

Hoe kijkt God naar deze situatie denk je? En je huwelijkspartner?

F.

Hoe zou jouw goede keuze proces en je actie eruit kunnen zien in deze situatie?
Hoe zou iemand je in moeilijke situaties kunnen helpen?
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10

Menselijke bedenksels

“Au. Oordeel? Hel? Daar heb ik geen trek in.”
Inderdaad, als je beseft wat dat is, wie wil dat dan. Maar goed, hoe kom ik dan aan de
overkant bij God en bij een eeuwig leven met Hem? Hoe ontsnap ik aan dat oordeel?
Wie zorgt dat hij over de kloof heen bij God komt, zal niet veroordeeld worden tot de hel.
Op de één of andere manier moet er een oplossing komen voor de schuld die op de mens
rust door alle foute dingen die hij gedaan heeft: de zonden. Misschien je leven lang in een
klooster zitten? Nee, dat kan niet, want zonde brengt een doodstraf.
We zullen eens een paar mogelijkheden bekijken die mensen bedacht hebben om over de
kloof naar God toe te gaan. Bedenk daarbij eens wat de politie zou doen als je te hard
rijdt. Als ze je pakken, moet je betalen, anders blijft de schuld en volgen er zwaardere
straffen, omdat je niet betaalt. Bedenk hier wel dat jouw oplossing minstens evenveel
moet kosten als je eigen leven. Zonde kost namelijk je leven.
10.1
Oplossing 1 – Bidden en naar de kerk gaan?
Sommigen denken dat veel bidden en naar de kerk gaan de goede manier is om bij God
te komen. Vaak wordt de doop als noodzakelijk gezien om eeuwig leven bij God te krijgen.
Al deze dingen zijn prima, maar geven nog geen oplossing voor die schuld die je hebt
door al die zonden, al die fouten. Zou een dagelijks bezoek aan de politie (‘kerk’) je boete
betalen? Is het feit dat je ingeschreven bent als Nederlands of Belgisch staatsburger
(‘kerklid’) een garantie om de snelheidsboete niet te hoeven betalen? Als je politieagent
wordt (‘doop’), word je dan niet vervolgd als je steelt?
Je snapt het al, dit zijn dus geen werkende oplossingen.
10.2
Oplossing 2 – Goede dingen doen, altijd je best doen?
Het is geweldig om mensen te ontmoeten die veel voor een ander over hebben, vriendelijk
zijn, geld weggeven enzovoorts. Waren er maar meer die dat deden! Toch biedt dit nog
geen oplossing voor die zware schuld aan God! Zou het helpen als je de politie belooft dat
je voortaan je uiterste best zal doen om geen verkeersovertreding te begaan? Die boete

Brugillustratie: Menselijke bedenksels
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staat er en blijft er staan, ook al rijd je voortaan volmaakt (dit is trouwens onmogelijk). Wat
je ook doet, je kunt het verleden niet uitwissen. Wat in het verleden fout is gegaan blijft
aan je plakken, wat je ook aan goede dingen doet.
Er moet iets heel krachtigs zijn dat jou en mij schoonwast van dat slechte verleden.
10.3

Oplossing 3, 4, 5 etc. – Wat denk jij?
[tekst 5 – Efezen 2:8-9]
Bedenk zelf eens wat jouw oplossing,
jouw brug is om naar God te gaan. Hoe
denk je dat die straf, de eeuwige dood,
uitgewist kan worden? Hoe denk je zekerheid te kunnen krijgen dat je het eeuwige
leven bij en met God krijgt?

Mensen zijn erg creatief in het bedenken
van oplossingen die het mogelijk maken
om toch nog zelf de touwtjes in handen te
houden. Een opmerking die je regelmatig
hoort is bijvoorbeeld: “iedereen zal uiteindelijk bij God komen, want het gaat uiteindelijk maar om één God.” Wat ze eigenlijk zeggen
is: “ik bepaal zelf wel wat er bij mij past, zodat ik zelf kan (blijven) doen wat ik zelf wil” (drie
keer ‘zelf’). Dit is natuurlijk absurd, zelf bepalen wie God is en wat hij dan met jou moet
doen. We zien dat soms bij kinderen. Ze komen vragen of ze mee mogen doen met een
spelletje dat je speelt en vervolgens beginnen zij te vertellen wat de regels zijn – uiteraard
in hun eigen voordeel.
De Bijbel zegt dat het loon van de zonde de dood is, eeuwig bestaan in hel. Laat ik nu de
vraag nog eens een keer anders stellen: bedenk eens een straf die vergelijkbaar is met, of
erger is dan de doodstraf. Wat kan je geven in ruil voor je leven? Niets! Niets is zo kostbaar
als jouw eigen leven.
Dit stuk is heel duidelijk. Wij kunnen dus niets doen om het probleem op te lossen. We
kunnen niets doen om ons verleden uit te wissen. Er is een perfect, vervangend levensoffer nodig. Alleen God heeft een oplossing, en die stelt hij gratis ter beschikking!
Wie het wil hebben, mag het hebben. Maar dan wel gratis. Gewoon… gratis.

Bijbel

10

“De redding, die het geloof u bracht, hebt u te danken aan
zijn genade, niet aan uzelf; het is een geschenk van God
9
en niet het gevolg van uw prestaties. Er is dus geen
enkele reden om u op iets te laten voorstaan [op te
scheppen].” Efezen 2:8-9
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Vragen hoofdstuk 10
1.

Begripsvraag over de volgende woorden in deze tekst:
Bijbel

10

Wat is ‘redding’:
Wat is ‘geschenk van God’:
Hoezo ‘opscheppen’:
Wat zijn (hier) ‘uw prestaties’:
Welk van deze 4 woorden past het beste bij ‘menselijke bedenksels’:
Waarom?
2.

Noem eens een paar oplossingen die mensen bedenken om (op hun manier)
toch bij God te horen en naar de hemel mogen. Schrijf eens op wat je zo in het
dagelijks leven daarover hoort.

3.

Had jij er zelf een oplossing voor? Zo ja, wat dacht jij?
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11

De echte oplossing!

JEZUS

C

GOD

We zetten dikke vette strepen door de bruggetjes, ze zijn niet goed, ze reiken niet tot de
overkant. Er moet iets bovennatuurlijks gebeuren. Iemand moet komen die nooit iets fout
doet en dus geen doodstraf verdient. Die persoon moet dan vervolgens bereid zijn om
voor alle mensen, plaatsvervangend de doodstraf op zich te nemen.
11.1
Jezus, de Zoon van Vader God kwam als mens (Kerstfeest)
Zo’n 2000 jaar geleden werd Jezus geboren. Dat is wat op het Kerstfeest, of beter Christusfeest (Engels: Christmas) vieren.
“Hij [Jezus] die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet
vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en
werd gelijk aan een mens.” Filippenzen 2:6-7
Hij kwam uit de hemel en hij werd geboren uit de maagd Maria, een wijze, Joodse vrouw,
die geloofde in de wonderen die God kan doen. Deze Jezus was een zeer bijzondere
man. Hij was de Zoon van God, maar tegelijk ook zoals wij, een mens van vlees en bloed.
Dit is eigenlijk niet te begrijpen, maar begrijp jij zwaartekracht? Nee, niemand begrijpt dat,
maar we kunnen wel bewijzen dat die er is.
Jezus leefde zo’n 33 jaar, waarin hij nooit iets fout deed. Nooit kon hij betrapt worden op
een leugen, op ongecontroleerde woede of op wat dan ook. Hij was volledig foutloos! Dat
moest wel, anders was alles zinloos. Als Jezus zou hebben gezondigd, zou hij zelf de
doodstraf verdiend hebben. Weet je het nog? We lazen de tekst dat het loon, het gevolg
van de zonde, de dood is (Romeinen 6:23a). Als Jezus had gezondigd zou hij dus ook
vanwege zijn eigen zonde moeten sterven.
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11.2

Jezus onderging de doodstraf in onze plaats (Goede Vrijdag)

[tekst 6a – Filippenzen 2:6-7 tekst 6b – Filippenzen 2:8 tekst 6c - 1 Petrus 3:18
tekst 6d – Lukas 23:37-49]
“Jezus leefde als een mens en hij vernederde zich door gehoorzaam te
worden tot in de dood, de dood aan een kruis.”
Filippenzen 2:8
Waar gebeurd verhaal
Er is een verhaal uit de burgeroorlog in de Verenigde Staten (1861-1865). Zeven soldaten
werden er door de zuiderlingen gevangen genomen. Deze soldaten hadden een grote fout
gemaakt: ze hadden burgerkleren aangedaan. Daardoor konden ze als spionnen worden
veroordeeld tot de doodstraf. Op de avond dat ze gefusilleerd zouden worden rende een
soldaat, een kameraad van de zeven, uit het bos naar de commandant en schreeuwde om
te stoppen. Hij was herkenbaar als soldaat en gaf zich over. Hij smeekte de commandant
om hem dood te schieten, maar dan één van zijn veroordeelde makkers vrij te laten.
“Want”, zei hij, “ik ben vrijgezel, maar mijn kameraad heeft een vrouw en zes kinderen
thuis.” Deze onschuldige, dappere held, vol liefde, stierf in plaats van zijn schuldige kameraad. ’s Nachts kwam de geredde soldaat terug naar de plaats van onheil en nam het kruis
van het graf van zijn redder mee naar huis. Dat kruis stond symbool voor de man die
stierf, om zijn leven te redden.

Bijbel

11

“Ook Christus heeft eens voor al geleden voor de zonden;
de onschuldige heeft geleden ter wille van de schuldigen
om u bij God te brengen. Hij is lichamelijk gestorven, maar
tot leven gewekt door de Geest.”
1 Petrus 3:18

Brugillustratie: De echte oplossing!
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Jezus was foutloos. Hij hoefde niet te sterven, immers dat is alleen het loon (de boete)
voor de zonde. Toch stond hij toen op en zei tegen God de Vader: “Vader, hier ben Ik. Kijk
maar in uw boeken, Ik ben onschuldig! Toch wil ik graag straf ontvangen. Geef mij toch de
straf. Ik ben bereid te sterven voor de schuld die alle mensen bij ons hebben.” Jezus werd
gevangen genomen, gemarteld, bespot en gekleineerd. Tenslotte werd hij aan een kruis
geslagen met grote spijkers, door zijn polsen en voeten. Daar stierf Hij. Voor jou, mevrouw, meneer, voor jou, jongen, meisje. Je bent geen uitzondering. Hij stierf jouw dood.
11.3

Jezus stond op uit de dood (Pasen)

[tekst 7 – Lukas 24 vers 5b-7]
Jezus is drie dagen na zijn dood opgestaan uit de dood. Hij leeft, om nooit meer te sterven. Jezus heeft de dood overwonnen. Het Leven, Jezus, is de sterkste.
“… engelen zeiden tegen hen: “Waarom zoekt u de levende onder de
doden? 6 Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u
gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: 7 de Mensenzoon [Jezus] moest
worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de
derde dag opstaan”.” Lukas 24:5b-7
Niet alleen is de dood overwonnen, maar Jezus heeft als eerste bewezen dat er leven na
de dood is. Volmaakt eeuwig leven. Hij heeft laten zien dat het mogelijk is om opgewekt te
worden, maar dan wel voor het volmaakte eeuwig leven.
Tijdens de veertig dagen dat hij nog bij de discipelen was gaf hij nog allerlei instructies,
deed wonderen en nam tijd om relaxed met ze te eten en te praten. In die tijd heeft hij
zichzelf aan zo’n 500 mannen getoond. (Sorry, in die tijd telden ze de vrouwen nog niet
mee, dus het waren er vermoedelijk 1000 in totaal. Een leuk detail is wel dat eerst drie
vrouwen Jezus levend hebben gezien en het geloofden. Pas later kwamen de apostelen
en anderen.)
De kracht die nodig was om Jezus op te wekken uit de dood, uit een gevangenschap in de
hel, het dodenrijk, kwam van de Heilige Geest. Het is deze Heilige Geest die ons leven is.
Wanneer wij lichamelijk sterven blijft de Heilige Geest in en bij ons en we zullen opgewekt
worden en onmiddellijk en eeuwig bij Vader God verder leven, volmaakt!
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11.4
Open je deur, ga die Enige Weg
[tekst 8a – Johannes 14:6
tekst 8b – Openbaring 3:20]
““Ik ben de Weg, de Waarheid en
het Leven”, antwoordde Jezus,
“iemand kan alleen naar de Vader
gaan via mij”.” Johannes 14:6
“Ik sta voor de deur en klop. Als
iemand mij hoort en opendoet, zal ik
bij hem binnenkomen en we zullen
eten, ik met hem en hij met mij.”
Openbaring 3:20

Open je deur
Jezus zelf staat voor je deur, de deur van je leven, je hart wel te verstaan.
Dat is de aandrang die je voelt. Bij sommigen voelt het als iets wat aan
je trekt en een verlangen in je opwekt. Weer anderen voelen een liefde
die ze altijd hebben gewild. Sommigen voelen van binnen dat verdriet,
de spijt om allerlei fouten en misstappen die zij in hun leven hebben begaan. Sommigen
voelen woede en vragen zich af waar God was in hun donkere dagen. Wat er ook in je gebeurt, het is Jezus die klopt aan de deur van je leven en aanbiedt bij je binnen te komen.
Het is juist zijn liefde die jou benadert.
Het enige dat je doet, is hem uitnodigen om binnen te komen. Net zoals je iemand die
aanbelt aan je voordeur, toestemming geeft binnen te komen.
Als je eerlijk bent tegen Jezus en toegeeft dat je fout zit, ontvang je zijn vergeving, want
door te sterven betaalde hij jouw boete, jouw straf al. Je wordt dan verzoend met God de
Vader. Zo wordt het kruis dus jouw brug naar het eeuwige leven met God! Dit is een opluchting!
Geestelijk zul je dan tot leven komen. Vrede en diepe rust zullen je vullen en angst voor
de dood zal verdwijnen, want Jezus, het Leven, is in je komen wonen. Je bent verzoend
met de Vader, die ook God is. Dat betekent dat er nu niets meer tussen jou en hem in
staat. Je verleden is letterlijk schoongemaakt. Er kleeft geen schuld of bloed meer aan je
handen. Je bent nu een zoon/dochter!! Net als bij de verloren zoon (hoofdstuk 2). Je bent
thuisgekomen. Je bent rein, zuiver, schoon: rechtvaardig zoals Jezus rechtvaardig is. Die
frisse sprankelende levenslust, is geweldig.

Kernwoord
‘rechtvaardig’

Rechtvaardig betekent dat er niets in jou gevonden kan worden
wat fout is… Je bent volledig onschuldig.
Zonder Jezus ben je een zondaar – ook al doe je goede dingen.
In Jezus ben je een rechtvaardige – ook al zondig je soms.

Jezus is een Schat. Hij is lief, superkrachtig, intelligent, zeer sterk, nederig en goed, vol
vertrouwen, zachtmoedig en een strijdheld. Jouw vriend. Hij zal je nooit meer verlaten als
hij mag binnenkomen. Integendeel, hij zal zich aan je ‘openbaren’, zich aan jou laten.

Brugillustratie: De echte oplossing!
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De Bijbelteksten in de brugillustratie op papier

Tekst 1) Zonde en kloof – Jesaja 59:1 en 2
“Blijft redding uit omdat Gods arm niet ver genoeg
reikt? Vinden jullie soms geen gehoor omdat hij
doof is? 2 Nee, het ligt aan jullie eigen zonden! Zij
staan als een muur tussen jullie en je God. Het
zijn jullie zonden die God beletten je te horen!”

Tekst 2) Lichamelijke dood - Romeinen 6:23
“Want de zonde betaalt een loon uit: de dood,…”

Tekst 3a) Geestelijke dood – Efezen 2:1
“Eens was u dood door uw overtredingen en zonden.”

Tekst 3b) Geestelijke dood – Jesaja 57:21
“Mijn God zegt: “Voor wie zich niet storen aan mij
is geen vrede weggelegd”.”

Tekst 4a) Oordeel – Hebreeën 9:27
“Eenmaal moet de mens sterven en dan volgt het
oordeel.”

Tekst 4b) Oordeel – Mattheüs 25:46
“Zij zullen eeuwig gestraft worden [in hel], maar
de rechtvaardigen zullen eeuwig leven [in de hemel].”

Tekst 5) Niet door jezelf – Efezen 2:8 en 9
“De redding, die het geloof u bracht, hebt u te
danken aan zijn genade, niet aan uzelf; het is een
geschenk van God 9 en niet het gevolg van uw
prestaties. Er is dus geen enkele reden om u op
iets te laten voorstaan [op te scheppen].”

Tekst 6a) Oplossing – Filippenzen 2:6 en 7
“Hij [Jezus] die de gestalte van God had, hield
zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er
afstand van. Hij nam de gestalte aan van een
slaaf en werd gelijk aan een mens.”

Tekst 6b) Oplossing – Filippenzen 2:8
“Jezus leefde als een mens en hij vernederde
zich door gehoorzaam te worden tot in de dood,
de dood aan een kruis.”

Tekst 6c) Oplossing – 1 Petrus 3 vers 18
“Ook Christus heeft eens voor al geleden voor de
zonden; de onschuldige heeft geleden ter wille
van de schuldigen om u bij God te brengen. Hij is
lichamelijk gestorven, maar tot leven gewekt door
de Geest.”

Tekst 6d) Lukas 23 vers 37 tot 48

“en zeiden: “Als je de koning van de Joden bent,
red dan jezelf.” 38 Boven hem hing een opschrift:
‘Dit is de koning van de Joden.’
39
Een van de misdadigers die aan het kruis hingen, begon hem te beledigen: “Ben jij niet de
Christus? Red dan jezelf en ons!” 40 Maar de ander wees hem terecht: “Zelfs jij vreest God niet,
terwijl jou hetzelfde vonnis treft? 41 En wij worden terecht gestraft, het is het loon voor onze
daden, maar deze man heeft niets kwaads gedaan.” 42 En tegen Jezus zei hij: “Jezus, denk
aan mij, wanneer u in uw koninkrijk komt.” 43 En
Jezus zei tegen hem: “Ik zeg u: vandaag nog
zult u bij mij zijn in het paradijs.” 44 Al tegen
twaalf uur in de middag werd het donker over
het hele land; 45 de zon was verduisterd tot drie
uur toe. Toen scheurde het tempelgordijn middendoor en 46 Jezus riep uit: “Vader, in uw handen leg ik mijn geest.” Toen hij dat gezegd had,
stierf hij.
47
De officier die had gezien wat er gebeurd
was, eerde God en zei: “Ja, dit was een rechtvaardig mens.” 48 De menigte die was samengestroomd om naar het schouwspel te kijken,
keerde naar huis terug, toen ze hadden gezien
wat er gebeurd was; en ze sloegen zich op de
borst ten teken van rouw.”

Tekst 7) Opstanding – Lukas 24:5-7
“… engelen zeiden tegen hen: “Waarom zoekt
u de levende onder de doden? 6 Hij is niet hier,
hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u
gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: 7 de
Mensenzoon [Jezus] moest worden uitgeleverd
aan zondaars en moest gekruisigd worden en
op de derde dag opstaan”.” (Zie 6c!!)

Tekst 8a) Open je deur – Johannes 14:6
““Ik ben de weg, de waarheid en het leven”,
antwoordde Jezus, “iemand kan alleen naar de
Vader gaan via mij”.”

Tekst 8b) Open je deur – Openb. 3:20
“Ik sta voor de deur en klop. Als iemand mij
hoort [roepen] en opendoet, zal ik bij hem
binnenkomen en we zullen eten, ik met hem en
hij met mij.”
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Vragen hoofdstuk 11
Bijbel

11

Kernwoord
‘rechtvaardig’

1.

Wat viert het Kerstfeest? Geef een tekst.

2.

Wat is Goede Vrijdag en waarom die dag? Geef een tekst.

3.

Waarom noemen ze het dan een Goede Vrijdag?

4.

Wat is het Paasfeest? Geef een tekst.

Groeien in het karakter van Jezus (11) ‘getuigen van Jezus zijn’
A.

Schrijf als het ware een korte brief aan een vriend die niet gelooft. Leg het geloof uit
a.d.h.v. van 1 Petrus 3:18a! Alle kernwoorden uit die tekst moeten erin voorkomen...

B.

Jezus gaf een opdracht: Handelingen 1:8-9, maar ook in Mattheüs 10:7-8.
Bid en zoek naar gelegenheden om de grote opdracht van Jezus uit te voeren en
mensen te vertellen van de liefde van Jezus. Maak een kort verslagje van wat je
beleeft.

C.

Bespreek in (een) de groep: hoe vertel ik mensen het beste over de liefde van
Jezus? Moet ik dreigen met de hel? Moet ik ze de liefde van God laten ervaren en
proeven? Zo ja, hoe kan je dat dan doen?

D.

Denk je dat je rechtvaardig bent? (motiveer je antwoord)

E.

