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Een Bijbelstudie door E. van den Worm

Algemene noot:
1. Als er geen bronvermelding aan het eind van de Bijbeltekst staat, dan is deze overgenomen uit de
NBG-vertaling van 1951. Natuurlijk kunt u, naar wens, altijd een andere Bijbelvertaling bij deze studie
gebruiken.
2. Regelmatig is er tekst tussen haakjes toegevoegd om de diep geestelijke betekenis van de Bijbeltekst
te verduidelijken. Deze toegevoegde tekst is – bewust – van een andere kleur gemaakt, zodat u in
één oogopslag kunt zien wat er aan uitleg in de Bijbeltekst is toegevoegd.
3. In de meeste gevallen kan daar waar hij, hem of zijn staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk ook zij of haar gelezen worden, daar het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder spreekt het
voor zich, dat waar gesproken wordt over ‘broeders’ ook de ‘zusters’ hierbij zijn ingesloten.
4. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, mits met bronvermelding.
5. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen.
ste
Natuurlijk kunt u anderen, in de 1 plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag
de studies wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten
overvloede: zie punt 4 hierboven.

Nieuwe opmaak: februari 2009
Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website
www.eindtijdbode.nl
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Jezus heeft ons beloofd, dat Hij ons niet zal begeven, noch verlaten.
Hebr. 13:5b

Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.

Matth. 28:20

En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Wanneer gebeurt dit in ons leven? Als wij ons hart voor Hem hebben geopend en Hem als onze Verlosser
en Zaligmaker hebben aanvaard.
Openb. 3:20
Zie, Ik sta aan de deur (van uw hart) en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort
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en de deur (van het hart) opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd (Avondmaal ) met hem houden en hij
met Mij.
Hij zal dan Avondmaal met ons houden en wij met Hem. Dit wil zeggen, dat Hij ons deel geeft aan Zijn voor
alle mensen op Golgotha volbracht werk. Hij doet ons dan deel hebben aan Zijn dood en opstanding (d.i. in
geestelijke zin deel nemen aan Zijn sterven op Golgotha, waardoor ook wij volmaakt gaan sterven aan ons
zondige ik, waarna het NIEUWE LEVEN in Christus, het OPSTANDINGSLEVEN, ook in ons leven realiteit
wordt). Dit doet Hij niet ineens, maar geleidelijk aan, Hij leidt ons dan op de weg er naar toe.
Joh. 14:6
Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot
de Vader dan door Mij.
Joh. 10:11
van de christenen).

Ik ben de goede Herder. De goede Herder zet Zijn leven in voor Zijn schapen (beeld

Ps. 23:1a-6
De HERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige
weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns
naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; Uw
stok en Uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis (d.i. een maaltijd) aan voor de ogen van wie mij
benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.
Joh. 14:15-20
Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En Ik zal de Vader bidden, en Hij
zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u zal blijven tot in eeuwigheid; namelijk de Geest der
waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent
Hem; want Hij blijft bij u, en zal IN u zijn. Ik zal u geen wezen laten; Ik kom terug tot u. Nog een korte
tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven. In die dag zult
gij erkennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u. (St. Vert.)
In en door de Heilige Geest leidt Hij ons dan, namelijk als wij ons hart voor Hem open houden, uit onze zondestaat naar de staat van verlossing van de in ons heersende zondemacht; ja, naar de volmaakte verlossing
ervan toe, naar Gods hemel, waar absolute heiligheid heerst.
Hij leidt ons dan op die weg van heiligmaking naar onze Vader, Die in de hemel is, toe, naar Zijn hemel,
waar wij in eeuwigheid bij en in Hem mogen wonen, en Hij in ons. Dit is een proces.
Uit en door Hem groeien wij dan uit de zondemacht in de Christus-natuur, worden wij leden van het geestelijk Lichaam van Christus, waarvan de Here Jezus ons aller Hoofd is.
Als wij Jezus in ons hart hebben toegelaten en Hij Zijn heiligmakings-werk in ons kan beginnen, mogen wij
ons “kinderen van God” noemen, al zijn wij dan nog zondaren, die Hem nog steeds om vergiffenis moeten
vragen. Dan zijn wij – in het Latijns “de jure” – kinderen van God. Dit wil vertaald zeggen, dat wij dan, door
ons geloof en oprechte overgave, van Hem “het recht” gekregen hebben om ons zo te noemen, al zijn wij in
waarheid nog vergeven zondaren. In en door Zijn proces van heiligmaking gaat Hij ons dan “de facto” (d.i.
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vertaald: in alle werkelijkheid en in alle waarheid), zonen van God maken.
1

