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en
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“Want de zaligmakende (en heilbrengende) genade van
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Algemene noot:
1. Als er geen bronvermelding aan het eind van de Bijbeltekst staat, dan is deze uit de vertaling van het NBG
van 1951 overgenomen. Natuurlijk kunt u, voor uzelf, 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. Natuurste
lijk 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.
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1.
Inleidend woord
Tit. 2:11-14
Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, 12 om ons op te
voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig
in deze wereld leven, 13 verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God
en Heiland, Christus Jezus, 14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid,
en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.
Deze studie vertelt ons van de dingen, die God ons, Zijn verbondskinderen, door onze Here Jezus Christus geschonken heeft door Zijn deelgave (en wij door onze bewuste deelname) aan de dood en opstanding van Gods
Lam op Golgotha, die Hij in het kruispunt der eeuwen heeft volbracht, en van de dingen, die Hij van ons hier op
aarde vraagt.

Gods doel met Zijn verbondskinderen
1 Kor. 2:7-12
Maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds
van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. 8 En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van
haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd
hebben. 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen
mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. 10 Want ons heeft God
het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. 11 Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand,
wat in God is, dan de Geest Gods. 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit
God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
1

Gen. 1:26a
En God zei: Laat Ons (Vader, Zoon en Heilige Geest – zie noot ) mensen maken naar Ons
beeld, als Onze gelijkenis.
Hij wil mensen maken, die uiteindelijk dezelfde heerlijkheid hebben als de eeuwige Zoon van God.
Ef. 1:3-10
Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. 4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren
voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht. 5 In liefde
heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het
welbehagen van Zijn wil, 6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de
Geliefde. 7 En in Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de
rijkdom van Zijn genade, 8 welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, 9 door ons
het geheimenis van Zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had
voorgenomen, 10 om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder
één hoofd, dat is Christus, samen te vatten,
1 Joh. 3:2
Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen;
maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk
Hij is.
Hij wil Zijn verbondskinderen (zij, die het bloedverbond met de Here God hebben gesloten) Zijn volkomen zaligmakende genade toebedelen, die Hij vooral in de eindtijd in alle volmaaktheid reeds hier op aarde uit wil delen.
Dit geschiedt pas in de eindtijd, omdat Gods Woord pas in de eindtijd in zijn volkomenheid wordt aanvaard.
Hab. 2:14
“Want de aarde zal worden gevuld met de kennis van de heerlijkheid van JaHWeH, zoals
de wateren de zee(bodem) bedekken.” (letterlijke vertaling)
Openb. 14:6
En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een (SV: het)
eeuwig Evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en
taal en natie;
Dit grote doel is gebleven, ook nadat de mens door de verleiding van satan in de zonde is gevallen, waardoor alle
nakomelingen van Adam en Eva in de erfzonde worden geboren.
Ps. 51:7

Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

Ef. 2:1-10
Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij vroeger
gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van
de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, 3 (trouwens, ook wij allen hebben vroe1

Onze almachtige God heeft drie openbaringsvormen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Gods wezen is een Eénheid. Hij is
één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling. In Deut. 6:4 staat: Hoor, Israël: de Here
is onze God; de Here is één! (dus één Persoon!).
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gemaakt (zie Exod. 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit.
En, ook de mens bestaat uit een lichaam, het zichtbare deel (1), een ziel (2) en geest (3).
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ger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten,
en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns), 4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, 5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, (door genade zijt gij behouden), 6 en heeft ons mede opgewekt
en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, 7 om in de komende eeuwen (dit
is ca. 2000 jaren geleden door Paulus geschreven) de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit
uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme. 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Rom. 8:20-21
Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil
van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.
Hij zal deze zaligmakende werkingen van Zijn genade in Zijn verbondskinderen volbrengen, totdat Hij Zijn einddoel
zal hebben bereikt.
Ef. 4:13
totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.
2 Kor. 5:17
nieuwe is gekomen.

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het

Met “in Christus” wordt bedoeld “in de volmaakte Christus-natuur”.
Matth. 13:43
heeft, die hore!

Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren

1 Joh. 1:7
maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap
met elkaar; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
1 Joh. 3:2
Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen;
maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk
Hij is.
Openb. 21:1-7
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste
aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide
stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal in hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer
zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij,
die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet. 7 Wie overwint, zal deze dingen be2
erven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

De Persoon van de Here Jezus Christus
Hij alleen is ons door onze Vader-God geschonken om ons tot Gods doel te brengen. Hij werkt hier op aarde in ons
door Zijn Heilige Geest.
Joh. 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Hand. 2:36
Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.
Hand. 4:12
En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere
naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten (en kunnen) behouden worden.
2 Kor. 3:17-18
De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. 18 En wij allen, die
met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Here weerspiegelen, veranderen
naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.
1 Tim. 2:5
zus,

Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Je3

Hebr. 9:11-15
Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de
4
grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, 12 en dat
niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het hei2

Ook dochters van God worden in de eeuwigheid geestelijke zonen van God. Als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan wordt er
niet meer getrouwd, er is dan geen voortplanting meer voor de opgestane mensheid.
3
Namelijk de geestelijke zaligheid, die wij in het Nieuwe Verbond kennen.
4

4

Dat is: de hemelse.
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ligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. 13 Want als reeds het bloed van bokken en stieren en
de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? 15 En
daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, - nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van
de overtredingen onder het eerste (d.i. oude) verbond, - de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen
zouden.
Zach. 4:6
Hij antwoordde mij: Dit is het woord van de Here tot Zerubbabel: niet door kracht noch
geweld, maar door Mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.

Jezus’ Goddelijke erfenis
Door de verkondiging (bekendmaking) van Jezus’ Goddelijk Testament (Zijn Evangelie) biedt Hij alle mensen Zijn
Goddelijke Erfenis – verkregen door de dood en opstanding van Gods Lam, onze Here Jezus Christus – aan.
Wij ontvangen deel aan deze Goddelijke Erfenis door:
1. ons geloof in de verlossende en volmakende kracht van Zijn gestort bloed op Golgotha,
2. ons geloof in de almacht van onze Here Jezus Christus, Die deze erfenis aan ons toebedeelt in en door Zijn
Geest,
3. onze volkomen bekering van alle zonde tot God,
4. onze belijdenis van schuld,
5. onze dagelijkse overgave en opening van wezen, zodat Hij in ons lichaam, onze ziel en geest kan binnenkomen en Zijn zaligmakende genadewerk in ons wezen kan volbrengen,
6. voortdurend de zondemacht en zondige omstandigheden te ontvlieden, in de kracht van de Heilige Geest
te strijden tegen de verleiding van de zondemacht,
7. de eerste liefde, de liefde tot God en onze Here Jezus Christus, nooit te verlaten.

2.
De 10 zaligsprekingen en 9 treden van de trap van Jezus’ zaligmakende
genade.
•

Zaligspreking en trede 1: De armen van geest. Erkenning van onze verloren staat zonder Zijn genade en
gewaarwording van armoede aan rein, Goddelijk leven (zie Matth. 5:3).

•

Zaligspreking en trede 2: De treurenden. Belijdenis van zondeschuld. Geloof in verzoening met God bij blik
op het kruis van Golgotha en geloof in Jezus Christus (zie Matth. 5:4).

•

Zaligspreking en trede 3: De zachtmoedigen. Begin van de verlossing van de zondemacht door Zijn deelgave aan het sterven van het Lam van God en de zachtmoedige aanvaarding aan onze kant van het kruisproces, het afsterven van de oude, zondige mens door geestelijk Zijn vlees te eten en Zijn bloed te drinken, door
zo vrijwillig deel te nemen aan de dood van het Lam van God, een ervaring, die Jezus ons moet laten ondergaan (zie Matth. 5:5).

•

Zaligspreking en trede 4: Zij, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Hoop op deelgave aan Zijn
opstanding, hongeren en dorsten ernaar. Wedergeboorte uit God (zie Matth. 5:6).

•

Zaligspreking en trede 5: De barmhartigen. Deze barmhartigheid is gegrond op de liefde van God, die op
deze trede begint door te breken. Verdere deelgave aan Zijn opstanding (zie Matth. 5:7).

•

Zaligspreking en trede 6: De reinen van hart. Volkomen deelgave aan Zijn verlossing van de zondemacht; deze reinen van hart wandelen en leven reeds op aarde in Goddelijke reinheid en heiligheid (zie
Matth. 5:8).