Lees eerst 1 Petrus 3:13-18. Bedenk dat je niet alleen maar met woorden een
getuigen bent!! Hoe ben je nog meer een getuigen van Gods liefde?
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12

Gebed om bij God te horen

12.1
In dit hoofdstuk
Õ Gebed om Jezus als Redder en Vriend uit te nodigen in je leven
Õ Tips voor jou om anderen te helpen Jezus aan te nemen als Redder
Als je Jezus nog niet als Redder hebt aangenomen, helpen we je daar in dit hoofdstukje
mee. We geven je hier ook tips hoe je zelf iemand kan helpen om Jezus als vriend en redder te ontvangen. Dat is één van de mooiste dingen om te doen.
12.2
Gebed om Jezus aan te nemen
Het leven met Jezus is geweldig. Dat betekent niet dat het leven zonder vervelende momenten is, maar wel dat je aan Jezus een Vriend hebt die in alle levenssituaties bij je blijft.
Sommigen kennen de president van Amerika, anderen de Koning, maar wij…wij weten dat
Jezus ons kent…en natuurlijk, wij kennen Hém.
In Romeinen 10:9-10 staat een duidelijk tekst over tot bekering komen:
“Als u met uw mond belijdt: ‘Jezus is de Heer’, en met uw hart gelooft dat
God hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered [‘Sozo’ –
GeredGenezenBevrijd]. 10 Want geloven doen we met ons hart, en daardoor
vinden we rechtvaardiging; belijden doen we met onze mond, en dat brengt
ons redding [‘Soteria’ – ReddingGenezingBevrijding].”
Gebed
Als je dat nog niet hebt gedaan, bid dan met heel je hart dit gebed hardop mee:
Jezus, ik wil graag dat u mij kent. U mag alles van me weten. Er zijn dingen in mijn leven
die ik fout heb gedaan, waarvoor ik me schaam. Ik belijd deze zonden! Ik geloof dat u ook
door mijn schuld en voor mijn schuld gestorven bent. Het spijt me Heer dat U dat moest
doen, maar ik grijp het aan om gered te worden. Dank u wel dat U mij alles, alles vergeeft.
Jezus ik geloof ook dat U Heer bent. Ik geloof ook dat U weer opgestaan bent uit de dood
en dat U in de Hemel bent. Ik wil óók bij U horen, neem mij alstublieft bij Uw grote gezin.
Dank U wel Vader in de Hemel voor het leven dat u me nu geeft, dat ik Uw zoon/dochter
mag zijn. Hartelijk dank. Ik wil U gaan volgen en gaan doen wat U me zegt en leert. Neem
alstublieft eenzaamheid en pijn weg. Ik ontvang ook Uw genezing voor mij. In de naam
van Jezus gebied ik ziektes bij mij weg te gaan. Vader, vul mij nu met Uw vrede en blijdschap. Dank U wel. In Jezus’ naam, amen.
Lees nu nog eens ‘Heerlijke relatie met God’ hoofdstuk 8.3, blz. 41, om je op weg te helpen in je relatie met Vader God. Veel plezier daarmee.
12.3
Help zelf iemand tot geloof te komen
Als je nu met iemand spreekt over Jezus en die persoon wil ook graag een relatie met Jezus beginnen, wat zou je dan doen? Mij bellen? Een voorganger of leider bellen?
Ik wil je hier heel simpel wat aanwijzingen geven hoe je dat zelf kunt doen. Het is namelijk
niet aan regels gebonden en God weet wat er in iemands hart omgaat. Hij reageert vooral
op wat het hart van iemand zegt, snap je? Met andere woorden, het komt niet zo nauw
wat voor gebed je ze laat bidden. Het gebed hierboven is langer, simpelweg omdat je het
gewoon kunt oplezen. Normaal doen we dat niet zo lang.
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De Bijbeltekst die we net lazen zegt, dat ik met mijn mond moet belijden dat Jezus Heer is
en met mijn hart geloven dat Jezus drie dagen na zijn sterven is opgestaan uit de dood en
dat hij dus leeft. Leg gewoon heel eenvoudig uit dat ieder mens heeft gezondigd en dat
daardoor een scheiding is ontstaan tussen Vader God en de mens. Vertel dan dat Jezus
dat aan het kruis in orde heeft gemaakt en ons vergeeft. Jezus wil nu graag bij je vriend in
zijn/haar hart komen wonen en hem/haar schoonmaken van alle zonde, schuld en
schaamte.
Leg nu uit dat je zult vóórbidden en dat ze je na mogen zeggen. Ik geef je nu een heel kort
voorbeeld van wat je zou kunnen vóórbidden. Maar jij bent jij. Ontspan en vertrouw je Vader God, die keitrots op je is.
Gebed
Vader God … het spijt me van mijn zonden … vergeef me alstublieft … ik neem Jezus
aan als mijn Heer … ik geloof dat Jezus is opgestaan … uit de dood … dank U dat ik uw
kind mag zijn … Amen …!
Zo simpel is het. Eigenlijk gaat het erom dat je:
Õ Belijdt dat je gezondigd hebt (1 Johannes 1:7);
Õ Jezus erkent als jouw Heer (Romeinen 10:9);
Õ Gelooft dat hij is opgestaan uit de dood (Romeinen 10:9).
Een gelijkenis van Jezus
Laat ik je uit een verhaal (gelijkenis) van Jezus eens iets heel simpels laten zien. Het gaat
over een overloper, een Jood die de belastingen moest innen voor de Romeinse vijand die
in Israël was. Jezus zegt dit over zijn bekering:
“… de tollenaar bleef achteraf staan en durfde zelfs zijn ogen niet naar de
hemel op te slaan. Hij zei, terwijl hij zich op de borst sloeg: “O God, ik ben
een zondaar. Wees mij genadig!””
Lukas 18:13
Over dit gebed zegt Jezus dan dat deze man tot bekering is gekomen! Zo simpel is het.
Na het gebed kun je je vriend gewoon in je eigen woorden zegenen, goede dingen van
God over ze uitspreken. Nodig de Heilige Geest uit je vriend te vervullen. Doe verder gewoon wat er in je hart opkomt. Vader God is zo goed. Jezus is jouw en zijn/haar grote
Vriend. Hij staat te genieten, geloof dat ook maar (zie eventueel bladzijde 25 over zegenen)!
Geef hem/haar een uitnodiging om mee te doen met ‘Start … jouw Koninklijke leven!’. Je
kunt ze ook dit boek eens laten lezen, of ‘Op Jouw Gezondheid’ 1 of hem/haar gewoon
meenemen naar een dienst.
Beter is nog als je met behulp van dit boek zelf met je vriend aan de slag gaat. Leg bijvoorbeeld aan de hand van hoofdstuk 8.3 bladzijde 41 uit hoe je kunt praten met God en
de Bijbel kunnen gaan lezen. Verder is het Evangelie van Johannes is prachtig en krachtig
om te gaan lezen.
Opdracht: zoek een gelegenheid om zelf iemand naar Jezus te leiden.
1

‘Op Jouw Gezondheid’ is een eenvoudig boek over goddelijke genezing en Gods genade. Het is
geschreven door Paul Immanuel Rooda. Uitgever Alive and Well Ministries, 30 april 2010.
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Opnieuw geboren worden – waterdoop

13.1
In dit hoofdstuk
Õ Opnieuw geboren worden: de Bijbelse doop
Õ Een nieuwe schepping zijn
13.2
Je geboorte op aarde
De enige manier om hier op aarde te leven is er geboren te worden. Je vader en moeder
waren samen intiem en de conceptie (het spermazaad van de man komt bij de eicel van
de vrouw) vond plaats. Dan gebeurt er iets wonderlijks. Je begint te groeien in de baarmoeder van je moeder, omgeven door (vrucht)water. Je haalt geen adem, want je longetjes zijn pas rijp in de 38e week. Bovendien zit er water in je longetjes, en je mond en neus.
De zuurstof komt met het bloed van je moeder via de moederkoek (placenta) door de navelstreng in jouw bloedsomloop. Prachtig. Bij de geboorte wordt door de druk het meeste
water uit je longetjes geperst en zo’n 20 seconden na de bevalling begin je zelf adem te
halen met je longetjes. Je baby-in-de-baarmoeder-leven, afhankelijk van mama’s zuurstof,
is voorbij, een nieuw leven met zuurstof in je eigen longetjes is begonnen…
Wanneer je ouders Belg zijn, ben jij door geboorte automatisch een burger en inwoner van
het Koninkrijk van België (als je in dat land geboren wordt). Wanneer je ouders Nederlander zijn en je wordt ook daar geboren, ben je automatisch een burger en inwoner van het
Koninkrijk der Nederlanden. Je hebt daardoor de rechten en plichten van een ingezetene
van dat Koninkrijk. Een asielzoeker heeft dat bijvoorbeeld niet! Die is wel een inwoner,
maar geen burger/ingezetene.
13.3

Je geboorte in de hemel – het Koninkrijk van God

13.3.1 Gods Koninkrijk
Volgens de Bijbel leven Christenen in het Koninkrijk van God de Vader. Dat Koninkrijk
heeft geen zichtbare grenzen, het is een Koninkrijk dat zich over heel de aarde uitstrekt,
namelijk overal waar Christenen leven en zijn. Dat Koninkrijk omvat ook de onzichtbare
wereld van God, de hemel en de engelen. Nu heeft God het zo bepaald, dat je als je dat
wilt, in zijn Koninkrijk mag komen wonen en leven. Daarvoor moet je allereerst tot bekering, tot geloof komen. Dat hebben we al laten zien in de hoofdstukken 9 t/m 11. Door je
naar God om te keren in wandel en denken (bekering), laat je je verzoenen met Vader
God, door het liefdeswerk van Jezus aan het kruis. Dit ‘verwekt’ je tot een nieuw persoon,
een nieuwe mens. Je hoeft dan niet negen maanden te wachten, maar kunt eigenlijk gelijk
al geboren worden… uit water, de doop dus. Zie je de overeenkomst? Laten we eerst
eens luisteren naar wat Jezus daarover zegt tegen een Joodse, geestelijke leider, Nikodemus.
13.3.2

Opnieuw geboren worden op grond van je geloof

““Ik verzeker u,” zei Jezus, “niemand kan het Koninkrijk van God zien, als
hij niet opnieuw geboren wordt.” 4 Nikodemus vroeg: “Hoe kan iemand die
al oud is, opnieuw geboren worden? Hij kan toch niet terugkeren in de
schoot van zijn moeder en dan weer geboren worden?” 5 “Ik verzeker u,”
antwoordde Jezus, “niemand kan het koninkrijk van God binnenkomen,
als hij niet geboren wordt uit water en Geest. 6 Wat uit de mens geboren
wordt, is menselijk; wat uit de Geest geboren wordt, is geestelijk. 7 Wees dus
niet verbaasd dat ik tegen u zei: U moet opnieuw geboren worden”.”
Johannes 3:3-7
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In hoofdstuk 13.2 hebben we net de overeenkomst met geboorte ‘uit het vlees’, dus uit je
moeder (met de hulp van je vader) al uitgelegd. Nu zegt Jezus hier dat we in dat geestelijke Koninkrijk geboren moeten worden door ons in water te laten onderdompelen: dopen.
Hij spreekt ook nog over de Heilige Geest. Dat is voor het volgende hoofdstuk.
Net als toen jij na het breken van het vruchtwater geboren werd, als door water heen, in
een aards koninkrijk, wil God ook dat je in de geestelijke realiteit, in zijn Koninkrijk door
water heen geboren wordt. Dit is zo’n feest als je dat meemaakt. Het is net zo’n wonder
als toen ze jou zogezegd uit je moeder zagen komen. Echt!!
Hier is nog een Bijbeltekst waar Jezus de opdracht geeft om je te laten dopen:
“Wie gelooft en zich laat dopen, zal gered worden, maar wie weigert te
geloven, zal veroordeeld worden.” Markus 16:16
Jezus zelf zegt hier dat degene die gelooft zich moet laten dopen. Geboorte en doop vinden plaats op grond van je eigen omkeren naar, bekeren tot God. Alleen jij kan voor jezelf
kiezen te geloven in God.
De beroemde apostel Petrus herhaalt deze woorden van Jezus in zijn eerste preek, en
3000 mannen komen tot geloof.
“Petrus antwoordde: “Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder
aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan
zal de Heilige Geest u geschonken worden”.”
Handelingen 2:38
We zien dus duidelijk dat Jezus, en in zijn navolging ook Petrus, de opdracht geeft tot
doop op grond van persoonlijk geloof. Een baby kan zich niet bekeren, en kan niet geloven en de naam van Jezus Christus aanroepen.
De Bijbelse doop is een onvoorstelbaar belangrijke gebeurtenis in het leven van een
Christen.
13.4
De betekenis van doop
We lazen net over de preek van Petrus waar hij zei: “Keer u af van uw huidige leven…”
Wat bedoelt hij met ‘huidige leven’? Hij spreekt hier tegen onbekeerde Joden.
“Huidige leven” is het leven zonder God, een leven in zonde, afgescheiden van Vader God
door je zonden (dat ‘ravijn’), hopeloos verloren. Dat oude leven, van schaamte, schande,
verkeerde dingen, wil je graag kwijt en je wilt een nieuw, schoon leven beginnen in Gods
Koninkrijk. Toch?
Als je dat wilt, dan moet die oude mens, hoe jij was (of bent, als je nog niet bekeerd bent)
zonder God, sterven. Die moet ophouden te bestaan. Weet je, als die oude mens niet
meer bestaat, dan is het ook niet meer mogelijk die straf te geven… want die oude mens
die straf verdient is dood!! Als een crimineel die gezocht wordt sterft, dan houdt de zoektocht op, omdat hij toch niet meer gestraft kan worden: hij is dood.
Laten we nu eens stap voor stap Romeinen 6:3-9 lezen:
“Door de doop die ons één maakte met Christus Jezus, werd zijn dood ook
onze dood. Dat weet u toch wel! 4a Door de doop zijn we dus met hem
gestorven en begraven.” Romeinen 6:3-4a
Jezus is voor onze zonden gestorven. Hij nam de straf op Zich, zodat wij vrij worden van
schuld en dus ook van straf. Het onder gaan in water symboliseert het sterven en de begrafenis. De tekst vervolgt met:
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“4b En zoals Christus uit de dood is opgewekt door de verheven macht van
de Vader, zo gaan ook wij een nieuw leven leiden.”
Maar we hebben al eerder gelezen dat Jezus op de derde dag ook weer door de Heilige
Geest (“verheven macht”) uit de dood is opgewekt. Hij leeft! Wanneer wij weer uit het water omhoog komen, laten we daarmee zien dat we ook opstaan uit de dood als een nieuw
mens!! Net zoals Jezus is opgestaan uit de dood (gelukkig hoeven wij niet drie dagen onder water te blijven…).
Paulus, de schrijver van deze brief aan de Romeinen, herhaalt in de volgende verzen nog
eens wat hij probeert duidelijk te maken.
“5 Want als wij één zijn geworden met Christus door te sterven zoals hij [door
onder water te gaan], zullen wij ook één met hem zijn door op te staan zoals
hij [door weer uit het water naar boven te komen].”
En nog eens legt hij het uit, door te zeggen dat ons oude zondige leven ophoudt te bestaan en we een nieuw leven beginnen, een nieuwe geboorte!!!
“6 Dit weten we: de zondige mens die we vroeger geweest zijn, is met
Christus aan het kruis geslagen om aan ons zondig bestaan een einde te
maken, en zo staan we niet langer in dienst van de zonde.”
Soms krijgen nabestaanden van een overleden vader of moeder nog een rekening, bijvoorbeeld van een dure vakantie in Australië. Stel dat er geen erfenis is, dan zal deze
schuld nooit meer betaald worden, omdat de schuldenaar niet meer in leven is. De aanspraken, de schulden gelden niet meer, want de persoon die moest betalen is gestorven. 2
Lees nu eens het vervolg:
“Want de aanspraken van de zonde gelden niet meer voor wie gestorven is.
8
We zijn gestorven met Christus; daarom geloven we dat we met hem ook
zullen leven. 9 Want we weten dat Christus uit de dood is opgestaan en niet
meer kan sterven; de dood heeft geen macht meer over hem.”

Kernwoord
‘waterdoop’

De Bijbelse waterdoop wordt gedaan door onderdompeling in
water op grond van het persoonlijke geloof van de dopeling.
De Bijbelse waterdoop is het sterven van ons oude leven met Jezus
en het opstaan in een nieuw schuldenvrij leven met Jezus!

Lieve vriend, vriendin, we hebben gelezen dat door de zonde de doodstraf over ons leven
is gaan gelden. Maar hoe kan je een doodstraf geven aan iemand die niet meer bestaat?
Hoe kan je een doodstraf geven aan iemand die onschuldig is?
Wanneer jij je laat dopen, laat je daarmee aan iedereen zien dat je niet meer leeft voor jezelf en de zonde, maar dat je een nieuw leven leeft met en voor Jezus. Je laat zien dat je
oude zondige mens met Jezus gestorven is. En toen je uit het water omhoogkwam liet je
zien dat je net als Jezus opstaat in een nieuw, onverwoestbaar, volledig onschuldig (gerechtvaardigd) en eeuwig leven.

2

Juridische noot: de erfgenamen moeten bij akte afstand doen van de negatieve erfenis. Met andere
woorden, de erfgenamen geven aan dat ze de erfenis, die meer uit schulden dan baten bestaat, afwijzen.
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13.5
Karakter – Een nieuwe schepping
Als we nu gestorven zijn, zegt de tekst, dan loopt als het ware de zondenmacht naar jou te
zoeken, maar hij kan je niet meer vinden!!! Je bent niet meer herkenbaar, want je oude ‘ik’
is gestorven, en de nieuwe persoon in Christus ziet er volledig anders uit. Zie het zo, dat je
vieze besmeurde kleren aanhad, je ‘oude ik’, en dat die zijn uitgedaan, en dat je (letterlijk)
een helderwit, schoon kledingstuk aan hebt gekregen. Het is alsof een zwerver, die helemaal vies is en lompen aanheeft, gewassen, geschoren en gekleed wordt in koningskleren. Mensen zouden hem niet herkennen als die zwerver, en denken dat die zwerver dood
is, omdat ze hem niet meer zien.
Dit is de reden dat dopelingen vaak witte kleren aandoen als ze gedoopt worden. Het is
niet verplicht en staat ook niet in de Bijbel. Maar het is iets wat je kunt doen om te laten
zien dat je schoon bent van zonden, rein en zuiver gemaakt door Jezus. Onschuldig, gerechtvaardigd.

“Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe
schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.”
2 Corinthiërs 5:17

Bijbel

13

En dan vers 18:
“Dat alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich
verzoend…”
Herinner je nog dat verhaal in hoofdstuk 2.3, bladzijde 13 of Lukas 15:22? Wat kreeg de
verloren zoon het eerst van de vader toen hij terugkwam?
“Want u bent allemaal kinderen van God door het geloof in eenheid met
Christus Jezus. 27 De doop heeft u allen met Christus verenigd; u hebt
Christus aangetrokken als een kledingstuk.” Galaten 3:26-27
Bid dit gebed hardop
Ik ben helemaal schoon van mijn slechte verleden! Ik ben een nieuw mens door Jezus
Christus. Mijn zondige mens bestaat niet meer. Ik ben een zoon/dochter van Vader God.
Ik stuur daarom elke gedachte van schaamte en schande over mijn verleden weg. Ik ben
gerechtvaardigd, onschuldig. Dank u Jezus voor dit nieuwe leven. Amen.
Wanneer je merkt dat er van die negatieve, beschuldigende of aanklagende gedachten
over je verleden komen, spreek dan dit gebed (of iets dergelijks) uit en verklaar, spreek
hardop (en geloof) de memorisatietekst 12. Sta vast in de waarheid dat je slechte, zondige
mens dood is en dat er een nieuwe persoon leeft door Jezus. Volg Jezus. Vraag zijn hulp
daarbij. Hoofdstuk 13: de belangrijkste hulp is de Heilige Geest!
13.6

Aanbevelingen

Website
Op de website van Alive and Well Ministries (www.alive-and-well.org//nl/toerusten/studies.html) is een artikel beschikbaar dat nog allerlei vragen behandelt over de waterdoop: ‘Wedergeboorte –
waterdoop, een frisse kijk… en duik’.
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Vragen hoofdstuk 13
Bijbel

13

Kernwoord
‘waterdoop’

1.

Noem twee overeenkomsten van natuurlijke geboorte en waterdoop.

2.

Wat betekent ‘volwassendoop’ (doop op basis van persoonlijke geloof)?

3.

Wat is de belangrijkste voorwaarde van deze doop? Noem één tekst hierover.

4.

Kun je zelf uitleggen waarom babybesprenging niet de Bijbelse doop is?

Groeien in het karakter van Jezus (13) ‘je denken’
Je denken is heel belangrijk. We hebben de hulp van de Heilige Geest nodig om op een
juiste manier te denken. Sommigen hebben veel negatieve gedachten over
omstandigheden en het leven. Anderen denken heel negatief over zichzelf, en weer
anderen hebben vaak gedachten die ze aanzetten om het slechte te doen. De waarheid is
dat je een nieuwe schepping bent, van binnen nieuw gemaakt, nieuw geboren. Maar wat
moet je nu met die gedachten? Efezen 4:23-24, Romeinen 12:2, 2 Corinthen 10:5
A.
B.
C.
D.