Volgens de letterlijke vertaling en de Statenvertaling. Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie:
“Geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam” .
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Ook dochters (van God) worden – als zij volmaakt in Hem zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet
meer nodig en dus niet aanwezig.
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2 Kor. 5:17
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan,
zie, het nieuwe is gekomen.
1 Kor. 1:30
Maar uit Hem (d.i. God) is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing.
ste

Als wij gestorven zijn, brengt Hij ons naar het hemelse paradijs, de “voorhemel”, ook wel 1 hemel genoemd, naar het huis van onze hemelse Vader, met Zijn vele woningen, waar wij toebereid worden voor on3
ze eeuwige woonstede in Gods Heiligdom en Allerheiligdom, het Nieuwe Jeruzalem (zie Openb. 21).
Joh. 14:1-4
Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van
Mijn Vader zijn vele woningen; anders zou Ik het u gezegd hebben; (want) Ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, kom Ik terug en zal u tot Mij
nemen, opdat gij ook zijn mag, waar Ik ben. En waar Ik heenga, weet gij, en de weg weet gij. (St. Vert.)
Als wij “onderweg” sterven op deze weg, onze “kruisweg” (zie Luk. 9:23), de weg van ons persoonlijk kruisproces, dan wordt ons de nog ontbrekende heiligmaking – in het eeuwige leven, dat wij dan zijn ingegaan –
toegerekend.

De 10 fasen, die ons brengen tot en in de volkomen vrede
(d.i. de ware sabbats-rust) in en met God.
Laat ons deze heiligmaking stap na stap volgen:

1.
Hij verzoent ons met God als wij geloven in het Goddelijke aanbod van Jezus’ Verlosserschap en
Zijn plaatsvervangend zondoffer (schuldoffer), Zijn volbracht werk op Golgotha, Zijn plaatsvervangende
dood en opstanding, als betaling (voldoening) van onze zondeschuld.
Joh. 3:16
Want alzo lief heeft God de (mensen van deze) wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

2.
In en door het licht van de Heilige Geest ontdekken wij onze zondeschuld en Hij vergeeft ons, als wij onze zonden rouwmoedig/berouwvol bij Hem hebben beleden.
1 Joh. 1:9
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden
te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

3.
Hij verlost ons van de in ons heersende zondemacht tot de volmaakte verlossing toe, nadat
wij ons totaal aan Hem hebben overgegeven, zodat Hij – in en door Zijn Heilige Geest – in ons hart kan komen om ons deel te geven aan Zijn dood en opstanding, die Hij voor alle mensen heeft volbracht.
Ef. 5:26-27
Om haar (d.i. de Gemeente, beter gezegd: de Bruidsgemeente) te heiligen, haar reinigende
door het waterbad met het woord (van God), en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.
Openb. 3:20

Reeds eerder geciteerd (zie blz. 1).