Welke negatieve gedachtenpatronen komen telkens terug bij jou?
Zijn die gedachten waar? (bv. kan je inderdaad ‘nooit iets goed doen’?)
Heb je het idee dat het goed zou zijn hier met een wijs persoon over te praten?
Nodig de Heilige Geest uit je denken te vernieuwen en te veranderen.
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14.1
In dit hoofdstuk
Õ De Heilige Geest hoort bij het opnieuw geboren worden
Õ Wie is de Heilige Geest, wat doet hij, waarom heb je hem nodig
14.2
Je geboorte op aarde (2)
In hoofdstuk 13.2 beschreven we de conceptie en de geboorte, waarbij we ons vooral concentreerden op het aspect van water. Daarmee hebben we de waterdoop uitgelegd.
Tussen de conceptie en bevalling vindt nog iets onvoorstelbaar belangrijks plaats. In
hoofdstuk 9.3.2 hebben we al besproken dat een mens niet alleen maar een lichaam is,
maar dat er in dat lichaam een unieke levensgeest woont, in de spreektaal ‘ziel’ genoemd.
Misschien is het goed als je alleen dat stukje nog eens leest op bladzijde 51.
In Genesis 2:7a staat:
“Toen vormde God, de Heer, uit het stof van de aardbodem de mens…”
Hier schiep God het lichaam van de mens, vlees, bloed, botten, hersenen enzovoorts.
Maar de mens was nog geen levend wezen. Hij lag daar als prachtig gevormde mens,
maar hij was nog geen persoon, een levend wezen, er moest nóg iets gebeuren:
“…en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een
levend wezen [‘wezen’ in het Hebreeuws: ‘mens’].”
Genesis 2:7b hsv (andere vertalingen verwoorden dit niet duidelijk)
Opvallend, wat hier gebeurt. God gaf aan de mens ‘levensadem’ en toen pas werd hij een
levende mens. Het gaat hier om meer dan alleen maar adem halen waardoor je gaat leven. De medische wetenschap kan mensen die overleden zijn aan de beademing en de
hartmachine houden en zo kunnen de functies van het lichaam in standgehouden worden.
Toch is de persoon niet echt in leven, hij is zogezegd ‘niet thuis’, ofwel in vegetatieve toestand. Wat betekent dat? Ieder mens heeft een levensgeest. Dat is wie je bent, jij, je persoonlijkheid. Hoe je er uiterlijk uitziet (lang of dik, gespierd, knap, gekleurd, blij of boos)
zegt nauwelijks iets over wie je bent.
Je vader en je moeder doen hun best en er vindt een samensmelting plaats van eicel en
sperma. Maar Vader God is degene die een levensgeest, jouw persoonlijkheid, geeft op
het moment dat die conceptie plaatsvindt. Die heeft hij bedacht en geschapen.
(Voor alle duidelijkheid: hoe en wat een mens uiteindelijk wordt in het leven en hoe hij zich
gaat gedragen is vaak niet naar dat volmaakt mooie, goede, blije, talentvolle wat God eigenlijk bedoelde. Wat God schept aan bijvoorbeeld karaktermogelijkheden, kan misvormd
worden of slecht naar voren komen door tal van oorzaken. Alfred Nobel heeft rond 1864
het dynamiet uitgevonden. Dat was goed voor mijnbouw en dergelijke, maar werd door
slechte mensen gebruikt voor oorlog en ellende. Alfred Nobel heeft daar enorm om geleden. Zijn bedoelingen en het product waren goed, maar het werd ook verkeerd gebruikt.)
Nu is het natuurlijke plaatje compleet: de conceptie, de levensgeest en de geboorte na het
breken van het vruchtwater. Dan ben je in het Koninkrijk van Nederland of België en begin
je te groeien en je te ontwikkelen.
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14.3
Je geboorte in de hemel – het Koninkrijk van God
Het geestelijk plaatje dat Vader God geeft is vergelijkbaar: jij (‘eicel’) hoort en ontvangt de
blijde boodschap (zaad), dat God je graag met hem wil verzoenen en je eeuwig leven wil
geven. Dan zegt Jezus vervolgens dat je (opnieuw) geboren moet worden: uit water (de
waterdoop vanuit je geloof) en door het ontvangen van de Heilige Geest.
In het hoofdstuk over de waterdoop lazen we al dat een Joodse geestelijke leider, (Nicodemus) naar Jezus kwam. Jezus legde hem uit dat hij opnieuw geboren moest worden om
het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. Laten we een stuk van die tekst nog eens
lezen:
““Ik verzeker u,” antwoordde Jezus, “niemand kan het koninkrijk van God
binnenkomen, als hij niet geboren wordt uit water en uit Geest. 6 Wat uit
de mens geboren wordt, is menselijk; wat uit de Geest geboren wordt, is
geestelijk”.” Johannes 3:5-6
Er is ook een God, de Heilige Geest die ons vol wil maken, in ons wil komen wonen. Dit
maakt de geboorte in het Koninkrijk van God compleet. Laten we eens verder kennismaken met de Heilige Geest.
14.4
Kennismaken met de Heilige Geest
Eigenlijk is de beste manier van kennismaking gewoon hem ontvangen in je leven. Hopelijk heb je de Heilige Geest al ontvangen. In elk geval merken velen onmiddellijk verandering, voelen een warmte of worden gewoon vol van blijdschap. Anderen, zoals ik in 1982,
ervaren op het moment van gebed helemaal niets, maar merken daarna enorme veranderingen in hun leven. Hoe dan ook, de Heilige Geest is maar één uitnodiging van je verwijderd. Je hoeft hem maar te vragen en hij komt en blijft in je.
De meeste mensen hebben wel op de één of andere manier ervaring met de katholieke
kerk of een traditionele, protestantse kerk. Dan heb je dit zeker wel eens gehoord aan het
eind van een gebed: “dat vragen wij U, in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de
Heilige Geest.” In Mattheüs 28:19 zegt Jezus Zelf:
“Trek eropuit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam
van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.”
“Ook al klinkt het bekend, wat moet ik me nu eigenlijk voorstellen bij de Heilige Geest?”,
vraagt iemand. Als tiener vroeg ik dat eens aan mijn vader. Die antwoordde: “Dat weten
we eigenlijk niet zo goed”.
God de Vader, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Of het nu een juist plaatje is of
niet, ook zijn wezen ‘Vader’ zegt ons wel iets. Zijn Zoon Jezus is al helemaal niet moeilijk
voor te stellen. Er zijn zoveel ‘Jezus films’ en bovendien heeft hij als mens geleefd op
aarde. Maar de Heilige Geest, die lijkt zo moeilijk voor te stellen.
14.5
Christelijk feest: de hemelvaart van Jezus
In het evangelie van Johannes zien we een heel gesprek van Jezus met zijn discipelen
staan. Deze discipelen begrepen er ook allemaal niets van, maar hadden wel geleerd dat
ze Jezus konden vertrouwen. Jezus legde de discipelen uit, dat hij, wanneer hij gekruisigd
en gestorven zou zijn, op de derde dag zou opstaan uit de dood. Vervolgens legt hij dan
uit dat hij wel terug moet gaan naar de Vader in de hemel, omdat anders de andere Trooster en Helper, de Heilige Geest, niet kon komen. Deze terugkeer van Jezus naar de hemel
noemen we het feest van Hemelvaart, dat altijd op een donderdag wordt gevierd. Toen Jezus namelijk opstond uit de dood, was dat gewoon in zijn eigen lichaam natuurlijk! Maar
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Jezus moest nu weer naar de hemel om daar weer met zijn hele wezen, als God te zijn en
te regeren. Dat is een beetje moeilijk om te begrijpen misschien. In elk geval geeft Jezus
hier nu een aantal prachtige beloftes over de Heilige Geest, om zijn discipelen voor te bereiden op de ingrijpende veranderingen die binnenkort zouden plaatsvinden.
Johannes 16 zegt “5 Maar nu ga ik [Jezus] naar hem [God de Vader] die mij
gezonden heeft. En niemand van jullie vraagt: “Waar gaat u heen?” 6 Nee,
jullie zijn van droefheid vervuld om wat ik je gezegd heb. 7 Maar het is waar
wat ik jullie zeg: het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga,
zal hij [de Heilige Geest] die jullie moet bijstaan, niet komen. 8 Maar als ik ga,
zal ik hem naar jullie toe zenden. Als hij komt, zal hij aan de wereld laten zien
wat zonde, recht [gerechtigheid] en oordeel is. 9 De zonde is dat ze niet in mij
geloven; 10 het recht [gerechtigheid] is dat ik naar de Vader ga en jullie mij
niet meer zien; 11 het oordeel is dat de heerser van deze wereld is
veroordeeld. 12 Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nog
niet verdragen. 13 Maar wanneer de [Heilige] Geest van de waarheid komt,
zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet op eigen gezag
spreken, hij zal alleen vertellen wat hij hoort, en de dingen die komen gaan,
bekendmaken. 14 Hij zal mij verheerlijken, want alles wat hij jullie
bekendmaakt, heeft hij van mij.”
Hij legt de discipelen vervolgens ook uit dat de Heilige Geest niet voor de wereld, maar
voor de gelovigen is! Ongelovigen begrijpen helemaal niets van de Heilige Geest. Je kunt
hem ook alleen maar ontvangen als Jezus je heeft schoongemaakt (gereinigd) van je zonden, toen je je omkeerde naar God en erkende dat je Jezus nodig had.
14.6
Karakter – Jouw zoonschap en het karakter van de Heilige Geest
De Heilige Geest is dus alleen voor de zonen en dochters van God. Kijk maar eens naar
wat er in Romeinen staat:
“Want de Geest die God u gaf, maakt geen slaven van u, zodat u weer in
angst moet zitten; nee, de [Heilige] Geest heeft u kinderen van God gemaakt
en door die Geest roepen wij tot God: Papa, Vader!”
Romeinen 8:15
Vader God wil dolgraag dat je gaat leven als een zoon, als een dochter! Hij wil heel graag
dat je gaat ontdekken wie en hoe hij is als Vader, zodat je ook gaat leven en handelen zoals hij. Als je hem zou zien, hoe krachtig, hoe lief, hoe betrouwbaar en vriendelijk hij is… je
zou met heel je wezen verlangen om te zijn zoals hij is. Hij is zo zachtmoedig, maar tegelijkertijd zo machtig en sterk dat hij het hele heelal in zijn handen houdt. Hij is zo door en
door lief, maar tegelijkertijd zo moedig als geen mens op aarde is, want hij ging door het
meest vieze en ernstige lijden heen dat je je maar kan voorstellen… en erger nog. Als je
zijn vriendelijke ogen, met van die lachrimpeltjes zou zien… als je zou zien hoe trots hij op
je is en dat hij je helemaal ziet zitten… Wanneer je de Heilige Geest ontvangt, ontvang je
het karakter van Vader God in je. Kijk maar eens naar deze tekst uit de Bijbel:
Bijbel

14a

“Maar de vrucht [en het karakter] van de Geest is: liefde,
blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”
Galaten 5:22 hsv (deze vertaling verwoordt het duidelijker)
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Als je begint te kijken naar Jezus, hoe hij is, wat hij doet, hoe hij denkt, hoe hij praat en
met mensen omgaat, dan zie je wat er in jouw binnenste is uitgestort door de Heilige
Geest. Het is net als een glas dat helemaal volgegoten wordt met het schoonste water dat
je maar kan hebben. Maar nu moet je het water wel gaan drinken. Anders heb je er niets
aan. Hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door de Heilige Geest te vragen je te helpen leven in
het nieuwe leven dat je hebt gekregen.
Karakter – Voorbeeld van het nieuwe leven met de Heilige Geest
Stel je voor dat iemand op je werk je diep beledigt. Je praat er met die persoon over, maar
hij wil het niet zien en blijft er bij. Au! Pijn. Je hebt absoluut geen zin om die persoon te
vergeven of iets goeds voor hem te doen. Dat is onze menselijke beperking… Bij de één is
die beperking groter dan bij de ander.
Toch zie je bij Jezus dat hij ook ernstig pijn heeft geleden van mensen die hem diep beledigden tijdens zijn bediening op aarde. Je ziet ook dat hij die mensen vergeeft en van ze
blijft houden (zonder zich aan die mensen over te geven trouwens). Nu komt het mooie: je
ziet die liefde in Jezus functioneren en je hebt het zelf ook ervaren. Hij vergaf jou al je zonden en maakte je helemaal schoon. Dan denk je aan de Heilige Geest en dat liefde bij zijn
karakter, bij zijn vrucht hoort. Dan bid je bijvoorbeeld dit:
Heilige Geest … ik zie het helemaal niet zitten om die persoon te vergeven en van
hem te houden, maar ik weet dat dit wel bij mijn nieuwe karakter als zoon/dochter
van God hoort. Ik weet dat ik hem hoor te vergeven, dat hoort ook bij mijn nieuwe
leven in u! Heilige Geest help me met de liefde die u in mij heeft uitgestort. Laat die
liefde stromen. Ik kies om te leven en te handelen naar mijn nieuwe karakter dat ik
van u heb gekregen. Ik kies te wandelen als nieuwe mens in Jezus. Help me daar
bij Heilige Geest. Dank u wel.
Je zult merken dat dingen beginnen te veranderen. Zet een stap en doe het. Het is zo belangrijk te zien dat de Heilige Geest altijd bij je blijft (ook als je het verprutst), en je bij alles
wil helpen. Laten we nog een tekst hierover lezen:
“Op mijn verzoek zal de Vader jullie een Ander zenden om jullie bij te staan,
iemand die altijd bij jullie blijft: 17 de [Heilige] Geest van de waarheid. De
wereld kan hem niet ontvangen, omdat ze hem niet ziet of kent. Maar jullie
kennen hem, want hij woont [en blijft] bij jullie en zal in jullie zijn.”
Johannes 14:16-17
Hij zal je ook helpen de Bijbel te begrijpen. Hij zal je ook laten zien, stap voor stap, hoe
geweldig je geschapen bent in en door de Vader:
”Ik heb jullie dit gezegd, nu ik nog bij jullie ben. 26 Maar de Heilige Geest [de
Helper] die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal jullie bijstaan; hij zal je
alles leren en je alles weer in herinnering brengen wat ik je heb verteld.”
Johannes 14:25-26
14.7
Karakter – gaven van de Heilige Geest
Toen Jezus terugging naar de Vader in de hemel zei Hij:
Bijbel

14b

“Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zul je
kracht krijgen, en jullie zullen getuigenis van mij afleggen...”
Handelingen 1:8
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De kracht waar Jezus het over heeft is een bovennatuurlijke kracht die je in staat stelt dingen te doen die je normaal als mens niet kunt doen.
Getuigenis – genezing door de kracht van de Heilige Geest
Er kwam een jonge vrouw naar onze Genezingsschool in Genk. Haar naam is Joanne. Het
ziekenhuis had twee dagen eerder vastgesteld dat ze meer dan tien galstenen had en dat
haar nieren en andere organen slecht begonnen te functioneren. Ze moest snel geopereerd worden. Aan het einde van die zaterdag zat ze huilend van pijn en ongemak op een
stoel. Ze had een aanval. We geboden in de naam van Jezus en door de kracht van de
Heilige Geest, dat deze stenen zouden vergruizen tot stof. De pijn ging weg en ze voelde
zich weer goed en lachte. Die donderdag werd ze geopereerd… de dokters vonden niets
anders dan een beetje gruis. Daarna namen ze haar bloed af om de waarden te controleren. De uitslag verwonderde de artsen zeer: de waarden waren normaal, terwijl dat in haar
situatie eigenlijk een half jaar zou gaan duren.
Getuigenis – autoriteit door de kracht van de Heilige Geest
Als ik voel dat er een keelpijn komt opzetten (dat voel ik als een heel klein kriebeltje), dan
leg ik mijn hand op mijn keel en zeg: “In de naam van Jezus gebied ik deze keelpijn weg
te blijven. Mijn keel is gezond!” Dit kan ik doen omdat de kracht van de Heilige Geest in
mij is. Je kunt dit zelf ook doen, zoals we uitlegden in hoofdstuk 8.4.1.
Getuigenis – kennis door de kracht van de Heilige Geest
Een heel ander soort kracht van de Heilige Geest heb ik ervaren toen ik een (theologie)
examen moest doen. Ik had het zo druk gehad dat ik nauwelijks had kunnen studeren (niet
door luiheid dus). De laatste dagen voor het examen vroeg ik de Heilige Geest mij te helpen de juiste dingen te leren, omdat het veel te veel was voor een paar dagen. Ook vroeg
ik de Heilige Geest mij op het examen te helpen door de juiste dingen te binnen te brengen. Ik haalde meer dan 80%.
En als we het dan toch over examens hebben: toen ik pas bekeerd was moest ik eens
examens doen op de MEAO in Eindhoven. Ik was erg onzeker over mezelf en daarom altijd veel te zenuwachtig. Ik vroeg mijn vriend Ron voor me te bidden. De kracht van de
Heilige Geest kwam zo in mij dat ik vanaf die dag nooit meer overdreven zenuwachtig was
en examens zelfs leuk begon te vinden.
Zie je dat de kracht van de Heilige Geest op allerlei gebieden van je leven functioneert? Je
kunt erdoor bidden voor mensen en zieken genezen, je kunt met die kracht voor ongelovigen een getuige zijn, je kunt door die kracht allerlei moeilijke en ook menselijkerwijs onmogelijke dingen doen.
14.7.1 Gave van profetie door de Heilige Geest
In hoofdstuk 18.5.1 zullen we uitleggen wat profetie ondermeer is. In heel dat hoofdstuk
zien namelijk hoe wonderlijk profetie over het leven van Jezus heeft gewerkt. Honderden
jaren voordat Jezus naar de aarde kwam werden allerlei details al voorzegd.
Door de kracht van de Heilige Geest kun je namelijk dingen weten die een mens normaal
niet kan weten, bijvoorbeeld toekomstige gebeurtenissen, of informaties over het leven
van iemand die je helemaal niet kent. Dit heeft dus niets te maken met zogenaamde waarzeggers of zo. Dit is uit een zuivere bron: de Heilige Geest. Ondermeer in
1 Corinthen 12 en 14 wordt uitgebreid over deze gave geschreven. Soms vinden mensen
dat eng. Maar net als de andere gaven van de Heilige Geest, is ook deze gave allen maar
bedoeld om mensen te helpen! Profetie is er specifiek voor om er anderen mee op te bouwen, te troosten en te bemoedigen. Lees maar eens mee:
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“Maar wie profeteert, spreekt tot mensen en in woorden die opbouwen,
bemoedigen en troosten.” 1 Corinthen 14:3
Getuigenis – profetie dat ik zou gaan schrijven
Jaren voordat ik mijn eerste boek schreef, had iemand al geprofeteerd, dat ik een boek
zou schrijven. Mijn gedachte was, dat het niet echt God was die daardoor sprak (foutje
van mij). Ik vroeg God een paar jaar later: “Is dit echt wat u van mij wil? Er zijn al zoveel
boeken! Niemand zit op mijn boek te wachten.” Vlak daarna, op een conferentie in Redding, Californië, zei iemand: “Ik zie een beeld van boeken boven jou hangen. Schrijf jij of
ga je schrijven?” De dag erna zei iemand anders: “Ik zie je met een grote gouden pen boeken schrijven, grote en kleine boeken.” Dat zijn alle drie profetieën.
Zie je hoe het werkte? Jaren eerder sprak iemand uit wat zij van God hoorde over mij. Ik
dacht dat het niet van God was. Een hele tijd later gaf God aan een vreemdeling in Redding een beeld (dus een plaatje) van boeken over mij. De dag erna was er weer een
beeld, van een pen, dit keer met een woord erbij. Ook door een vreemdeling uitgesproken.
Dit was voor mij een enorme bemoediging. Vanaf toen ben ik gaan schrijven. Dit boek is
mijn vierde, met binnenkort nog een vijfde.
Probeer het zelf eens
Houd heel eenvoudig deze regel aan: profetie moet een woord zijn dat iemand opbouwt,
bemoedigt of troost geeft. Het kan een vers uit de Bijbel zijn! Als het een positief vers is
kan het eigenlijk niet fout gaan. Het kan ook een gedachte zijn om iemand op te bellen om
eens te vragen hoe het met hem is. Wanneer het een ingrijpend woord is, bijvoorbeeld: ‘je
denkt te zien dat iemand door God naar Afrika zal worden uitgezonden’, vraag dan een
wijs persoon, een Christen of een Christelijke leider wat hij ervan vindt. Wat altijd veilig is,
is wanneer je dit zegt: “Ik denk dat God mij dit laat zien: …, schrijf het maar op en God zal
het bevestigen als het van hem is.”
14.8
Geen angst maar kracht van Jezus
Er staat in 2 Timotheüs 1:7 dat God ons niet een geest van angst heeft gegeven, maar de
Heilige Geest van kracht, van liefde en van gezond denken. Tot slot een tekst uit
Romeinen 15:18-19, waar Paulus uitlegt hoe de kracht van de Heilige Geest meewerkt:
“Ik durf trouwens alleen maar te spreken over wat Christus door mij gedaan
heeft om de niet-Joden te brengen tot gehoorzaamheid aan het evangelie,
door woorden en daden, 19 door machtige tekenen en wonderen en door
de kracht van Gods Geest.”
Conclusie
Je hebt de Heilige Geest ontvangen. Daardoor is je geboorte als nieuwe mens compleet
geworden. Door de Heilige Geest is het karakter van Jezus in je uitgestort. Je gaat nu samen met de Heilige Geest stap voor stap leren daar vanuit te leven. Verder heb je door
diezelfde Heilige Geest kracht ontvangen, waardoor je bovennatuurlijke dingen kunt doen,
zoals zieken genezen. Dat hoort ook bij het karakter van God.
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Vragen hoofdstuk 14
1.

Welke overeenkomst is er tussen wat gebeurt bij de conceptie, en de Heilige
Geest.

2.

Wat is het feest Hemelvaart?

3.

Wat betekent, ‘de vrucht van de Geest’? Waar staat die tekst?

Groeien in het karakter van Jezus (14) ‘ontspannen zoon zijn’
A.

Geef eens voorbeelden van iets dat je moeilijk vindt, maar waarbij je nu de hulp van
de Heilige Geest kunt vragen (gebruik de ‘vrucht’ en de uitleg in hoofdstuk 14.6).

B.

Pas het toe. De uitdaging is om hier een eigen ervaring te delen – probeer het uit!
Bedenk dat elke keer dat jij getuigt, iemand anders wordt bemoedigd hetzelfde te
doen en ook doorbraken te verwachten.

C.

In 2 Timotheüs 1:3-9 staat ondermeer dat we niet een geest van angst hebben
ontvangen. Lees dat gedeelte eens.
Wat valt je op over Timotheüs als we het over angst (waaronder schaamte) en
onzekerheid hebben?
Waar merk jij dat je nog geleid, bestuurd wordt door angst?

D.

Lees Romeinen 8:15 nog eens. Lees Psalm 27:1-4.
Begin over jezelf deze teksten uit te spreken.
Bespreek het aspect van angst en onzekerheid in de groep, met het doel je te laten
bemoedigen en je vrijheid in Christus (terug) te winnen.
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15.1
In dit hoofdstuk
Õ Hoe je de Heilige Geest ontvangt – het Pinksterfeest
Õ De geestelijke gebedstaal
15.2

Christelijk feest: Pinksteren

“Toen de pinksterdag aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar. 2 Plotseling
kwam er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opstak, het vul-de
het hele huis waar ze zaten. 3 Toen zagen ze iets dat op tongen van vuur
leek: het verdeelde zich en daalde op ieder van hen neer. 4 Ze werden
allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde
talen, zoals de Geest hun te spreken gaf.” Handel. 2:1-4
Deze wonderlijke, prachtige en krachtige gebeurtenis heeft zich tot vandaag de dag honderden miljoenen keren op verscheidene manieren herhaald. Massa’s mensen zijn in de
2000 jaar daarna vervuld met de Heilige Geest. De Christelijke geboorte als nieuwe mens
in Jezus Christus wordt met de vervulling met de Heilige Geest volledig gemaakt. In het
volgende gedeelte laten we je zien hoe jij de Heilige Geest kan ontvangen en wat die
vreemde talen eigenlijk zijn… Het zal heel eenvoudig blijken te zijn.

Kernwoord
‘Heilige Geest’

15.2.1

De Heilige Geest is God en komt in ons wonen en verlaat ons nooit.
Hij brengt het karakter van Jezus in ons en helpt ons te leven zoals
hij.
Hij brengt de kracht van Jezus in ons en helpt ons bovennatuurlijke
dingen doen met Hem.

De Heilige Geest zelf ontvangen

Eenvoudigweg vragen
Eerlijk gezegd is het ontvangen van de Heilige Geest het eenvoudigste van alles.
Waarom? Omdat de Heilige Geest staat te popelen om je leven binnen te komen, je vol te
maken van vreugde, vrede, liefde, kracht en gezag. Jezus legt dat uit, waarbij hij de goedheid van onvolmaakte vaders (en ik heb een goede) op aarde vergelijkt met de goedheid
van de volmaakte Vader in de hemel:
“Is er een vader onder jullie die zijn kind een slang zal geven als het om vis
vraagt? 12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Ondanks jullie
slechtheid weten jullie je kinderen dus goede dingen te geven. Hoeveel meer
zal dan de Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan wie hem erom
vragen!” Lukas 11:11-13
Het allerbelangrijkste is dus de Vader in de hemel te vragen om de Heilige Geest in je uit
te storten. Zo’n uitstorting kun je vergelijken met een leeg glas dat gevuld wordt met water,
maar als het vol is wordt er niet gestopt met gieten, maar er wordt gewoon doorgegoten,
meer en meer…
Een voorbeeld hiervan zie je in Handelingen 1 en 2, waar staat dat er 120 discipelen in Jeruzalem aan het wachten waren op de uitstorting van de Heilige Geest. Ze wachtten daar

80

Pinksteren – ontvangen van de Heilige Geest

met een verlangend hart om hem te ontvangen. In hoofdstuk 2 zien we de eerste uitstorting van de Heilige Geest gebeuren (de tekst waarmee we dit hoofdstuk zijn begonnen).
Dat is ook de enige keer waarvan Jezus zelf had gezegd, dat ze moesten wachten op de
uitstorting van de Heilige Geest.
Hierna staat er nergens meer dat mensen erop moesten wachten.
Handoplegging
In de Bijbel zie je heel vaak dat pasbekeerden de Heilige Geest ontvangen door handoplegging. Dat betekent, dat een Christen, die vervuld is met de Heilige Geest, voor je bidt
en zijn handen op je hoofd legt. Deze Christen nodigt de Heilige Geest (met jouw toestemming natuurlijk) uit om je te vervullen.
De apostel Paulus komt een paar gelovigen tegen op zijn reis naar Corinthe, die nog nooit
van de waterdoop in Jezus, en van de Heilige Geest gehoord hebben!
“Paulus vroeg: “Hoe bent u dan gedoopt?” “Met de doop van Johannes,”
zeiden ze. 4 Daarop zei Paulus: “Johannes’ doop was het teken van het
beginnen van een nieuw leven en hij zei de mensen dat ze moesten geloven
in de man die na hem kwam, in Jezus.” 5 Toen ze dit hoorden, lieten ze zich
dopen in de naam van de Heer Jezus. 6 Paulus legde hun de handen op en
de Heilige Geest kwam over hen. Ze spraken in vreemde klanken [talen] en
profeteerden.” Handelingen 19:3-6
Deze gelovigen lieten zich door onderdompeling in water dopen – op grond van hun eigen,
persoonlijke geloof in Jezus Christus. Daarna legde Paulus hun de handen op en ze ontvingen de Heilige Geest. Zie je hoe eenvoudig het is?
15.3
Karakter – nog een gave, de geestelijke gebedstaal
Nu staat er in het gedeelte dat we net lazen iets bijzonders:
“6b Ze spraken in vreemde klanken [talen] en profeteerden.”
Heb je wel eens gehoord in een Christelijke gemeente of van Christenen, dat ze in een
mooie, vreemde, maar misschien ook wel wat rare taal baden? Dat is de geestelijke gebedstaal, ofwel ‘tongentaal’. We gaan dit hier kort uitleggen. Het is een prachtig mooie
gave van de Heilige Geest, waardoor je heel krachtig kunt bidden.
Ook bij de eerste uitstorting met Pinksteren, in Handelingen 2:4b, zagen we iets dergelijks
al gebeuren:
“… en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun te spreken
gaf.”
De geestelijke gebedstaal wordt ‘vreemde talen’ of ‘tongentaal’ genoemd. Het betekent:
‘een tong, in de betekenis van een taal, in het bijzonder een taal die je niet op natuurlijke
wijze hebt aangeleerd’ Strongs Dictionary g1100 3
Het is dus een taal die je niet leert op school of uit boeken, maar die je als gave van de
Heilige Geest ontvangt. Jij spreekt, bidt met je mond en je tong, maar het is de Heilige
Geest die de woorden geeft. Het is onbegrijpelijk omdat het een wonder is!! Het is een
Godswonder in en door jou. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met een zanger in
een stadion met 40.000 mensen. Die zanger heeft een geluidsinstallatie en een goede microfoon nodig, zodat iedereen van zijn stem kan genieten. De geluidsinstallatie heeft nooit
3

Strongs Dictionary is een Engelstalig woordenboek, waarin de betekenis van Griekse woorden (de taal van
het nieuwe testament) en Hebreeuwse woorden (de taal van het oude testament) staat.
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leren zingen en toch klinkt daar de prachtige, zingende stem van de zanger doorheen. Dat
vinden we ‘normaal’.
Iets dergelijks is het dat de Heilige Geest door ons als ‘geluidsinstallatie’ wil bidden en
zelfs ook zingen. Het is een samenwerking tussen jou en de Heilige Geest. Jij bent hier op
aarde en hebt een mond – de Heilige Geest weet precies welke gebeden nodig zijn en
heeft de taal.
Een belangrijk doel van de geestelijke gebedstaal
Het belangrijkste doel van de geestelijke gebedstaal, ofwel ‘tongentaal’ is dat het God is
die spreekt en bidt door jou heen! Wanneer God bidt, wordt dat gebed altijd verhoord,
zelfs als wij het niet begrijpen. God weet alles, ziet alles en heeft altijd een oplossing voor
alles. De Heilige Geest heeft ons nu een mogelijkheid gegeven om Gods oplossingen en
Gods woorden hier op aarde uit te spreken en te proclameren, zonder dat we zelf alle informatie van God hoeven te verstaan. Anders zouden we elke keer precies moeten weten
wat God zegt en dat dan gaan bidden. Dat is best moeilijk.
Voorbeeld
Soms ervaar je dat er vervelende dingen gebeuren om je heen of in jezelf. Je hebt vaak
geen idee wat er aan de hand is, laat staan dat je weet wat je moet bidden of doen. Begin
te bidden in tongen, en je zult zien dat situaties veranderen, dat negatieve gevoelens weggaan, dat positieve gedachten en soms ook oplossingen in je denken komen. Probeer het
maar. Neem elke dag eens tien minuten de tijd om in tongen te bidden. En omdat je er niet
bij hoeft na te denken, kun je het tijdens het autorijden doen, of tijdens de strijk of als je je
hond uitlaat. Let wel op dat mensen die dit niet kennen, het niet horen. Ze zouden het totaal niet begrijpen.
Leren bidden in je geestelijke gebedstaal
Het bidden in je geestelijke gebedstaal, in tongen, doe je in geloof. Niet doordat je het
eerst voelt of dat je van tevoren woorden leest en die hardop zegt of zoiets. Je gelooft
eenvoudig, dat je de Heilige Geest hebt ontvangen en dat daardoor ook deze gave in jou
is gekomen.
De geluidsinstallatie in het stadion (weet je nog?) denkt niet na wat hij moet gaan doen als
de zanger in de microfoon zingt. De stem is in de geluidsinstallatie, zodra hij begint te zingen.
De stem van de Heilige Geest, dus de gave om zo te kunnen bidden, is al in jou. Je hoeft
niet te wachten tot God nog iets doet.
Nu doe je gewoon je mond open en je begint met zelf een geluid te maken, bijvoorbeeld
‘abba abba’ of wat dan ook. Dat is niet de geestelijke gebedstaal, maar grappig gebrabbel.
Maar omdat je nu je mond en je tong beweegt (in geloof) kan de Heilige Geest het overnemen. Je zult nu snel merken dat er andere woorden komen.
De geluidsman in het stadion schakelt gauw de eindversterker aan, zodat de zangstem,
die de microfoon is ingegaan en ‘in de installatie is’, er nu bij de speakers die heel hoog
aan de balken hangen, uit kan komen.
Dat is dus wat je doet als je je mond opendoet en er geluid uit laat komen. De Heilige
Geest zal het overnemen. Vraag eventueel hulp aan Christenen die het al kunnen. Dat
maakt het een stuk makkelijker.
Veel plezier, leven, kracht en vreugde door de Heilige Geest!
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15.4
Zelfstudie: radicale verandering van Petrus
We hebben in dit en in het vorige hoofdstuk al veel besproken over de Heilige Geest. Voor
wie wat extra tijd heeft geven we hier een paar gedeeltes over het leven van Petrus. Hij
was de nummer één van de twaalf apostelen van Jezus. Hij durfde veel, was impulsief,
had een groot geloof en… was zo verschrikkelijk bang om te sterven, dat hij zichzelf vervloekte en zei dat hij Jezus absoluut niet kende.
à Markus 14:66-72 – Petrus ontkent radicaal, uit angst, dat hij Jezus’ vriend is
(Petrus is hier in de buurt waar Jezus gevangen gehouden wordt).
à Johannes 21:15-19 – Jezus is opgestaan uit de dood en vergeeft Petrus. Hij geeft hem
nieuwe opdrachten.
à Handelingen 2 – De Heilige Geest wordt uitgestort. Petrus wordt vervuld, staat op en
begint over Jezus te preken in de kracht van die Heilige Geest. Er is geen angst meer. Hij
staat in datzelfde Jeruzalem waar Jezus gemarteld en gedood is.
Lees deze gedeelten eens en zie hoe geweldig krachtig en sterk Petrus door de Heilige
Geest is geworden. Let ook eens op de liefdevolle reactie van Jezus. Maak een kort verslagje bij ‘Groeien in het karakter van Jezus’, onder A.
15.5

Aanbevelingen

Website
Op de website van Alive and Well Ministries (www.alive-and-well.org/nl/toerusten/studies.html) is een artikel beschikbaar dat nog allerlei vragen behandelt over de geestelijke gebedstaal ofwel
tongentaal: ‘Tongentaal – een krachtige, bovennatuurlijke gave van God’.
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Vragen hoofdstuk 15

Kernwoord
‘Heilige Geest’

1.
Hoe heet het Christelijk feest van de uitstorting van de HG? Bijbeltekst?

2.

Kan en mag ieder mens de Heilige Geest ontvangen of is er een voorwaarde?

3.

Leg uit wat tongentaal is. Geef een tekst.

4.

Waarom is tongentaal, geestelijke gebedstaal ondermeer zo belangrijk?

5.

Hoe kun je zeker weten dat je de Heilige Geest hebt ontvangen (denk goed na)

Groeien in het karakter van Jezus (15) ‘wandel in de Geest’
A.

In 15.4 staat een opdracht over het leven van Petrus. Lees die teksten eens en
schrijf eens kort op wat je ziet gebeuren:
1) wat doet Petrus;
2) hoe reageert Jezus;
3) wat zie je Petrus vervolgens doen als hij vervuld is met de Heilige Geest.

B.

Begin elke dag te oefenen (als je dat al niet doet). Probeer elke dag 10 minuten in
de geestelijke gebedstaal, tongentaal, te bidden. Houd een klein ‘verslagje’ bij per
dag hoe dat gaat, wanneer je dat doet (gewoon in de stoel, of tijdens het autorijden
etc.)
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Totale genade: genezing en bevrijding

16.1
In dit hoofdstuk
Õ Jezus heeft ook geleden voor de genezing van alle kwalen en ziekten
Õ God maakt nooit ziek, het is altijd Gods wil te genezen
Õ De zonen/dochters van God mogen en kunnen in Jezus’ naam zieken genezen
16.2
Jezus heeft geleden voor onze genezing en bevrijding
Voordat Jezus werd gekruisigd, werd hij in Jeruzalem aan een schandpaal vastgebonden.
Daarna werd hij gemarteld met een zweep met scherpe, harde botjes aan het uiteinde,
een ‘flagellum’. In de film ‘The Passion of the Christ’, van Mel Gibson is dit deel van zijn
lijden op een schokkende manier weergegeven. Maar waarom was dit lijden óók nog nodig. Was de kruisiging niet voldoende? Dit zegt de Bijbel:
“Hij heeft onze ziekten gedragen, al ons leed op zich genomen. … 5 … de
wonden die hij opliep, brachten ons genezing.” Jesaja 53:4-5
Dit lijden dat Jezus onderging was volgens deze tekst om ons te genezen; het is het goddelijke medicijn tegen ziekte. Ziekte is een vloek. Het is een vorm van dood, die de wereld
binnen is gekomen toen Adam zondigde. God haat elke vloek, dus ook ziekten, met zijn
hele wezen. Daarom heeft hij Jezus gevraagd óók alle ziekten op zich te nemen. Niet alleen alle lichamelijke ziekten, maar ook mentale - en emotionele ziekten, zoals depressies,
angsten, verslavingen, trauma’s, gespleten persoonlijkheden, eetstoornissen, dwangmatig
handelen, enzovoorts. Je zult ook vaak zien dat lichamelijke - en emotionele aandoeningen niet te scheiden zijn.
In dit hoofdstuk laten we je zien dat God altijd wil genezen, maar ook dat jij samen met
Jezus autoriteit hebt, en de baas bent, over ziekten en bindingen.
16.3
Genezing is Gods wil voor jou
Jezus stierf aan het kruis voor de vergeving van je zonden. Twee vragen:
1. Stierf Jezus voor ieder mens en voor elke zonde?
2. Als iemand tot bekering wil komen, hoe kunnen we dan weten of God dat wel wil?
Beantwoord, of als je in een groep bent, bespreek deze vragen voordat je verder leest.
De antwoorden
De antwoorden zijn zo simpel, dat ik ze jaren over het hoofd zag als een sleutel voor
genezing en bevrijding. Als jouw antwoord dus klopt met wat ik nu ga schrijven, ben je
veel sneller dan ik was:
1. Jezus stierf voor alle zonden van alle zondaars, geen enkele uitgezonderd.
1 Timotheüs 2:4-6, Johannes 3:16, Romeinen 5:6, 8, Hebreeën 7:27b
2. Het is daarom altijd Gods wil dat iemand gered wordt, simpelweg omdat Jezus alles, voor iedereen al volbracht heeft. Daarmee heeft hij dus laten zien wat zijn wil is.
1 Timotheüs 2:4, 1 Timotheüs 4:10, 2 Petrus 3:9.
Dit is de waarheid: De opdracht is uitgevoerd, AL het lijden is volbracht, God hoeft dus
niets meer te beslissen. De keuze is nu aan elk mens individueel.
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Wanneer er dus iemand komt die zegt dat hij zich wil bekeren, dan staat de deur van God
al open. Hij wil hem of haar als zijn kind aannemen en herstellen. God zal, wil en kan
niemand weigeren die komt met simpel geloof in Jezus.
Het lijden voor genezing
We lezen nog eens de tekst dat Jezus al onze ziekten op zich heeft genomen:
“Hij heeft onze ziekten gedragen, al ons leed op zich genomen. … 5 … de
wonden die hij opliep, brachten ons genezing.” Jesaja 53:4-5
Vraag:
Als Jezus onze ziekten al heeft gedragen en al genezing gebracht heeft, is dat dan voor
iedereen en altijd? Bedenk wat we zojuist over ‘zonde’ besproken hebben.
Bespreek dit eerst als je met meerderen bent en licht het antwoord toe.
De antwoorden
Komt Jezus ooit nog eens terug om te lijden voor onze ziekten? Nee, nooit. Hij heeft het al
volbracht! Staat hier dat het maar voor een paar mensen was, of voor speciale mensen?
Nee, het is voor iedereen. Zijn lijden bracht ons genezing. Hij heeft jouw ziekte gedragen,
zodat jij die niet meer hoeft te dragen.
In de hemel ligt alles dus al klaar. Jouw genezing is in de hemel al een feit. Daarom
ondermeer, leerde Jezus ons in het Onze Vader om te bidden:
“Uw wil geschiede, op de aarde zoals [het] in de hemel [al is].”
Mattheüs 6:10
Nooit hoef je meer te twijfelen of God wel wil dat je gezond bent. Petrus bevestigt dat:
“Door zijn wonden bent u genezen.” 1 Petrus 2:24b
Een melaatse man twijfelde aan Gods wil
In Markus 1:40-44 komt een melaatse man naar Jezus, knielt neer en smeekt:
“Als u wilt, kunt u mij rein maken.”
De man was er absoluut van overtuigd dat Jezus kon genezen. Hij had de getuigenissen
gehoord. Maar hij wist niet of het Gods wil was dat iedereen die bij Jezus zou komen,
genezen zou worden. Jezus raakt hem aan en antwoordt dan dit:
“Ik wil het; word rein.”
De man genas. De ziekmaker, de melaatsheid, verliet hem. Daarna werd zijn huid en
vlees weer helemaal normaal… in seconden tijd. Zo geweldig is Jezus.
Nu valt het op dat dit gebeurt aan het begin van de bediening van Jezus (ook
Lukas 5:12-14, Mattheüs 8:2-4 vermelden helemaal aan het begin van zijn bediening deze
bijzondere vraag, en het antwoord en wonder van Jezus). Jezus maakte toen eens en
voor altijd duidelijk: Het is altijd mijn wil om iedereen die bij mij komt te genezen! Het
is heel opvallend dat deze vraag nergens in het hele nieuwe testament meer wordt
gesteld. Het was vanaf toen voor iedereen duidelijk!! Jezus kan en Jezus wil. Dit is, in
plaats van een dik boek over genezing, in een paar woorden de waarheid, dat het altijd
Gods wil is te genezen.
16.4
Waar komt elke vorm van ziekte vandaan?
De Bijbel zegt het volgende:
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“God heeft toen Jezus van Nazareth gezalfd met de Heilige
Geest en bekleed met macht. Als een weldoener ging
Jezus rond: hij genas allen die in de macht van de duivel
waren, want God was met hem.” Handelingen 10:38