Wij betuigen onze overgave aan Hem in en door onze waterdoop, wat een vraag (een bede) is van een goed
geweten naar God om deel te mogen nemen aan Zijn dood en opstanding, die Hij voor ons heeft volbracht.
1 Petr. 3:21
Als tegenbeeld daarvan (van de ark van Noach) redt u thans de doop, die niet is een
afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus.
Deze verlossing uit de zondemacht geschiedt niet ineens, maar geleidelijk aan, waarom er ook sprake is van
een kruisweg, die wij in Zijn kracht hebben te volbrengen, omdat Hij (in Lukas 9:23) zegt, dat wij ons kruis
op moeten nemen en Hem moeten volgen. Hij begeleidt ons dan op de kruisweg, die Hij voor ons heeft volbracht.
Luk. 9:23
Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en
neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.
We moeten Golgotha voortdurend in ons hart geschreven hebben.
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Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studies: “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel
met de mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader“ en/of “Het nieuwe Jeruzalem, de
Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus”. (noot – AK)
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2 Kor. 4:10-11
Te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Want voortdurend worden wij, die leven, aan de
dood overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees
openbare.
Wij moeten moedwillig deel willen hebben aan dit stervensproces van de zondemacht in ons, omdat wij een
vrije wil hebben, wij moeten daarom Zijn vlees geestelijk willen eten en Zijn bloed geestelijk willen drinken,
dit wil zeggen: geestelijk deel willen nemen aan Zijn volbrachte dood en opstanding.
Joh. 6:54-58
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en
mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de
Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet
gelijk de (voor)vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.

4.
Hij doet ons wedergeboren worden uit God en vernieuwt onze ziel en geest tot de volmaakte
Christus-natuur toe.
Tit. 3:5-7
heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch
naar Zijn ontferming ons gered door het bad van de wedergeboorte en van de vernieuwing door de
Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige
leven.
Joh. 1:12-13
Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees,
noch uit de wil van een man, doch uit God geboren zijn.
Ef. 4:13
Totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon van
God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus.

5.
Hij stort Zijn Heilige Geest over ons uit,
Die ons zal leiden op onze kruisweg van verlossing uit de zondemacht en verder zal leiden op de weg van
Zijn zaligmakend heil door deelgave van Zijn kant en deelname aan onze kant aan het door Gods Lam volbrachte werk van dood en opstanding. Ook zal Zijn Heilige Geest ons troosten bij onze moeilijkheden en tegenslagen, die wij ondervinden moeten.
Joh. 14:15-17
Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden
en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de
wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u
en zal in u zijn.

6.
Hij zal ons dopen in de Heilige Geest, Die dan in ons wonen gaat en ons volkomen vervult met
Zichzelf, als wij Hem hierom bidden. Dit is om ons te sterken op onze kruisweg naar heiligheid tegen alle
misleiding en verleiding van de machten der duisternis.
Luk. 11:13
Indien dan gij, hoewel gij (van nature) slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw
kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?
Ef. 5:18b

wordt vervuld met de Geest (van God).

7.
Hij zal ons aandoen met Zijn geestelijke wapenrusting, de sterkte van Zijn macht, om
strijd te kunnen voeren tegen de geestelijke boosheden, die ons aanvallen.
Ef. 6:10-18
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte Zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel; want wij hebben niet te
worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers
dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods,
om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de
voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het Evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild
des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
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8.
Hij leidt ons tot onze hemelse Vader.
Hebr. 10:19-23
Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het
voorhangsel, dat is, (door) Zijn vlees, en wij een grote Priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij
de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, Die (het) beloofd heeft, is getrouw.

9.
Hij doet ons zitten met Hem in Zijn troon en schenkt ons majesteit, autoriteit en kracht.
Openb. 3:21
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op (letterlijke vertaling: in) Mijn troon,
gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met Mijn Vader op (in) Zijn troon.

10.
Onze hemelse Vader maakt ons dan met Zijn eeuwige Zoon tot Zijn heiligdom, waarin
Hij eeuwig wonen wil en ook door ons heen eeuwig wil werken en wil wandelen, ons dan kledend met
Zijn Goddelijke heerlijkheid.
2 Kor. 6:16b
Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder (letterlijke vertaling: in) hen wonen en (onder hen) wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn
volk zijn.
Openb. 21:9b-11
Kom hier, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw van het Lam. En hij voerde mij
weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de
hemel, van God; en zij (d.i. de Bruid) had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar
gesteente, als de kristalheldere diamant.
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