Deze tekst geeft heel helder een paar belangrijke waarheden:
Õ God gaf aan Jezus de Heilige Geest en de kracht (macht);
Õ Het is Jezus die voortdurend mensen genas en bevrijdde;
Õ De duivel is degene die ziek maakt en mensen onderdrukt.
De ziekmaker
In hoofdstuk 6.3 op bladzijde 33 hebben we besproken hoe door de zonde de dood in
deze wereld werkzaam is geworden. We hebben daarbij gezien dat ziekte ook een vorm
van dood is voor het lichaam. Ziekte maakt deel uit van de werken van de duivel. Jezus
heeft die werken voor ons verbroken:
“De Zoon van God is verschenen om het werk van de duivel ongedaan te
maken.” 1 Johannes 3:8b
In de praktijk van Jezus’ leven zien we dat ook elke keer gebeuren, kijk maar:
“Nu was daar een vrouw die door een duivelse geest al achttien jaar ziek
was: ze liep helemaal krom, ze kon haar hoofd niet opheffen. 12 Toen Jezus
haar zag, riep hij haar toe: “Vrouw, u bent van uw ziekte verlost!” 13 Hij legde
haar de handen op en meteen richtte ze zich op en begon God te prijzen.”
Lukas 13:11-13
“Toen Jezus merkte dat de mensen steeds meer opdrongen, sprak hij de
onreine geest streng toe: “Jij, geest, die stom en doof maakt, ik beveel je: ga
uit hem weg en kom niet meer terug”.” Markus 9:25
De Geneesheer
De evangeliën staan vol met getuigenissen, hoe het Jezus was die de zieken genas en
mensen bevrijdde van boze geesten.
“Toen Jezus bij Petrus thuis kwam, zag hij de schoonmoeder van Petrus met
koorts op bed liggen. 15 Hij pakte haar hand en haar koorts verdween. Ze
stond op en ging voor hem zorgen. 16 Toen het avond geworden was, bracht
men veel mensen bij hem die bezeten waren. Hij dreef de duivelse geesten
uit met een enkel woord en maakte alle zieken beter.” Mattheüs 8:14-16
Hij reisde zelf rond, maar ze brachten ook zieken, zelfs vanuit het buitenland naar Israël,
om door Jezus genezen te worden.
“Jezus trok heel Galilea door. Hij onderwees de mensen in hun synagogen,
verkondigde hun het grote nieuws over het koninkrijk en genas hen van alle
ziekten en kwalen. 24 Hij werd zelfs bekend in heel Syrië. Ze brachten hem
allen die er slecht aan toe waren, mensen met allerlei ziekten en pijnen,
bezetenen, lijders aan vallende ziekte en verlamden, en hij maakte hen
beter.” Mattheüs 4:23-24
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16.5
Jouw genezing: de bloedtransfusie heeft al plaatsgevonden 4
Dus iets wat al vervuld is, wat al gebeurd is, kan niet meer ongedaan gemaakt of
veranderd worden. De geschiedenis, het verleden, is wat dat betreft gewoon een feit. God
roept met luide stem naar heel de wereld:
“Ik wil dat je genezing ontvangt, het is al voor je klaargelegd!”
Jezus schreeuwde het ook Zelf uit, vlak voordat hij stierf: “Het is volbracht!”. Joh. 19:20
Voor zijn broertje
Jaren geleden hoorde ik een verhaal. Een jochie wist dat zijn bloed, dat van een heel
bijzondere bloedgroep was, zijn babybroertje kon redden. Toen het bloed werd afgenomen
en door een slangetje stroomde, naar het doodzieke baby’tje, keek het jochie zijdelings
naar zijn kleine broertje. Hij begon zachtjes te huilen. Snikkend vroeg hij zijn vader: “Papa,
wanneer ga ik nu dood?” Iedereen was geschokt. Dit jochie dacht dat hij met die
bloedtransfusie zijn leven gaf voor zijn broertje, en toch had hij ‘ja’ gezegd.
Jezus heeft zijn bloed afgegeven voor jouw genezing. Het is een transfusie. Zijn Leven
heeft hij ervoor afgelegd. Hij heeft het uiterste gedaan. Meer kon hij niet doen. Alles heeft
hij geofferd en gegeven. Nu ‘ligt het bloed klaar’ om jou te genezen. Het slangetje hangt al
uit de hemel naar beneden, klaar om op jouw lichaam aangesloten te worden en genezing
te brengen. Het medicijn uit de hemel, het medicijn van God, werkt altijd. Toen Jezus aan
de schandpaal geketend stond en het bloed uit honderden kleine en grote wonden
vloeide, keken zijn half dichtgeslagen ogen naar jou.
Open jezelf voor zijn medicijn. Ontvang het. Het is al beslist. Het kan niet ongedaan
gemaakt worden. Kan je nu zien, dat de transfusie al heeft plaatsgevonden? Kan je nu
zien, dat hij 2000 jaar geleden het besluit al heeft uitgevoerd?
Aansluiten op die bloedtransfusielijn uit de hemel is (bijvoorbeeld) zeggen:
Gebed
Jezus, ik aanvaard en geloof met mijn hele hart dat het waar is; u wilt mij absoluut gezond
hebben! Uw beslissing staat vast. Dank u Heer, ik geloof het en ik ontvang mijn genezing.”
Leg nu je hand op de plaats waar je ziek bent en gebied: “In Jezus’ naam gebied ik deze
ziekte en de oorzaak mij los te laten. Ga weg en blijf weg, in Jezus’ naam.
16.6

Trauma’s, depressies, angsten

In het begin van dit hoofdstuk zeiden we al dat het gaat om genezing in elk aspect
van ons leven, wanneer de Bijbel over genezing spreekt. Dat betekent dat Jezus
ook geneest van emotionele trauma’s en verwondingen, depressies, angsten,
verwerping, verlatingsangsten, eetstoornissen etc.
Ik ben zelf genezen van ernstige angst voor de dood, angsten om een eindje van huis te
gaan, depressies en burn-out. Ik ben werkelijk heel dankbaar voor die genezingen. We
hebben mensen zien genezen worden van ADHD, dwangmatig gedrag, anorexia,
depressie, dislexie, vormen van autisme etc. Allemaal van die ‘ongrijpbare’ aandoeningen.
Voor Jezus zijn ze ‘grijpbaar’. Hij heeft het allemaal gedragen. Voor jou! Is dat niet lief? Als
hij het gedragen heeft voor jou, hoef jij het zelf niet meer te dragen!
Het bloed van Jezus is bijzonder belangrijk voor je redding, genezing en bevrijding. Het is
geofferd bloed. Puur, zuiver, goddelijk bloed, dat vrijwillig is gegeven voor jouw volledige
herstel. Vlak voor de gevangenneming van Jezus gebeurde er iets raars:
4

Deze paragraaf is een favoriete gedeelte uit mijn boekje ‘Op Jouw Gezondheid’ (bladzijde 41-42 in de
uitgave van 30 april 2010).
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“Hij raakte in doodsangst en hij begon nog vuriger te bidden. Zijn zweet viel
als bloeddruppels op de grond.” Lukas 22:44
Je zou het hele gedeelte eens moeten lezen. Jezus ziet zo op tegen het lijden, dat hij
uiteindelijk van pure stress en angst voor al het lijden dat op hem zou komen, bloed begon
te zweten. De poriën verwijdden zich door de stress meer dan normaal, zodat het bloed,
dat dikker is dan water, er zelfs door kwam. Voor al jouw stress, angsten, depressies en
spanningen heeft hij ook dat geleden! Hij heeft ze letterlijk op zich genomen en
weggedragen naar het kruis, de dood in. Hij heeft zelf die angsten overwonnen, en niet
toegegeven, zodat hij jou daar ook overwinning over kan geven.
Mijn getuigenis: Genezen van depressie
In januari 1992 stortte ik op oudejaarsnacht in. Ik had een ‘burn-out’ en was heftig
depressief en begon angsten te ontwikkelen. Na maanden in de ziektewet kon ik pas weer
langzaam uren op mijn werk opbouwen. Jaren heb ik geworsteld om eruit te komen. Ik
begreep toen niets van genezing of bevrijding. Pas jaren later was ik volledig bevrijd van
de depressies en medicatie, doordat ik begon te zien, dat ik met Jezus autoriteit had over
ziekten, angsten en depressies. Soms voelde ik nog wel eens dat het donkere wolkje
boven mij wilde komen. Dan gebood ik simpelweg: “In Jezus’ naam, door het bloed van
Jezus, deze depressie gaat nu weg van mij! Je hebt geen recht op mij.”
Als jij het nu nodig hebt, gebied dit dan over jouw leven.
16.7
Bevrijding
Het getuigenis dat ik net gaf, is een bevrijding. De duivel bindt mensen ook door
depressies of door bijvoorbeeld voortdurende negatieve of beschuldigende gedachten. Hij
bindt mensen ook met allerlei verslavingen of angsten. Wat het ook is, het hoort niet bij je.
Hoe kom je daar dan aan?
Ik zal hier niet teveel details geven, maar wat algemene redenen noemen. Er zijn mensen
die boze geesten hebben, doordat ze met occulte dingen zijn bezig geweest, zoals tarotkaarten, waarzeggers, strijkers, Reiki, yoga of wat dan ook. Die horen niet bij je. Ze
hebben ook geen recht op je. Je bent een kind van God geworden, volledig gereinigd en
zonder schuld!
Anderen kunnen een boze geest hebben door een traumatische ervaring in hun leven,
zoals bijvoorbeeld misbruik of het (plotselinge) verlies van een ouder of geliefde. En brand
in je huis of verkeersongeluk kan traumatisch zijn (ik geef een mogelijkheid, niet een
wetmatigheid, alsof dit altijd gebeurt). Sommige mensen hebben zichzelf bewust opengesteld voor geesten. Wat er ook is, hoe sterk het ook mag lijken: Jezus is sterker dan
welke geest dan ook. Alles is aan Jezus onderworpen. In 1 Johannes 3:8 zegt Jezus:
“De Zoon van God is verschenen om het werk van de duivel ongedaan te
maken.”
En in Johannes 10:10 staat dit:
“De dief [de duivel] komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik
[Jezus] ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben, leven in overvloed.”
“Hij [Jezus] heeft zich ontdaan van de machten en de krachten, hen in het
openbaar te kijk gezet en over hen getriomfeerd aan het kruis.”
Kolossenzen 2:15
Dit is een mooi einde van dit hoofdstuk: absolute overwinning! Het volgende hoofdstuk gebruiken we om te laten zien dat je in deze overwinning van Jezus mag wandelen en leven.
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Vragen hoofdstuk 16
Bijbel

16

1.
Schrijf hieronder wat bij welke persoon hoort:
Genezer, ontvanger gezondheid, ziekmaker, in autoriteit (geef een belangrijke Bijbeltekst)
Zieke
is
Duivel
is
Gelovige
is
Jezus
is
2.

Stierf Jezus voor ieder mens en voor elke zonde? Leg uit. (geef 2 teksten)

3.

Als iemand tot bekering wil komen, hoe weet je dan of God dat wel wil?

4.

Leg uit adhv vraag 2 & 3: hoe weet je dat genezing altijd Gods wil is? 2 teksten

5.

Wat wordt er bedoeld als de Bijbel spreekt over ‘genezing’?

6.
a.
b.
c.
d.

Hoe weten we strikt vanuit de Bijbel of het Gods wil is te genezen?

Groeien in het karakter van Jezus (16) ‘dwingende gewoontes’
We spraken in dit hoofdstuk over verslavingen of dwingende gewoontes. Je weet daar al
lang van dat dit niet goed voor je is. En weet je nog: laat je niet aanklagen!! Jezus heeft al
geboet voor die problemen in jouw leven, zodat jij vrij kunt zijn.
A.

Kolossenzen 3:1-17 . Schrijf op een apart papier eens voor jezelf op tegen welke
verslavingen, slechte gewoontes je aan loopt. Open je hele hart hierover bij de
Vader. Hij is met je en voor je. Vraag de Heilige Geest je te helpen.
Vraag iemand met je en voor je te bidden.
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17

Karakter - jouw autoriteit in Jezus

17.1
In dit hoofdstuk
Õ Omdat Jezus gewonnen heeft, ben jij een overwinnaar
Õ Gelovigen die in Jezus’ naam de zieken genezen en geesten uitwerpen
17.2
Strijdbare gelovigen
Het is behoorlijk irritant als je als militair de strijd wordt ingestuurd zonder wapens en
zonder bescherming. Jezus doet dat ook niet.
Jezus is Overwinnaar. Omdat jij een zoon / dochter van God de Vader bent, ben jij meer
dan een overwinnaar door Jezus (Romeinen 8:37)!
“Maar in dit alles [problemen, moeiten, strijd] zijn wij meer dan overwinnaars
door Hem die ons heeft liefgehad.” hsv
Jezus is terug gegaan naar de Vader in de hemel, maar hij heeft ons wel de Heilige Geest,
autoriteit en macht gegeven over de machten van de duisternis:
“En hij [Jezus] zei tegen hen [de discipelen]: “Ik zag Satan als een bliksem uit
de hemel vallen. Luister! 19 Ik heb jullie macht [autoriteit] gegeven slangen en
schorpioenen te vertrappen en het geweld van de vijand [de duivel] te
weerstaan. Niets zal jullie deren. 20 Maar wees niet blij omdat de geesten je
gehoorzamen; wees liever blij omdat jullie namen staan opgetekend in de
hemel”.” Lukas 10:18-20
“Want hij [Jezus en de Heilige Geest] die in u leeft, is machtiger dan hij die
de wereld bezielt.” 1 Johannes 4:4
Wanneer jij ergens last van hebt, of je voelt overdreven angsten of bedrukking: gebruik je
autoriteit in Jezus. Hij is in jou en met jou en voor jou. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld
dit te gebieden:
“In de naam van Jezus gebied ik elke macht van de duisternis mij los te laten. Nu. Het
bloed van Jezus is rondom mij! Laat los. Dank u Jezus voor uw overwinning in mij, voor
uw liefde en kracht in en om mij.”
Bijbel
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“Maar in dit alles ben ik meer dan overwinnaar door Jezus
die mij heeft liefgehad.” Romeinen 8:37
“Want hij die in mij leeft, is machtiger dan hij die de wereld
bezielt.” 1 Johannes 4:4

17.3
Koningszonen
Realiseer je elke keer weer dat je een zoon, een dochter van de grote Koning bent. Je
hoort bij de hofhouding van de grote Koning, God. Ook al wandel en leef je hier op aarde,
je hebt een plaats in dat Koninkrijk van God. Je bent geroepen om te regeren en te
heersen. We gaan dat hier niet helemaal uitleggen, maar we willen wel een basis leggen
voor wat dat betekent.
“… veel meer zullen wij, die de overvloed van genade en van de gave van
gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene,
Jezus Christus.” Romeinen 5:17 nbg

Karakter - jouw autoriteit in Jezus
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Heersen en regeren is mensen dienen
Gelovigen dienen elkaar en dienen de mensheid. Niet slaafs. In tegendeel, we zijn zonen
en dochters van de grote Koning. Dus het gebeurt vanuit een vrije keuze van jou en vanuit
liefde. Jezus kwam om te dienen zei hij (Mattheüs 20:28), en gaf zijn leven. Dat soort van
liefde gaat bijzonder ver. De wereld smacht naar Goddelijke liefde. De wereld wil zien dat
het bestaat, de echte liefde. Wij zijn geroepen om leiding te geven vanuit liefde, om te
dienen, om mensen tot hun bestemming in Christus te brengen.
Heersen en regeren is de werken van de tegenstander verbreken
De tegenstander van God en mensen is de werkelijk vijand. Gebruik je autoriteit in Jezus
en de kracht van de Heilige Geest om hem te weerstaan en zijn werken over mensen te
verbreken. Dit mag in absolute vrijmoedigheid.
17.4
Deze tekenen zullen de gelovigen volgen
In de Bijbel zien we velen de zieken genezen. Niet alleen de apostelen. Ook gewoon de
gelovigen. Waarom? Omdat Jezus het zelf opgedragen heeft!
“Ik verzeker jullie: wie in mij gelooft, zal doen wat ik doe; ja, hij zal nog
grotere dingen doen, want ik ga naar de Vader.” Johannes 14:12
Jezus geeft de opdracht en de belofte, vlak voordat hij teruggaat naar de Vader in de
hemel:
“Toen zei hij tegen hen: “Trek de hele wereld door en maak aan alle
schepselen het goede nieuws bekend. 17 God zal hen die geloven, met de
volgende tekenen bijstaan: zij zullen in mijn naam demonen uitdrijven en
nieuwe talen spreken; 18 … en als ze zieken de handen opleggen, zullen die
weer gezond worden”.” Markus 16:15, 17-18
De tekenen van bevrijding en genezing zullen ons, de gelovigen volgen. Leg je kind gewoon de handen op als het ziek is. Bid voor jezelf. Bid voor je buurman of je collega. Het
maakt voor God niet uit of iemand al wel of niet gelooft. Gods liefde gaat naar hen uit en
hij wil hen genezen.
Gebruik deze drie simpele principes die Jezus ons toont:
1. De kracht van de Heilige Geest is in jou;
2. Jezus heeft alles volbracht en wil het;
3. Gebied daarom de ziekte in die kracht en in die Naam bij de zieke weg te
gaan.
En de Heer zal het bevestigen met de wonderen en genezingen die erop zullen volgen
(Markus 16:20).
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Karakter - jouw autoriteit in Jezus

Vragen hoofdstuk 17
Bijbel

17

1.

Waarom heb jij als gelovige autoriteit? (2 redenen, geef bij elke een tekst)

2.

Hoe gebruik je die autoriteit naar mensen toe? Ben je de baas?

3.

Hoe gebruik je die autoriteit naar de duivel, de tegenstander, toe?

4.

Schrijf vanuit Markus 16:15-18 eens op wat de opdrachten en de tekenen zijn:

*) Het is absoluut niet de bedoeling dit uit te proberen!! Dat is niet het doel van ‘slangen’
en ‘dodelijke drankjes’. Maar stel dat je per ongeluk gif zou hebben binnengekregen
door drank of slang: doe wat je kunt doen (ziekenhuis, antigif etc.), maar proclameer
ook deze tekst! “HET ZAL MIJ GEEN KWAAD DOEN!”
Kijk bv. eens in Handelingen 28:1-6
5.

Denk jij dat zieken zullen genezen als je ze de handen oplegt?
Leg uit waarom wel/niet.

Groeien in het karakter van Jezus (17) ‘getuigen met kracht!’
A.

Zoek naar gelegenheden om het evangelie aan vier mensen te verkondigen!

B.

Zoek naar gelegenheden om voor vier mensen te bidden die pijn hebben, of iets
anders mankeren. Vind je dat moeilijk? Doe het met z’n tweeën! Lees eventueel
eens getuigenissen op de website: www.alive-and-well.org.

C.

Maak een heel kort verslagje van je belevenissen.
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Jezus en zijn bovennatuurlijke boek

18.1
In dit hoofdstuk
Õ Waarom Jezus zo belangrijk is, en hij de enige is die ons eeuwig leven kan geven
Õ Waarom de Bijbel zo belangrijk en uniek is
Õ Laten zien dat honderden en soms meer dan duizend jaren voordat Jezus kwam, er tot
in detail in de Bijbel werd voorspeld, geprofeteerd wat hij zou gaan doen
18.2

Inleiding op dit hoofdstuk

“Want er is één God, en tussen hem en de mensen is er één bemiddelaar,
de mens Christus Jezus. 6 Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor alle
mensen; op de vastgestelde tijd heeft hij getuigenis afgelegd van Gods wil
om de mensen te redden.” 1 Timotheüs 2:5-6
De Bijbel is onze belangrijkste bron van betrouwbare, wereldwijd vaststaande informatie
over God en de schepping. Zeker als we praten over wie Jezus is en waarom hij zo belangrijk is, hebben we waarheid nodig die duidelijk vaststaat. Aan meningen van mensen
hebben we niets. Vandaar dat ik begin met deze tekst die laat zien dat Jezus onze enige
hoop is.
1. Jezus is absoluut noodzakelijk voor de redding van ieder mens.
Het is daarom dat de duivel en andere slecht willenden de aandacht van hem willen aftrekken door allerlei religies en bijgeloven, of door Jezus belachelijk te maken.
2. De Bijbel is super belangrijk om zeker te weten wat Gods waarheid is.
Het is de liefdesbrief van God aan ons, die ons juist alle waarheid over Jezus vertelt.
Daarom proberen de duivel en veel slecht willenden te zeggen dat dit Boek niet belangrijk is.
18.3

Waarom Jezus?

““Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, antwoordde Jezus. “Iemand kan
alleen naar de Vader gaan via mij”.” Johannes 14:6
De Bijbel laat zien, dat Jezus de enige mogelijkheid voor de mens is om met Vader God
verzoend te worden. Jezus is de enige ontsnapping aan de ellende van onze zonde. Hij is
de enige die zoveel van ons hield, en nog steeds houdt, dat hij bereid was zijn leven te geven. De tegenstander van God, de duivel, wil er daarom alles aan doen om Jezus onzichtbaar of onbelangrijk te maken.
Jezus de enige Redder
Omdat Jezus de Enige Redder is, willen we je een duidelijk beeld geven van de identiteit
van Jezus, van wie hij is. Wat mensen ook zeggen, jij moet zelf leren te herkennen wie Jezus is, wat zijn identiteit is.
Karakter – Jezus en jouw identiteit
Maar er is nog een reden om de identiteit van Jezus goed te leren kennen… jij stamt namelijk van Jezus af!! Je bent van hetzelfde geslacht als Jezus. Jezus en jij hebben dezelfde Vader; hij is onze grote Broer. Wanneer we Jezus gaan zien, zijn karakter, zijn handel en wandel, dan zien we daarin hoe God ons ziet. We zien dan wat de Vader ook in ons
gelegd heeft. Jezus is een voorbeeld van hoe wij door hem van binnen zijn gemaakt en
hoe we van daaruit mogen leren leven.
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18.4
Daarom de Bijbel
Er wordt veel gezegd in de wereld. Er zijn meer dan 20 hoofdreligies met talloze varianten
op deze wereld. Allemaal beweren ze de waarheid te zijn. De Bijbel is een door God gegeven boek van Waarheid. Als je die bestudeert, of een aantal belangrijke beweringen eruit
bestudeert, zal je erachter komen dat het boek, historisch, geestelijk en logisch goed in elkaar steekt.
Om je te laten genieten van de enorme rijkdom en betrouwbaarheid van de Bijbel, wil ik je
nu meenemen naar zes teksten uit het oude testament. Deze teksten zijn lang voordat Jezus op aarde leefde geschreven. Dit is een wetenschappelijk vaststaand feit. De teksten
schrijven in detail over het lijden, sterven en opstaan uit de dood van Jezus, maar dus
honderden jaren vóórdat dat gebeurde. Ik wil je hiermee het enorme belang van dit boek,
de Bijbel aan tonen. De Bijbel is namelijk je houvast, het fundament voor je geloofsleven.
De waarheid die erin staat, is ook in staat je te veranderen, te herstellen en te leiden. Probeer het maar.
Dit boek geldt ook voor ieder mens, ook al menen velen van niet. Verder zullen de teksten
die we nu over Jezus gaan lezen ook duidelijk zijn enorme liefde, goedheid, genade, betrouwbaarheid en trouw laten zien. Je zult verbaasd staan over de grote toewijding van Jezus om jouw leven te redden en te genezen.
18.5
Profetieën, voorspellingen in de Bijbel
Een profetie is ondermeer een woord van God, dat iets laat zien of voorspelt van de toekomst. God spreekt, voorzegt dat een gebeurtenis plaatsvindt, dat het gaat gebeuren. Dat
doet hij door profeten heen en noem je profeteren. Het boek van de profeet Jesaja (OT)
werd ongeveer 700 jaar voor Jezus’ geboorte geschreven. Daarin vinden we veel van die
profetieën terug. Petrus schrijft over die voorspellingen over het leven van Jezus en de
redding die hij bracht:
“Aan deze redding hebben de profeten veel onderzoek en studie gewijd. Ze
voorspelden dat deze genade u te beurt zou vallen. 11 Want de Geest van
Christus, die in hen werkte, legde van tevoren in hen getuigenis af over het
lijden van Christus en de verheerlijking die daarop zou volgen. Ze
onderzochten wanneer en in welke omstandigheden dat zou gebeuren.”
1 Petrus 1:10-11
18.5.1

Jezus’ geboorte uit de maagd

Profetieën in het oude testament
Jesaja 9:5 Zoon, Vredevorst
“Er is een kind geboren, we hebben weer
een koningszoon. Op zijn schouders rust de
heerschappij. Men zal hem noemen: Wijs
Bestuurder, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst.”
Jesaja 7:14 maagd, Immanuël
“Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger
worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de
naam Immanuel geven.” Hsv

Vervulling in het nieuwe testament
Mattheüs 1:21-23 Zoon, bevrijden
“Zij zal een zoon baren en u zult hem de
naam Jezus geven, want hij is het die zijn
volk zal bevrijden van hun zonden. 22 Door
dit alles werd vervuld wat de Heer door de
profeet gezegd heeft:”
“23 De maagd zal zwanger worden en een
zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, wat betekent: God met
ons.”
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18.5.2 Jezus’ lijden en het doel daarvan
Een man, de profeet Jesaja, voorspelt, profeteert met zekerheid dat Jezus deze dingen zal
doormaken om mensen weer terug te brengen bij Vader God. Verder voorspelt, profeteert
hij dat diezelfde Jezus zal komen om onze ziekten te dragen en ons genezing te brengen
Profetieën in het oude testament
Jesaja 53:4-5 redding en genezing
“En toch: hij heeft onze ziekten gedragen,
al ons leed op zich genomen. Maar wij zagen hem als een uitgestotene, door God
geslagen en vernederd.
5
Om onze zonden werd hij doorboord, onder onze schulden vermorzeld. De straf die
hij onderging, bracht ons de vrede; de
wonden [striemen] die hij opliep, brachten
ons genezing.”

Bijbel
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Kernwoord
Jezus Christus

Vervulling in het nieuwe testament
1 Petrus 2:24 redding en genezing
“Hij heeft onze zonden gedragen, lijfelijk op
het kruishout. Daardoor zijn wij bevrijd van
de zonden en mogen we leven in een
goede verstandhouding met God. Door zijn
wonden [striemen] bent u genezen.”
Mattheüs 27:26
“Toen liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen. Daarna leverde hij hem
uit om gekruisigd te worden.”

“Want er is één God, en tussen hem en de mensen is er één
bemiddelaar, de mens Christus Jezus. 6 Hij heeft zichzelf
gegeven als losprijs voor alle mensen;…”
1 Timotheüs 2:5-6a

Jezus Christus is de Zoon van God, Hij is God.
Hij is geboren en heeft geleefd op aarde.
Hij is gestorven aan een kruis en is begraven in een graf en drie
dagen daarna opgestaan. Hij leeft!
Alleen door Jezus kunnen we bij God komen en gered worden.
‘Jezus’ betekent: Redder
‘Christus’ betekent: Gezalfde
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Er is een andere Bijbelse held, Koning David, die een onvoorstelbare Psalm schrijft over
het lijden van Jezus. David schreef deze Psalm ongeveer 1000 (!) jaar voordat Jezus op
aarde kwam: Psalm 22.
Profetische Psalm 22 ca. 1000 jr. v.Chr.

De vervulling door Jezus 33 n.Chr.

Vers 2: “Mijn God, mijn God waarom heeft
U mij verlaten”

Mattheüs 27:46 “…Mijn God, Mijn God,
waarom heeft U mij verlaten?”

Vers 7: “Ik ben … een smaad van mensen
en veracht door het volk. 8 Allen die mij
zien, bespotten mij; zij trekken de lippen
op, zij schudden het hoofd en zeggen: 9 Hij
heeft zijn zaak aan de HEERE toevertrouwd – laat Die hem bevrijden! Laat Die
hem redden, als Hij hem genegen is.”

Mattheüs 27:39-43 “En de voorbijgangers
beledigden hem,… 40 en riepen smalend…
“red nu jezelf, als je de Zoon van God bent,
en kom van het kruis af!” 41 Zo dreven ook
de [religieuze leiders] de spot met hem: 43
“Hij vertrouwt op God. Laat God hem dan
redden, als hij van hem houdt! Hij heeft toch
gezegd dat hij Gods Zoon is”.”

Vers 13: “Vele stieren hebben mij omringd,
sterke stieren van Basan hebben mij omsingeld. 14 Zij hebben hun muil tegen mij
opengesperd
als een verscheurende en brullende
leeuw.”

Dit is beeldspraak voor de duistere machten
die Jezus belaagden.
1 Johannes 3:8 “… De Zoon van God is verschenen om het werk van de duivel ongedaan te maken.”

Vers 15-16 zie ook vers 20-22

De kruisdood werd pas door de Romeinen
ingevoerd ongeveer 40 v.Chr. Wat hier
beschreven wordt is het gevolg van zo’n
marteldood. Vers 35:
“Ze sloegen hem [Jezus] aan het kruis…”

Vers 17 “Want honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij
omgeven; zij hebben mijn handen en mijn
voeten doorboord.”

Lukas 24:39 (na zijn opstanding) “Kijk, mijn
handen, mijn voeten: ik ben het zelf; raak me
aan…”

Vers 18 “Al mijn beenderen zou ik kunnen
tellen; en zij, zij zien het aan, zij kijken naar
mij.

Iemand die aan zijn handen hangt wordt uitgerekt – alle ribben en botten worden zichtbaar.

Vers 19 “Zij verdelen mijn kleding onder
elkaar en werpen het lot om mijn gewaad.”

Mattheüs 27:35 “Ze sloegen hem aan het
kruis en ze verdeelden zijn kleren door erom
te dobbelen…”

Vers 32 (Willibrord Vertaling) “en berichten
over zijn heilbrengend werk aan het volk
dat straks wordt geboren:

Efezen 1:7 “In onze verbondenheid met hem
[Jezus] zijn we door zijn bloed bevrijd en zijn
onze overtredingen vergeven,…”
Johannes 19:30
“… Jezus … zei: “Het is volbracht!” …”

De HEER heeft het volbracht.”
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De begrafenis en opstanding van Jezus

Profetieën in het oude testament
Jesaja 53:9 “Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in zijn
dood geweest,” hsv

Vervulling in het nieuwe testament
Goddelozen: Mattheüs 27:66 “…en beveiligden het graf met de [Romeinse] wacht,…”
De rijke: Mattheüs 27:57 “Tegen de avond
kwam er een rijke man, die Jozef heette en
uit Arimatea, kwam. 60 en legde het [lichaam]
in zijn eigen [nieuwe] grafkamer,…”

Psalm 16:10-11 van David, “… u levert me Mattheüs 28:7 “Ga snel tegen zijn leerlingen
niet over aan het dodenrijk, u houdt mij weg zeggen: Hij is uit de dood opgewekt…
van het graf. 10 U wijst mij de weg naar het
leven; in uw aanwezigheid ben ik blij, in uw
nabijheid ben ik gelukkig voor altijd.”
Ergens anders vertelt Jezus van Psalm 16, dat David zelf wel in het graf is gegaan en dat
zijn lichaam vergaan is. Het is dus duidelijk dat hij profeteerde over Jezus.
18.5.1 Conclusie over de Bijbel en Jezus
De Bijbel heeft meer dan 400 profetieën, voorzeggingen, die betrekking hebben op Jezus.
Ze zijn allemaal vervuld, uitgekomen.
Hierboven hebben we de allerbelangrijkste genoemd. Stel je eens voor hoe groot de kans
is, dat er meer dan één persoon is die dit doet. Dat is absoluut onmogelijk. Alleen al de
maagdelijke geboorte en de opstanding kan je niet zelf ‘regelen’. En dan spreken we nog
niet eens over het gruwelijke lijden….wie wil dat nadoen om mensen voor de gek te houden. Alleen de echte Jezus Christus, vol van liefde, genade en waarheid was in staat en
sterk genoeg, om dat voor jou te doen.
Twee eenvoudige conclusies mogen we hier wel trekken.
à De Bijbel is een uitzonderlijk en bovennatuurlijk boek, dat we kunnen vertrouwen;
à Jezus is een bijzonder uniek Persoon, de enige die aanspraak kan en mag maken
op de ‘titel’ Zoon van de Allerhoogste God, Redder van de mensheid.
Laten we nu eens verder naar de schitterende, lieve en krachtige Persoon van Jezus gaan
kijken. Hoe meer je namelijk naar hem kijkt, hoe blijer je wordt.
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Vragen hoofdstuk 18
Bijbel

18

Kernwoord
Jezus Christus

1.

In het O.T. staan profetieën over Jezus en wat Hij deed. Wat is een profetie?

2.
Geef hieronder per tekst wat de profetie was. Schrijf daarnaast de vervulling:
vb: Psalm 22 dobbelen om Jezus kleren à Matth. 27:35 de soldaten deden dat letterlijk.

3.

Hoeveel jaar voor Christus werden de (meeste) Psalmen geschreven? Ca.

4.

Hoeveel jaar voor Christus werden (de profeet) Jesaja geschreven? Ca.

5.

Waarom is de Bijbel zo absoluut belangrijk?

6.

Geef één reden uit dit hoofdstuk, waarom de Bijbel zo betrouwbaar is.

Groeien in het karakter van Jezus (18) ‘je tong’
Lees eens Spreuken 12:14 en 18, Spreuken 15:4, Spreuken 18:20-21.
A.
Heb je er wel eens over nagedacht over wat je allemaal verklaart en zegt met je
mond? Heb je wel eens opgetrokken met iemand die altijd negatief is, of iemand die
altijd positief is? Wat voor invloed had dat op jou?
B.
Heb je het idee dat hoe jij spreekt over anderen of jezelf, kan verbeteren? Waarom?
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Jezus – de Enige die totale genade geeft

19.1
In dit hoofdstuk
Õ Jezus Christus is God en de Zoon van Vader God
Õ Jezus Christus is als mens van vlees en bloed, naar deze wereld gekomen
19.2
Jezus
Jezus. Het draait allemaal om Jezus Christus. Zelfs onze jaartelling! De wonderen, tekenen en genezingen die hij deed tijdens zijn leven op aarde, geven een krachtig getuigenis
van de waarheid en betrouwbaarheid van de Bijbel. De Bijbel vertelt over die genezingen.
Nu is het zo mooi om vandaag de dag nog steeds zulke genezingen en tekenen te zien
gebeuren. Opnieuw laat dat zien dat de Bijbel betrouwbaar is. Wie is die Jezus nu?
Waarom moest hij nu eigenlijk die moeilijke dingen doen? Had dat niet anders opgelost
kunnen worden?
Jezus is God
De Bijbel is absoluut duidelijk over het God-zijn van Jezus:
“U moet die gezindheid hebben die ook Christus Jezus had. 6 Hij had de
gestalte van God, maar heeft zich niet willen vastklampen aan zijn gelijkheid
met God.” Filippenzen 2:5-6
Jezus was gelijk met God, maar hield daar niet aan vast, toen hij naar de aarde kwam om
ons lijden op zichzelf te nemen. Hij werd een mens van vlees en bloed.
“…door de rechtvaardigheid van onze God en Redder, Jezus Christus.”
2 Petrus 1:1b
Het Griekse woord voor ‘Redder’ ‘Soter’, betekent ook ‘Heelmaker, Genezer, Bevrijder’. Jezus is onze God, zegt deze tekst. Dat betekent dat hij er ook altijd is geweest. Dat kun je
ook lezen in bijvoorbeeld Kolossenzen 1:17
“Hij [Jezus] bestaat vóór alles en alles bestaat dankzij Hem.”
Er staat niet ‘Hij bestond voor alles’, maar ‘Hij bestaat voor alles (dat geschapen is)’. Dat
is een vreemde zinsconstructie, maar het geeft aan dat Jezus geen begin heeft. Ergens
anders in de Bijbel staat ook dat hij het begin èn het einde is. Dit zijn maar een paar teksten. Voor nu is dat voldoende, maar de Bijbel staat er vol van! Hij, de Zoon van God, zelf
God, de enige Volmaakte, liet Zich straffen.
God is drie personen en toch Eén
Maar, hoe zit dat eigenlijk, als Jezus God is, wie is dan de Vader? Er is toch maar één
God? Velen zitten in hun maag met het woordje ‘één’, alsof het een telwoord (één, twee,
drie etc.) is. Maar het is bedoeld als aanduiding van zijn hoedanigheid, zijn kwaliteit: God
is een absoluut volmaakte eenheid.
Een eenvoudige gelijkenis maakt het duidelijker. Familie Roetje bestaat uit een vader, een
moeder en een kind. Als iemand iets wil zeggen tegen het hele gezin, spreek hij ze aan
met ‘familie Roetje’. Het is één en dezelfde naam, maar het betreft drie personen. Toch is
het gezin een eenheid en spreek je het aan met ‘familie Roetje’.
Laten we gauw verder gaan, dan zal het nog wat duidelijker worden.
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Jezus is de Zoon van de Vader
In Genesis 1:27 hebben we eerder al gelezen dat God de mens schiep naar zijn beeld,
man en vrouw schiep hij hen. Er staat niet ‘de mensen’, maar ‘de mens’. Hiermee wordt
ook aangeduid dat God de totale mensheid (menselijk geslacht, dus van elke kleur, elke
stam, mannelijk en vrouwelijk) heeft geschapen. Voor de zondeval waren ze ook een perfecte eenheid, Adam en Eva, man en vrouw, perfect één: ‘mens’.
Zo kunnen we nu ook kijken naar God. Je kunt zelfs spreken over een geslacht. Het is het
Goddelijke geslacht, het geslacht van de God die altijd bestaat. God die geen begin en
geen einde heeft. Die Godheid is perfect één: God. Dat Goddelijke geslacht, de Godheid,
bestaat uit drie personen:
Õ God de Vader
Õ God de Zoon, Jezus Christus
Õ God de Heilige Geest
Soms wordt er ook gesproken over God in de Bijbel, zonder nadere aanduiding welke van
de Drie bedoeld wordt.
Jezus, de Zoon, zelf God, heeft de Vader aan ons bekend gemaakt en ons daardoor geholpen om hem te leren kennen:
“Nog nooit heeft iemand God gezien, maar de enige Zoon, zelf God, die rust
aan het hart van de Vader, heeft hem doen kennen.”
Johannes 1:18
Johannes 3:16 ken je als het goed is al uit je hoofd (memorisatie tekst 1). Probeer die
eens op te zeggen of zoek hem anders op.
“…; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus: Hij is de
ware God, het eeuwige leven.” 1 Johannes 5:20
“Maar déze zijn opgeschreven met de bedoeling dat u gelooft dat Jezus de
Christus is, de Zoon van God, en dat u door te geloven leven heeft in hem.”
Johannes 20:31
Jezus had zichzelf kunnen redden van de doodstraf, door de volgende dingen niet voor de
rechtbank te zeggen, hij zei:
““Maar van nu af zal de Mensenzoon zitten aan de rechterzijde van de
almachtige God.” 70 Toen riepen allen [de religieuze leiders]: “U bent dus de
Zoon van God?” “U zegt dat ik het ben,” antwoordde hij. 71 Toen zeiden zij:
“Waarvoor hebben we nog getuigen nodig! We hebben het zelf uit zijn eigen
mond gehoord!”” Lukas 22:69-71
Samenvattend
Onthoud dat Jezus de Zoon van God is. God bestaat uit drie Personen, namelijk de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. Jezus is er altijd al geweest en zal er altijd zijn. Het is belangrijk dit te weten, omdat je daaraan kan herkennen dat Jezus bijzonder en absoluut
uniek is, meer dan enig ander mens die op de aarde heeft gewandeld.
19.2.1 Jezus leefde als mens op aarde
Het beroemdste Bijbelverhaal is het verhaal over, en het meest gevierde feest is, het
Kerstfeest: Jezus de Zoon van God werd als mens op aarde geboren. We gaan nu een
gedeelte uit Filippenzen 2:5-11 nog eens bekijken, omdat het zo helder laat zien dat Jezus
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voordat hij op aarde werd geboren, als God in de hemel is. Onthoud deze tekst en wat er
ongeveer in verteld wordt goed.
“U moet die gezindheid hebben die ook Christus Jezus had.
6
Hij had de gestalte van God, maar heeft zich niet willen vastklampen aan
zijn gelijkheid met God.
7
Hij heeft zijn grootheid opgegeven door de gestalte van een slaaf te
aanvaarden en aan mensen gelijk te worden. Hij leefde als een mens
8
en hij vernederde zich door gehoorzaam te worden tot in de dood, de dood
aan een kruis.
9
Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de allerhoogste titel
geschonken, 10 zodat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
de knieën zou buigen voor hem die Jezus heet 11 en allen openlijk zouden
uitroepen, tot eer van God, de Vader: ‘Jezus Christus is de Heer’.”
Filippenzen 2:5-11
Het is hier zo prachtig mooi dat:
vers 5 een uitnodiging is aan jou en de mensheid;
vers 6 spreekt over de Godheid van Jezus;
vers 7 en 8 spreken over de tijd dat Jezus als mens op aarde leefde;
vers 9 weer spreekt over de Godheid van Jezus;
vers 10 en 11 het doel laten zien: dat de mensheid zich buigt voor zo’n onvoorstelbare
persoon, die zoveel liefde en toewijding voor ons toonde, en hem aanneemt.
Jezus, God, kwam naar de aarde en ontving de menselijke natuur,
zodat wij door Jezus deelhebben aan de goddelijke natuur en eeuwig bij hem zullen wonen.
Waarom is het nu zo belangrijk dat Jezus als mens op aarde leefde?
Op aarde werd door mensen (Adam en Eva en wij allemaal) alles kapotgemaakt. Alleen
nog maar van een pure, zondeloze, goddelijke persoon kon de oplossing voor de zonde
van de mens komen. De enige oplossing was dus dat Jezus, de Zoon van God en zelf dus
God, geboren zou worden uit een vrouw, Maria. Maar hij moest wel verwekt worden door
de Heilige Geest, omdat het zaad van een man niet volmaakt meer was. Jezus was in
Geest volmaakt God, maar door zijn geboorte uit Maria ook een mens van vlees en bloed,
volmaakt, zonder dat ook maar één stofje fout was. De volmaakte mens Adam had alles
verspeeld aan de zonde. En dus moest een volmaakte mens het weer herstellen op aarde:
Jezus. Dit is te groot voor ons bevattingsvermogen.
Dat Jezus kwam als mens was een absolute noodzaak voor jouw redding. Als je het geloof in Jezus, God, die mens op aarde werd, loslaat (zoals de Jehova Getuigen bijvoorbeeld doen), laat je je redding los. Lees heel het gedeelte in 1 Johannes 4:1-3 eens.
Vers 3 daarvan zegt:
“En iedereen die Jezus’ menszijn ontkent, behoort de Geest van God niet
toe. Zo iemand wordt bezield door de geest van de vijand van Christus.”
Er is namelijk een heel belangrijk verschil tussen het Christendom waarin de relatie met de
God en de Zoon Jezus centraal staat, en alle religies. Alle religies dringen er bij de
mensen op aan om hun best te doen en om zich te houden aan veel regels. Op die
manier, zeggen ze, zul je het misschien wel redden om bij god of wat dan ook te komen.
In het Christendom zegt God: “Jullie hoeven niets te doen, dan te geloven, dat ik, God de
Zoon, zelf als mens gekomen ben, om jullie bij de Vader te brengen”.
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Religies laten je hard werken en je best doen om de gunst en de liefde van een god of wat
dan ook te ontvangen. Maar omdat je nooit weet of je genoeg doet en bovendien heel
goed beseft dat je fouten maakt, heb je altijd het gevoel het niet te halen. Dat frustreert en
ontmoedigt. Veel mensen zijn daardoor ook boos of teleurgesteld geraakt.
Het eenvoudige geloof in Jezus, dat hij als mens naar de aarde is gekomen om het voor
ons op te lossen en ons zo weer terug te brengen naar de Vader, geeft ontspanning. Het
geeft rust. Waarom? Omdat jouw redding blijkbaar niet afhangt van jouw prestatie. Door je
geloof ben je al een ‘hemelburger’ en koninkrijkskind!
Gelijkenis
Stel, je wil graag vanaf de top van de Mont Blanc over Zwitserland en Frankrijk kijken en
genieten van al het moois dat God gemaakt heeft. Voor de meesten die dit lezen is het
absoluut onmogelijk om zelf naar de top te klimmen. Bovendien is het maar de vraag of je
het haalt, zelfs als je goed geoefend bent.
Maar je hebt een hele lieve vriend die een speciale helikopter heeft waarmee hij je boven
op de top kan brengen. Je hoeft niets te doen. Alleen maar uitstappen boven op de top en
genieten van het kado. Je moet nu alleen gaan leren om in die sneeuw te lopen zonder te
vallen, en om warm te blijven. Ook zul je je zonnebril op moeten houden, zodat je niet
sneeuwblind wordt.
Zo heeft Jezus je gebracht in het koninkrijk van zijn Vader. Je hebt zogezegd een plaats
gekregen in de hemel ook al ben je nog op aarde. Je bent er al. Het enige wat je nu gaat
leren is, hoe je je nieuwe leven gaat leven. Daar helpt de Heilige Geest je bij. Maar wat er
ook gebeurt, je bent al bij God die in de hemel is. Dat is nu die unieke genadeboodschap
die geen enkele religie op aarde heeft. Jij hebt een overvloed van die genade ontvangen
(Romeinen 5:17).
19.3
Karakter – voel je niet schuldig
Als we als Christenen genade niet goed begrijpen, dan zal de tegenstander proberen je
gevoelens van schaamte en schuld te geven. Als jouw redding echt van jouw prestaties
zou afhangen, dan zou schuldgevoel een goede kans maken om je te pakken, want er is
altijd wel iets aan te merken op je gedrag of daden. Maar je hebt vergeving ontvangen en
je bent onschuldig verklaard door de volmaakte daden van een ander: Jezus! Het enige
wat je kunt doen is die waarheid geloven, aannemen, vertrouwen.
De leugen neemt je gevangen
Schuldgevoel komt vaak doordat mensen je terug laten denken aan dingen die fout gegaan zijn, bijvoorbeeld: “jij wel viezerik, vroeger heb je…” of “doe niet zo vroom, gisteren
heb je nog gevloekt”. Dit kan je niet altijd voorkomen, maar je kunt wel beslissen wat je er
daarna mee doet. Je kunt namelijk kiezen om je gevoel mee te laten gaan met die gedachte van schuld. Vervolgens ga je je weer rot voelen, je voelt schaamte en pijn, en je
voelt je weer schuldig.
Als je dat schuldgevoel niet kwijtraakt, voel je je ook minder sterk staan. Want als je dat
gevoel zijn gang laat gaan, dan lijkt het alsof Vader God verder van je af gaat staan. Dat is
niet zo, maar je begint te geloven in de leugen dat je slecht en schuldig bent, en dat je het
verprutst hebt. Door dit denken en dit gevoel heb je de neiging je te verbergen voor God.
Sommige anderen reageren juist door heel veel hun best te doen om het allemaal goed te
doen voor God. Dit is frustrerend en maakt je niet vrij. Dat kan ook niet: God heeft je namelijk al vrijgemaakt, in die waarheid moet je weer gaan wandelen, en dat maakt je vrij.
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Hoe je daarmee omgaat: de waarheid maakt vrij
Iemand herinnert je aan je fouten, of een gedachte komt binnen (leugen). Leer dit als leugen te herkennen. Je onmiddellijke reactie is dan dat je de waarheid vastpakt en gelooft.
Je moet een keuze maken. Geloof ik de leugen of geloof ik de waarheid. Jezus zegt: “Ik
ben de weg, de waarheid en het leven” (Johannes 14:6). Onderwerp jouw schuldgevoel
en die gedachte aan de waarheid. Een heel belangrijke manier is hardop tegen jezelf te
zeggen: “Jezus is de waarheid en wat hij over mij zegt is de absolute waarheid. Ik ben rein
en zuiver door zijn offer.” Leer een vers uit de Bijbel uit je hoofd en spreek dat zo mogelijk
hardop uit. Bijvoorbeeld dit:
Bijbel

19

“Aan jullie zonden en slechte daden zal ik [Jezus] niet
langer denken. 18 Nu die vergeven zijn, is er dus geen offer
voor de zonde meer nodig.”
Hebreeën 10:17-18

Voorbeeld
Een voorbeeld dat veel ouders zullen herkennen: Je hebt tienerkinderen en die willen verkering. Je wil ze gaan leren dat ze niet zomaar het bed induiken met dat vriendje/vriendinnetje. Dan komt deze gedachte: “ga jij je kinderen zeggen dat ze geen sex voor het huwelijk moeten hebben, en zelf heb je dat wel gedaan…?”. Je kent het wel. Er zijn zo talloze
voorbeelden. Dat noem je een aanklacht. Als je niet goed weet wie je bent, zal die gedachte je gevangen kunnen nemen, zodat je je tienerkinderen niet onderwijst wat goed is.
Als je wel goed weet wie je bent in Jezus Christus, dan zal je zeggen: “Ik heb vergeving
gekregen, ik ben gereinigd en onschuldig, waar heb je het over?” Vervolgens zal je je kinderen opvoeden met de waarheid.
Als jouw redding af zou hangen van jouw prestaties, dan heb je een probleem: je doet het
nooit 100% goed, dus is er altijd reden om je schuldig te voelen. Maar omdat de waarheid
is, dat je gered bent door je geloof in Jezus’ genade voor jou, hoeft dat niet.
Als er wel een reden lijkt te zijn
Maar als er nu iets is gebeurd, vandaag bijvoorbeeld. Je bent al zo lang niet meer naar
pornosites geweest, maar vandaag… Is er dan niet een goede reden voor schuldgevoel of
aanklacht?
Nee. Jezus heeft de straf hiervoor al gedragen, je hebt vergeving. God gaat niet jou
aanklagen om daarmee te laten blijken dat je het fout hebt gedaan.
Erken eenvoudig aan God de Vader dat je de mist in bent gegaan en dank hem voor het
reinigende bloed van Jezus dat je schoon heeft gemaakt.
Neem een beslissing dit gedrag te stoppen en nodig de Heilige Geest daarbij uit.
Verklaar hardop, proclameer, de bevrijdende kracht van Gods genade over je leven.
Verklaar hardop de kracht van de Heilige Geest in jou en zijn overwinning hierover in jou.
Gebed (hardop)
Vader God zegt dat Hij niet langer aan mijn zonden en slechte daden denkt (Hebreeën 10:17-18). Dus ik verwerp alle negatieve gedachten en gevoelens. Vader
God U heeft mij helemaal gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. Door Jezus
alleen ben ik gered, genezen en bevrijd van elke straf. Mijn ziel, gedachten en lichaam, ontvangen volledig herstel door Jezus (Romeinen 5:9).
Van Jezus heb ik een overvloed van genade en het gratis kado van gerechtigheid
ontvangen. Ik ben helemaal schoon, helemaal puur gemaakt. Genade en gerechtigheid regeert in mij. Amen.
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Aanbevelingen

Boeken
Een zeer boeiend boek over de betrouwbaarheid van Jezus en wat hij heeft gedaan is: ‘Jezus, feit of fictie’, door Josh MacDowell. Goed leesbaar; je ogen gaan open!
Over genade: Bestemd voor Overwinning, Joseph Prince.
Films
Er zijn veel films over het leven van Jezus. De bekendste is gebaseerd op het evangelie,
geschreven door Lukas. Er is ook een verkorte versie (80 minuten). Verder is er een
prachtige film over Jezus die 6 uur duurt. Een prachtige, maar korte film (60 minuten) over
Jezus heet ‘The Revolutionary’ en is niet ondertiteld. In deze film wordt Jezus wat menselijker gespeeld (Hij danst, hij lacht ook veel en omhelst mensen, praat normaal... echt als
een Vriend).
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Vragen hoofdstuk 19
Bijbel

19

1.

Waarom is het nu zo belangrijk dat Jezus als mens op aarde leefde?

2.

Welk gedeelte uit Filippenzen is hierbij heel belangrijk?

3.

Wat is het verschil tussen menselijke - en goddelijke natuur? Wat heb jij? Wat
had Jezus op aarde?

Groeien in het karakter van Jezus (19) ‘schuldgevoel, je denken’
A.

Waarom, denk jij, worstelen zoveel Christenen met schuldgevoel?

B.

Leg uit wat voor rol de leugen hierin speelt.

C.

Leg uit hoe de waarheid je dan vrij kan maken. Welke actie onderneem je?

D.

Schrijf een getuigenis op waarin dit (A, B en C) deze week gebeurde of geef
eigen voorbeelden van leugen gedachten bij jou!

Lees nu eens Romeinen 12:2 en Efezen 4:23.
E.
Kun jij bedenken hoe je gevormd wordt, vernieuwd wordt, door een andere manier
van denken? Hoe kan jij met de Heilige Geest samenwerken om je manier van denken te veranderen, te vernieuwen, zodat je leven verandert?
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Meer over de Bijbel

20.1
In dit hoofdstuk
Õ Wat is een Bijbel, wat betekent het, waar komt het vandaan, wereldrecords
Õ Het oude testament en de schrijvers
Õ Het nieuwe testament en de schrijvers
Õ Over Nederlandse vertalingen van de Bijbel
20.2
Bijbel
Wat een boeiend, krachtig en diep boek, de Bijbel.
Bijbel

20

“Heel de Bijbel is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te
voeden in de rechtvaardigheid.” 2 Timotheüs 3:17 hsv

20.2.1 Wat de naam Bijbel betekent
‘Bijbel’ betekent ‘vele boeken in één’ of ‘boekencollectie’. Deze naam geeft dus aan dat
het niet om één boek gaat, maar om vele verschillende boeken, van diverse schrijvers, die
samengevoegd zijn tot één boek: de Bijbel. (Het woord Biblio-theek klinkt nu wel bekend
zeker?) Deze verzameling is uniek en staat ook vast. Er komen geen boeken meer bij en
er gaan ook geen boeken uit. Dit is een wereldwijde vaststelling die al bijna vanaf het begin van het Christendom geldt.
De Bijbel bestaat uit 66 boeken die door ongeveer 32 schrijvers geschreven zijn. Het is zo
fantastisch om te zien hoe God mensen heeft gebruikt uit diverse lagen van de bevolking,
om de boeken te schrijven; zo gebruikte God koningen, herders, de prins van Egypte, boeren, zeer hoge regeringsfunctionarissen, vissers enzovoorts.

Kernwoord
‘Bijbel’

De Bijbel bevat Gods woorden en is absoluut
gezaghebbend en foutloos.
God heeft op wonderlijke manier tientallen mensen geïnspireerd
om de 66 boeken te schrijven.
De Bijbel kwam tot stand in ongeveer 1500 jaar tijd.
De Bijbel is bijzonder krachtig, levend en zeer diep.
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20.2.2 De twee Bijbeldelen
De Bijbel is in twee delen verdeeld:

boeken
schrijvers
tijd
tijdperk
onderwerp

taal
gebruik

Oude testament (OT)

Nieuwe testament (NT)

39
ca. 24
ca. 3500 v.C. tot ca 390 v.C.
van de schepping t.m. ca 390 v.C.
Schepping

27
8
ca. 4 v.C. tot ca. 90 n.C.
ca. 4 v.C. tot ca. 90 n.C.
Leven van Jezus; het evangelie
van redding, genezing, bevrijding
Ontstaan van de Gemeenten
Hemelvaart;

Ontstaan van de mensheid
Geschiedenis van God en zijn volk
Israël
Dichterlijke boeken zoals Psalmen,
Hooglied
Wijsheids- en filosofische boeken zoals
Spreuken en Prediker.
Profeten boeken
en veel meer
Hebreeuws zonder klinkers
(slechts een paar gedeelten Aramees)
Joden en alle protestantse kerken
gebruiken dezelfde boeken. 5

Brieven ter bemoediging
en opbouw van Gemeenten.
Profetisch boek Openbaring,
en veel meer
Grieks
Niet-Christelijke Joden gebruiken
dit niet. Alle protestantse kerken
en de RK hebben hetzelfde NT.

20.2.3 De Bijbel heeft diverse wereldrecords
De Bijbel heeft een aantal interessante wereldrecords als:
Õ het eerst gedrukte boek ter wereld (de Gutenberg Bijbel in 1452; in Nederland: de
Delftse Bijbel in 1477);
Õ het eerst vertaalde boek van enige omvang (de Latijnse Vulgata in 382);
Õ het meest vertaalde boek ter wereld (in 2010 waren vertaalde Bijbelgedeelten beschikbaar in ongeveer 2500 talen);
Õ De Bijbel is het meest gedrukte en gelezen boek ter wereld. In mei 2012 was dat
3.900.000.000 stuks. Of wel bijna 4 miljard. Dat is bijna 5 keer zoveel als het tweede
boek in de ranglijst (bron: artikel NRC);
Õ Het is het meest gelezen boek;
Õ Het is het meest geliefde boek.
We zullen zo wat meer gaan kijken naar de vele schrijvers van de Bijbel en naar de boeken.

5

De Rooms Katholieke Kerk (RK) heeft aanvullingen op twee oud testamentische boeken, en acht nieuwe
boeken toegevoegd aan het OT. Deze worden de apocriefe boeken genoemd (de RK noemt het de
Deuterocanonieke boeken). Noch de Joodse gelovigen (van het Judaïsme), van wie wij het OT hebben
gekregen, noch enige andere kerk dan de RK accepteert deze boeken als Gods Bijbelboeken.
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Het oude testament en de schrijvers

1 De Pentateuch of de Wet (ook wel de boeken van Mozes genoemd)
Genesis
|
Exodus
|
Leviticus
} Deze vijf boeken heeft Mozes geschreven.
Numeri
|
Deuteronomium
|
2 De Historische boeken
Jozua
Richteren
Ruth
1 en 2 Samuel
1 en 2 Koningen
1 en 2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Esther
Daniël
3 Dichterlijke boeken
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Klaagliederen

Geschreven door:
waarschijnlijk door Jozua zelf
waarschijnlijk Samuel = profeet/richter in de tijd dat
Israël geen koning had
waarschijnlijk door Samuel
onbekend
onbekend
Ezra de priester
het merendeel door Ezra de priester
Nehemia
onbekend
Daniël
Geschreven door:
niet met zekerheid te zeggen
De meeste Psalmen door koning David, enkele
andere door Salomo, door Asaf, en door de
Korachieten. Sommige onbekend.
Koning Salomo, zoon van David
Koning Salomo, zoon van David
Koning Salomo, zoon van David
door Jeremia de profeet (zie hierna)

4 Grote profeten
Geschreven door:
(‘Groot’ omdat deze boeken veel bladzijden hebben)
Jesaja
Jesaja
Jeremia
Jeremia
Ezechiël
Ezechiël
5 Kleine profeten
(de profeet is ook telkens de schrijver)
(‘Klein’ omdat deze boeken weinig bladzijden hebben)
Hozea
Nahum
Joël
Habakkuk
Amos
Zefanja
Obadja
Haggaï
Jona
Zecharia
Micha
Maleachi
20.4
Het nieuwe testament en de schrijvers
Het nieuwe testament heeft 27 boeken en brieven. Je kunt het als volgt indelen:
Vier evangeliën, dat zijn de biografieën van het leven van Jezus:
Mattheüs
Over de schrijver: Hij werd ook Levi genoemd en was discipel van Jezus
(Markus 2:14), zijn beroep was tollenaar (Mattheüs 10:3). Zijn beroep
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betekende dat hij samenwerkte met de bezetters, de Romeinen. Hij heeft ook
vaak de mensen teveel laten betalen! Hij was dus zeer gehaat en eenzaam.
Hij was het ook die een groot diner/feestmaal hield voor Jezus! (Lukas 5:29).
(Zie verder ook Lukas 5:27-28)
Mattheüs was zo gezegd een ooggetuige.
Hij werd later om zijn geloof in Jezus door het zwaard vermoord.
Voor wie geschreven: In eerste plaats voor de Joden!! Mattheüs haalt uit
het Oude testament ongeveer 60 profetieën aan (deze profetieën zijn voorspellingen of beter voorzeggingen van wat zou gaan gebeuren met de Messias, Jezus die zou komen). Verder verwijst hij naar ongeveer 40 andere teksten uit het Oude testament. Hij legt heel duidelijk uit waarom Jezus naar de
Joden en de wereld is gekomen. Van dit boek kun je heel goed leren wat het
Oude testament al over Jezus vertelt en hoe Joden denken.
Doel: Bewijzen/laten zien dat Jezus de Messias Koning is, waar de profeten in het oude testament al over vertellen en wiens komst ze al in detail aankondigen.
Markus

Over de schrijver: De zoon van Maria van Jeruzalem (Handelingen 12:12).
Wordt ook Johannes Markus genoemd (Handelingen 12:25). Was een neef
van Barnabas (Kolossenzen 4:10).
Markus heeft veel met Petrus samengewerkt. Die noemde Markus ‘mijn
zoon’ terwijl Markus dat niet was. Daarmee geeft Petrus aan dat er een
sterke geestelijke band was tussen hem en Markus die lijkt op die van vader
en zoon.
Markus was niet één van de twaalf discipelen. Hij vertelt de gebeurtenissen
niet in volgorde van tijd (chronologisch).
Voor wie geschreven: Dit boek is geschreven voor niet-Joden. Hij doet
moeite om Joodse gebruiken/gewoontes uit te leggen (Markus 3:17; 5:41;
7:1-4). Markus verwijst ook heel weinig naar teksten in het Oude testament.
Doel: Jezus te laten zien als de Dienaar van God die gekomen is om mensen te helpen, te genezen en te herstellen. Jezus heeft zichzelf daarbij helemaal gegeven: Markus 1:35-37; 3:20 geen tijd om te eten; 6:31-34 geen mogelijkheid/tijd om te rusten.

Lukas

Over de schrijver: Lukas was een wetenschapper en arts (Kolossenzen
4:14). Hij was heel vaak bij Paulus en hielp hem (2 Timotheüs 4:11 en Philemon 24; Handelingen 16:10 en 20:6 en 27:1 en 28:16). Lukas is een geschiedschrijver. Dit boek wordt door wetenschappers veel gebruikt om te weten wat er in die tijd gebeurd is, ook met de Romeinse bezetters. Het boek is
ook zo betrouwbaar, dat het door wetenschappers (archeologen) bij opgravingen van oude gebouwen en steden wordt gebruikt. Lukas was geen ooggetuige. Hij heeft nauwkeurig onderzoek gedaan (Lukas 1:1-4)
Voor wie geschreven: Hij deed dit in opdracht van Teofilus (Lukas 1:1-4).
Hij schreef ook het boek Handelingen. Ook dit deed hij in opdracht van Teofilus (Handelingen 1:1). Wie deze man was is niet bekend.
Hij schreef dit boek waarschijnlijk ook voor niet-joden. Mensen die niet op de
hoogte waren van Joodse gebruiken. Hij verklaart namelijk Joodse gebruiken
en geeft soms een Griekse naam in plaats van de Hebreeuwse.
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Doel: Een ordelijk, nauwkeurig en chronologisch verslag van het leven van
Jezus; geschiedschrijving.
Johannes

Over de schrijver: Johannes was een visser. Hij was de jongere broer van
Jacobus en zoon van Zebedeüs. Hij wordt genoemd als de discipel waar Jezus heel veel van houdt. Johannes heeft het langst van allemaal geleefd. Hij
is niet vermoord, maar een natuurlijke dood gestorven. Hij heeft ook 3 brieven geschreven (1, 2 en 3 Johannes) en het boek Openbaring. Johannes
heeft lang gevangen gezeten (ballingschap) op het eiland Patmos. Waarschijnlijk heeft hij daar alle boeken geschreven. Hij wordt de Apostel van de
liefde genoemd, omdat hij altijd over de liefde van Jezus en over broederlijke
liefde spreekt (Johannes 3:16; 13:23 à hier zie je dat ook de andere discipelen weten, dat Johannes heel dicht bij Jezus staat 1 Johannes 2:9 vv; 3:1418; 4:7-11). Johannes kreeg ook, toen Jezus stierf aan het kruis (Johannes
19:26), de opdracht voor de moeder van Jezus te zorgen.
Johannes was een ooggetuige en één van de apostelen.
Voor wie nog meer over hem wil weten: Mattheüs 4:21; 17:1 en Markus 1:29;
5:37; 14:33 en Lukas 5:10; 9:49; en Johannes 13:23; 19:26; 20:2; 21:7 en
20. Handelingen 1:13; 3:1; 8:14, Galaten 2:9; Openbaring 1:9; 10:11.
Voor wie geschreven: Voor Christenen waarschijnlijk. Het is een diep geestelijk boek.
Doel: Om duidelijk te maken dat Jezus de Zoon van God is.

Geschiedenis van het ontstaan van de eerste Gemeente(n):
Handelingen Over de schrijver: Zie het boek ‘Evangelie van Lukas’.
Voor wie geschreven: Handelingen 1:1, voor Teofilus. Verder niet speciaal
voor iemand.
Doel: Het schrijven van de geschiedenis vanaf de Hemelvaart van Jezus tot
en met de eerste gevangenschap van Paulus in Rome.
Beschrijven van wat de Heilige Geest doet, en de ontwikkeling van de eerste
Gemeente.
Als je meer wilt weten over de praktijk van wat de Heilige Geest kan en wil
doen, is het boek Handelingen een heel goed boek!!
Indeling:
1. De periode van de zending in en rond Jeruzalem! Ontstaan Gemeente.
2. De vervolging van de eerste Gemeente o.a. door Saulus (is later Paulus,
de apostel). (Handelingen 4:1-3, 5:17-18, 40; 6:8-15; 7:58-60vv)
3. De periode van de wereldwijde zending, zoals in Mesopotamië, Azië,
Afrika en Europa.
Brieven aan Gemeenten en aan werkers:
Paulus
Zijn brieven worden algemene brieven genoemd (sommigen noemen ze de
katholieke brieven. Katholiek betekent ‘algemeen’ en heeft niets te maken
met Rooms Katholiek).
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Over de schrijver Paulus: Over het leven en het werk van Paulus kan een
boek geschreven worden!
Õ Paulus vóór zijn bekering:
Paulus heette vóór zijn bekering Saulus of Saul. De eerste keer dat Saul genoemd wordt is in Handelingen 7:58-60 en 8:1-3. Hier zien we dat hij de
Christenen en de eerste Gemeenten begint te vervolgen. Ook zien we hier
dat Saul woedend te keer gaat tegen de Christenen! Hij had het doel de kerk
te vernietigen. Hij had de dood van vele Christenen op zijn geweten, en velen waren in de gevangenis gegooid. Zie ook Handelingen 22:19-20; Galaten
1:13-14, waar hij zelf vertelt (nadat hij Christen was geworden) wat hij gedaan heeft.
Õ De bekering van Paulus:
De bekering van Paulus is te lezen in Handelingen 9. Ook kan je in dat
hoofdstuk lezen hoe hij direct daarna al over Jezus begint te prediken.
Õ Zijn bediening:
Na zijn bekering heeft hij in Mesopotamië, Azië, Afrika en Europa (Italië,
Griekenland) en het huidige Turkije vele Gemeenten gesticht. Ook heeft hij
veel boeken geschreven die in het nieuwe testament zijn opgenomen.
De Boeken/Brieven van Paulus :
De brief aan de Romeinen;
De twee brieven aan de Gemeenten in Corinthië;
De brief aan de Galaten;
De brief aan de Efezen;
De brief aan de Philippenzen;
De brief aan de Kolossenzen;
De twee brieven aan de Thessalonisenzen;
De twee brieven aan Paulus’ medewerker Timotheüs;
De brief aan Paulus’ medewerker Titus;
De brief aan Philemon.
De brief aan de Hebreeën. Het is niet zeker dat Paulus die heeft geschreven!
Het is wel zeer waarschijnlijk.
Brieven aan Gemeenten en aan werkers
Deze brieven worden ook wel pastorale brieven genoemd.
Jacobus

Het boek Jacobus
Over de schrijver: Hij was ook een natuurlijke (half)broer van Jezus een
zoon van Jozef en Maria. Ook hij heeft één brief geschreven die naar hem
genoemd is. Toen Jezus leefde en predikte, geloofde hij en zijn broer Judas
(zie onder) hem niet. Zij behoorden toen niet tot de discipelen van Jezus,
hoewel ze wel regelmatig meereisden. Pas na de opstanding van Jezus kwamen ze tot geloof.
Jacobus was een ooggetuige. Zijn geloof was zo krachtig dat hij later bereid
was om dat geloof gestenigd te worden!

Petrus

De boeken 1 Petrus en 2 Petrus
Over de schrijver: Petrus (dé Petrus) heeft slechts 2 brieven geschreven,
namelijk 1 Petrus en 2 Petrus. Petrus was één van de apostelen van Jezus.
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Hij was een echte leider. Voorheen was hij zakenman/visser. Hij had een bedrijf met zijn vader en zijn broer (en apostel) Andreas.
Petrus was ook een ooggetuige en werd in Rome om zijn geloof ondersteboven gekruisigd.
Judas

Het boek Judas
Over de schrijver: Dit was een natuurlijke (half)broer van Jezus geweest en
is dus niet de verrader Judas Iskariot. Hij heeft een brief geschreven die zijn
naam draagt.
Judas was een ooggetuige. Zijn geloof was zo krachtig, dat hij bereid was
om dat geloof gestenigd te worden!

Johannes

1, 2 en 3 Johannes
Over de schrijver: Dit is dezelfde schrijver die het evangelie van Johannes
heeft geschreven, zoals we zojuist hebben gezien. Hij heeft ook het eschatologische boek Openbaring geschreven. Overigens is hij de enige apostel van
wie zeker is dat hij een natuurlijke dood is gestorven.

Profetisch Boek: Openbaring
Johannes
Dit is één van de moeilijkste boeken van het nieuwe testament. Hij (Johannes) heeft dit geschreven op het eiland Patmos, waar hij gevangen gehouden werd, nadat hij de openbaring van God ontvangen had. Je kunt in dit
boek lezen hoe hij soms plotseling in de hemel werd opgetrokken en daar
van alles zag en hoorde wat hij dan weer moest opschrijven.
20.4.1
Jacobus

Wat er met de andere van de elf apostelen is gebeurd:
zoon van Zebedeüs, broer van Johannes – werd als eerste
vermoord: door het zwaard;
Jacobus
zoon van Alfeüs – werd gekruisigd;
Filippus
werd gekruisigd;
Simon de Zeloot
werd gekruisigd;
Thaddeüs
werd doodgeschoten met pijlen
Thomas
wordt in de volksmond wel de ongelovige Thomas genoemd, maar
hij was bereid voor zijn geloof te sterven – door een speerstoot;
Barthelomeüs
werd gekruisigd
Judas
niet Iskariot de verrader en ook niet de halfbroer van Jezus. De
zoon van Jacobus – van hem is niets bekend.
20.5
Vertalingen
Over de vertalingen de Bijbel valt heel veel te zeggen, maar dat valt buiten het doel van dit
boek.
Wel is het goed te weten dat het Oude testament is geschreven in het Hebreeuws (Joodse
taal zonder klinkers) en het nieuwe testament hoofdzakelijk in het Grieks (de spreektaal in
de tijd van Jezus).
Nu is de Bijbel, zoals we al zagen, het meest vertaalde boek ter wereld. Zo bestaan er in
de Nederlandse taal al vele vertalingen. De belangrijkste zullen we even noemen:
Delftse Bijbel
Staten Vertaling

Dit is de oudste Nederlandse vertaling, gedrukt in 1477.
(sv) Deze vertaling stamt uit begin 17e eeuw. Hoewel de huidige (standaard) Statenvertaling (SV) wel taalkundig is aangepast, zijn het taalgebruik en de zinsbouw nog steeds heel
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ouderwets. Dat maakt het heel lastig om deze vertaling te gebruiken.
NBG-1951
(nbg) Deze vertaling, die in 1951 is gereedgekomen, is van het
Nederlands Bijbel Genootschap en was de meest gebruikte vertaling in het Nederlandse taalgebied tot de uitgave van de nbv
(zie onder). De vertaling is redelijk te begrijpen, maar is door
het taalgebruik van 50 jaar geleden wel verouderd. Dat wil zeggen, dat het wat verder af staat van het hedendaagse woordgebruik (met uitdrukkingen enz.) en oubollig overkomt.
Willibrordsvertaling
(wv) Dit is een vertaling die door de Katholieke Bijbel Stichting
uitgegeven wordt. Vooral de wat oudere vertalingen (tot ongeveer eind jaren tachtig) zijn best goed te lezen. Het bijgeschreven commentaar kan je beter overslaan.
Het Boek
(hb) Dit is een heel populaire weergave die in de jaren tachtig
is uitgekomen. Deze weergave is voor buitenkerkelijken en pasbekeerden heel erg goed te lezen. Voor hen is Het Boek ook
voor bedoeld. Als je verder in de Bijbel wilt duiken om te ontdekken wat God wil (je gaat dus dieper graven), dan is deze
weergave niet goed genoeg. Met opzet spreken we over weergave (parafrase), omdat het niet een letterlijke vertaling betreft,
maar het per vers (soms per paar verzen) een weergave van de
bedoelingen geeft.
Herziene Groot Nieuws (gnb96) Dit is de vertaling die we in dit boek gebruiken. Let
erop dat je vertaling ‘1996’ hebt. Het is in hedendaags taalgebruik geschreven en is daardoor heel aantrekkelijk en ook
aan te bevelen. Wel geldt hier dezelfde opmerking als bij Het
Boek. Als je later verder gaat studeren in de Bijbel is een andere vertaling, met name de Herziene Staten Vertaling (zie onder) noodzakelijk.
Nieuwe Bijbelvertaling (nbv) Deze vertaling uit december 2004 is prettig leesbaar en
staat dicht bij het taalgebruik van deze tijd. Het is wel een compromisvertaling, wat wil zeggen dat de Katholieke- en de Protestantse Bijbelstichtingen beide aan de basis staan van deze
vertaling. Dat betekent, dat veel betekenissen wat afgevlakt zijn
om aan wensen tegemoet te komen. Deze vertaling is niet zo
goed. Hij is prettig als je begint met Bijbellezen, maar zal bij
verdere studie echt gebrekkig blijken te zijn.
Herziene Statenvertaling (hsv) Deze prachtige herziening van de Statenvertaling is erg
goed leesbaar. Hij kwam eind 2010 uit. De woorden zijn over
het algemeen goed van deze tijd. Het is ook goed te begrijpen.
20.5.1 Welke vertalingen moet je nu gebruiken
Je moet niets. Voel je vrij te gebruiken wat je wilt. Aan te bevelen is in het begin Het Boek
of de ‘Herziene Groot Nieuws 1996’ te gebruiken. Verder wordt tegenwoordig de Nieuwe
Bijbelvertaling (NBV) veel gebruikt.
Als je echt wat serieuzer de Bijbel in wil duiken zou de Herziene Statenvertaling de beste
zijn. Een steengoede Engelse vertaling is de New King James Version.
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Aanbevelingen

Boeken
Als je meer wilt weten over het ontstaan van de Bijbel, van het oude testament en het
nieuwe testament, is er een zeer boeiend en goed leesbaar boek:
‘Het ontstaan van de Bijbel’, onder redactie van Dr. Ouweneel, uitgever is EO.
Films
Er zijn prachtige films die een goed beeld geven van een stuk geschiedenis die in het
Oude testament van de Bijbel wordt beschreven:
Over het leven van ‘Abraham’, deel 1 en 2;
Over het leven van ‘Jacob’ (de kleinzoon van Abraham);
Over het leven van ‘Jozef’ (de zoon van Jacob), deel 1 en 2;
Over vele andere Bijbelhelden is een film gemaakt in deze serie.
Allen uitgezonden door de NCRV.
Over Mozes en het volk Israël dat uit Egypte werd uitgeleid: ‘The ten commandments’ (de
Tien Geboden). De animatiefilm ‘The prince of Egypt’ gaat hier ook grotendeels over,
maar is meer geromantiseerd
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Vragen hoofdstuk 20
Bijbel

20

Kernwoord
‘Bijbel’

1.

Wat betekent ‘Bijbel’?

2.

Hoeveel delen heeft de Bijbel en hoeveel boeken heeft elk deel?

3.

Is de Bijbel door één knappe schrijver geschreven? Geef een toelichting.

4.

Hoeveel jaar kostte het om de Bijbel te schrijven? Wanneer was hij (ca.) af?

5.

Wat valt je op over het einde van het leven van de meeste apostelen?

6.

Heb je wel eens met iemand samen een scriptie of werkstuk moeten schrijven?
Hoe was het om dat goed te laten verlopen, zodat er geen tegenspraak in is?

Groeien in het karakter van Jezus (20) ‘autoriteit en Jezus’
Lees eerst Romeinen 8:31-39 eens.
A.
Waarom kan niets jou scheiden van God (vers 39). Vraag God opnieuw je aan te
raken met wat je hier antwoord…
B.
Vul de volgende zinnen aan vanuit het tekstgedeelte. Proclameer het hardop.
1) Het haalt niets uit als iemand tegen mij is, want
2) God zal in alles voorzien, want
3) Mensen kunnen negatief over mij praten, maar
4) Ik laat me niet veroordelen, want
5) Niets kan mij scheiden van Jezus Christus, want
C.

Wees je ervan bewust dat je getest wordt in je geloof. Wees je bewust van de enorme autoriteit die je hebt door Jezus. Gebied de duivel in Jezus’ naam weg te gaan.
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Extra: Bijbelleeshulp

21.1
Bijbelboeken lezen
Het is een dik boek, die BIJBEL, maar wel zeer interessant en boordevol informatie op allerlei gebied. Maar waar moet je nu beginnen te lezen? Niet alles is meteen zo begrijpelijk,
en er zijn boeken in de Bijbel die best heel erg lastig te begrijpen zijn. Daarom lezen we
dat soort boeken in het begin nog niet. Ook zijn er boeken die wel interessant en begrijpelijk zijn, maar als je daarin gaat lezen, is het net of je halverwege een spannende, mooie
film pas de Bioscoop of Cinema binnenloopt en voor het einde weer weggaat. Je mist dan
teveel informatie om er nog wat van te begrijpen.
Nu is de Bijbel wel een wonderlijk boek en zelfs als je er zomaar ergens in leest zal je
bijna altijd wel bemoedigd en getroost worden door Gods liefde en macht. Toch willen we
je graag een leesadvies geven om redelijk snel een beeld te krijgen van de Bijbel en van
Gods plan met mensen en met de wereld.

Boek

Testament

Lukas

Nieuwe testament

Psalm 103, Psalm 8, Psalm 139

Oude testament

Psalm 23, Psalm 34

Oude testament

Handelingen

Nieuwe testament

Genesis

Oude testament

Exodus hoofdstuk 1 - 20

Oude testament

1e brief van Johannes

Nieuwe testament

Spreuken hoofdstuk 1 - 10

Oude testament

Psalmen 1 - 41
Oude testament
Wat je ook kunt doen, is elke dag één hoofdstuk uit de 1e brief aan de Corinthen en één
Psalm lezen. Dit is eigenlijk zeer aan te bevelen!
1e brief aan de Corinthen

Nieuwe testament

Markus
Nieuwe testament
Een andere mogelijkheid is in Markus lezen en elke dag ook één Psalm (dit is eigenlijk
zeer aan te bevelen!), bijvoorbeeld één van de volgende:
Psalmen 107 t/m 150

Oude testament

Mattheüs

Nieuwe testament

Jozua

Oude testament

Richteren

Oude testament
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21.2
Enkele aangrijpende verhalen
Hier zijn een paar verwijzingen naar prachtige, hartverwarmende en krachtige verhalen
over hoe Jezus elke keer weer leven, genezing en bevrijding brengt.
Verhaal

Plaats in de Bijbel

De Samaritaanse vrouw
Johannes hoofdstuk 4 (nt)
Joden en Samaritanen hadden een gloeiende hekel aan elkaar. Verder was het niet zo gewoon dat een man met een vrouw een heel gesprek had, zeker niet met een ‘verdachte’
vrouw.
Let nu eens op hoe geweldig Jezus’ liefde en betrokkenheid is...
Shalom – ‘sozo’ (hier is dat dus redding, maar ook emotionele genezing – wat voor kapotte emoties herken jij in dit verhaal?)
De genezing van een bezetene
Markus hoofdstuk 5 vers 1 - 20 (nt)
Sommige mensen lijken onherstelbaar ziek en verloren. Jezus toont in deze geschiedenis
hoe groot zijn zorg is voor mensen, maar ook hoe groot zijn enorme autoriteit en kracht
zijn.
Dit is Jezus en wat hij wil: Shalom – ‘sozo’ (hier is dat dus bevrijding van bindingen door
boze geesten)
Allerlei wonderlijke genezingen!
Lukas hoofdstuk 4 vers 31 - 5:26
Jezus is in staat te genezen, wat de ziekte ook is.
Opnieuw Shalom – ‘sozo’ (allerlei lichamelijk genezingen)
Jezus door een zondares gezalfd
Lukas hoofdstuk 7 vers 36 - 50
Soms worden mensen door de maatschappij helemaal aan de kant gezet en genegeerd.
Vaak heel hypocriet. Soms ook begrijpelijk vanwege de kwetsingen. Jezus kijkt naar wat
er in iemands hart leeft, en wijst zelfs niet af als iemand zelf het niet met God in orde wil
maken. Het probleem is dan wel dat je niet met Vader
God verzoend wordt. Deze
vrouw heeft echt spijt…
Shalom – ‘sozo’ (emotioneel herstel, maar ook een herstel van haar relatie met Vader)
De opwekking van Lazarus
Johannes hoofdstuk 11
Dit wonderlijke, mooie getuigenis van Jezus’ kracht ging toen heel het land door. De religieuze leiders waren helemaal van slag. Het was niet te ontkennen!
Shalom – ‘sozo’ (iemand die letterlijk dood was, al vier dagen, wordt opgewekt – dat is pas
vrede, dat is pas ‘sozo’)
Een gebed recht uit Jezus’ hart

Johannes hoofdstuk 17

Jezus verraden en gevangen genomen

Lukas hoofdstuk 22

Jezus’ marteling, kruisiging en sterven
Lukas hoofdstuk 23
Let op de redding van een moordenaar die ook gekruisigd was. Hij kon niets meer doen
om zijn zonde goed te maken... en werd toch gered!
Shalom – ‘sozo’ (hier het lijden van Jezus, zodat wij Shalom/’sozo’ kunnen ontvangen)
Jezus’ opstanding
Lukas hoofdstuk 24
Shalom – ‘sozo’ door de Heilige Geest: Jezus leeft weer en is gezond.
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Bijlage

Uitleg: Werken met de ‘vragen’ en ‘karakter opdrachten’
Doelstelling
Het doel van de vragen en opdrachten is niet om je een punt te geven of om je te
controleren. We geven ook geen proefwerk of een beoordeling. Het doel is je te
helpen bij je nieuwe leven met God en om de Bijbel te gaan leren begrijpen.
Datgene wat je begrijpt kun je vervolgens ook veel beter gaan gebruiken in je
dagelijkse leven.
Je kunt bijvoorbeeld uit je hoofd leren welke vruchten er allemaal bestaan (appels,
peren etc.), en welke er eetbaar zijn en welke niet. Maar als je nooit gaat begrijpen
dat je ze moet gaan plukken en in je mond stoppen, zul je van de honger omkomen,
ook al woon je in een boomgaard met talloze heerlijke vruchten. Trouwens, als je ze
nooit proeft, zul je ook niet weten hoe ze smaken.
Probeer dus te begrijpen wat je leert.
Stel vragen als je het niet snapt.
Wees niet bang fouten te maken.
Vragen per hoofdstuk
Het is de bedoeling dat je de vragen van elk hoofdstuk beantwoordt vanuit dit boek.
Dus niet dat je zelf antwoorden verzint. Geregeld wordt gevraagd je antwoord toe te
lichten. De vragen zijn vooral bedoeld om je te laten nadenken of je het ook begrijpt.
Schrijf zelf ook jouw vragen op, zodat je die de volgende keer kunt stellen.
Op de website kun je de antwoorden terugvinden: start.alive-and-well.org
Groeien in het karakter van Jezus (praktische opdrachten)
De opdrachten zijn vooral bedoeld om je te helpen bij je relatie met God in het
dagelijkse leven! Ze laten je nadenken, of bepaalde praktische teksten lezen, of
stimuleren je om in beweging te komen, om actie te ondernemen.
De opdrachten zijn vaak ook heel praktisch om daarover met elkaar een gesprek
aan te gaan.
Memorisatievers
De verzen waarvoor je wordt uitgedaagd ze uit je hoofd te leren, staan in de meeste
hoofdstukken. Schrijf bij de vragen de tekst met de Bijbelverwijzing in het lege vakje
op, en begin die elke dag hardop te lezen. Probeer dan steeds meer uit je hoofd op
te zeggen. Je kunt ze ook uitprinten en in je zak of ‘schakosh’ doen, of op je
smartphone zetten.
Bijbel

Sommige mensen kunnen heel makkelijk leren, en anderen hebben daar meer moeite mee. Ik daag je uit om jouw eigen grenzen te verleggen. Kon je voorheen nooit
makkelijk leren? Probeer dan nu eens één tekst te leren, al doe je er een paar weken over. Heb je altijd makkelijk kunnen leren? Leer dan alle teksten uit je hoofd J.
Kernwoord
Omschrijf vanuit de definitie in elk hoofdstuk in een aantal woorden het kernwoord.
Probeer voor de volgende les om het kernwoord te omschrijven. Het
allerbelangrijkste is niet wat je allemaal zegt, maar dat je het begrijpt.

Andere boeken van Paul Immanuel Rooda
‘Op Jouw Gezondheid’ met de ondertitel ‘Genezing is dichterbij dan je denkt’
Uitgever: Stichting Alive and Well Ministries
Met zijn eigentijdse schrijfstijl komt Paul heel dichtbij de lezer te staan. Hij deelt veel
persoonlijk ervaringen en brengt met passie de boodschap van liefde en genade van
God. Velen hebben door dit boekje al geheel of gedeeltelijke genezing ontvangen.
Regelmatig komen er getuigenissen van mensen die erdoor tot bekering komen.
Bestel in de Christelijke boekhandel of via de shop op de website.

€ 7,90

‘Alive and Well Genezingsschool’
Uitgever: Stichting Alive and Well Ministries
Dit boek wordt gebruikt bij de Genezingsscholen die Paul en Annick in Nederland en
België geven. Het boek is niet los verkrijgbaar. Via de website kunt u kijken
wanneer en waar Genezingsscholen georganiseerd worden. Normaal duurt een
school zeven zaterdagen. Delen zijn ook vertaald in het Engels en Servisch.
Studieboekje bij de DVD ‘What Would Jesus Do?’
(uitgeverij Neema, Nederland)
17 januari 2014 uit te geven: 'Jezus zegt: Ga, verkondig en genees'
Uitgever: Stichting Alive and Well Ministries
Afgewisseld met persoonlijke getuigenissen en het verhaal van zijn zoektocht naar
Goddelijke genezing, geeft Paul helder en krachtig onderwijs over wie we zijn in
Christus en over Gods samenwerking met zijn kinderen. Vanuit de
genezingsbediening van Jezus geeft het boek heel praktische training om zelf de
zieken de handen op te leggen en te genezen. Een echt praktijkgericht boek dat ook
'waarom vragen' niet schuwt.
Voorjaar 2014 uit te geven: een heel bijzonder dagboek.
Uitgever: Stichting Alive and Well Ministries
De hoofdonderwerpen zijn Identiteit in Christus, wonderen en tekenen, de Heilige
Geest, genezing, bovennatuurlijke gebeurtenissen van God in de Bijbel
(overwinningen, bescherming, voorziening, verschijning etc.).
Dit dagboek zal persoonlijk te gebruiken zijn, maar ook in Bijbelgroepen,
jeugdgroepen, kerken enzovoorts. De onderwerpen worden telkens in blokken van
een aantal weken behandeld.
Verder heeft de Stichting vele audio CD’s over tal van onderwerpen te koo

Contactinformatie op een rijtje

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?
glory@alive-and-well.org
Ons YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCuz4aBE5pzst6DPPiN9sEEg
Alive and Well Ministries
Stichting Alive and Well Ministries
De Hank 29, 3832 JJ, Leusden, Nederland
www.alive-and-well.org
glory@alive-and-well.org
gsm België +32 487 463060

Banknummer Rabobank Leusden:
(iban) NL24 RABO 01559374 05
(met anbi status voor aftrekbaarheid van giften)
Informeer naar onze Scholen:
Trainingsscholen
Genezingsscholen
Alive and Well Church, Genk, België
Flikbergstraat 79, Genk
www.alive-and-well.org/welkom