•

Zaligspreking en trede 7: De vredestichters. Deelgave aan Zijn arbeidszalving (zie Matth. 5:9).

•

Zaligspreking en trede 8: Zij die op aarde reeds wandelen in Goddelijke gerechtigheid en hierdoor gehaat en vervolgd worden op de aarde (zie Matth. 5:10).

•

Zaligspreking en trede 9: Zij, die Godzalig (Gode welgevallig) op aarde leven, die volkomen gedrenkt zijn in
de Geest en de heerlijkheid van de Here Jezus Christus en die hierdoor Zijn Naam dragen. Zij worden
op aarde belasterd en vervolgd omwille van Zijn Naam (zie Matth. 5:11-12).

Deze zijn de 9 treden van de geestelijke ladder van Jakob, die naar de troon van onze Vader-God en van het
Lam leiden. Ze openbaren een geestelijke groei naar de volmaaktheid van de nieuwe mens in Christus.
Op aarde wordt een groeiende, negatieve levenservaring temidden van de medemensen ondervonden door de
toenemende macht van satan, de macht der duisternis, vooral in de eindtijd.
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5

Openb. 22:11
Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.
Matth. 24:12

En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.

Ezech. 21:25
ning,

En gij onheilige, goddeloze, vorst van Israël, wiens dag komt ten tijde van de eindafreke-

Deze uiterste ongerechtigheid geschiedt ten tijde van de antichrist.
de

In deze eindtijd heeft de Here Jezus in Zijn Woord nog een 10
•

zaligspreking toegevoegd:

Zaligspreking 10, de laatste zaligspreking bestemd voor de eindtijd. Voor de geroepenen tot het Avondmaal
5
van de Bruiloft van het Lam . Deelname aan de Bruid van het Lam als lid ervan. Bekleed met heerlijkheid
van God en met Zijn koninklijke autoriteit op aarde. De Godzaligheid van de Bruid van het Lam op aarde
geopenbaard. De openbaring van de zonen Gods (zie Openb. 19:9, SV)

Dan wordt de Bruid van het Lam op aarde aangedaan met Goddelijke heerlijkheid en macht om haar taak op de
duistere, zondige aarde van de eindtijd te kunnen vervullen; te weten: het herstel van de geestelijk in slaap gevallen Gemeente/Kerk en om haar te leiden tot overwinning over satan en zondemacht in en door de kracht van
de Heilige Geest; en tot het leiden van de grote wereldwijde opwekking in Jezus’ wijsheid en kracht, die tot de
ontelbare zielenoogst zal leiden (zie Openb. 7:9-14).

10e zaligspreking voor de eindtijd

1e
zaligspr.

2e
zaligspr.

3e
zaligspr.
3e trede

4e
zaligspr.
4e trede

5e
zaligspr.

6e
zaligspr.

7e
zaligspr.

8e
zaligspr.

9e
zaligspr.
9e trede

8e trede

7e trede

6e trede

5e trede

De hemelse berg Sion
(zie Hebr. 12:22-24)

2e trede

1e trede

Schema van de 9+1=10 zaligsprekingen en de 9 treden van de trap van Gods zaligmakende genade.

3.
De

1ste

zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.
ZALIG de armen van Geest

De erkenning van eigen zondaarschap en armoede aan geestelijk leven.
Matth. 5:3

Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

De natuurlijke, “vleselijke” mens ontdekt, als hij de eerste trede van deze ladder betreedt, dat hij arm is aan geestelijk, goddelijk leven. Zijn geestelijke armoede is volkomen. Hij ontdekt, dat hij zich in de dimensie van de duisternis bevindt en bekeert zich tot God en zijn Heiland, de Here Jezus Christus.
Rom. 7:13-25
Is dan het goede (Gods geestelijke wet) mijn dood geworden? Volstrekt niet (Gods wet brengt
geen dood teweeg), maar de zonde heeft, opdat zij zou blijken zonde te zijn, door het goede (van Gods wet) mijn
dood bewerkt, opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod. 14 Wij weten immers, dat de wet
geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. 15 Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet
wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. 16 Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik
toe, dat de wet goed is. 17 Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 18 Want ik
weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees (d.i. mijn vleselijke, zondige natuur), geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. 19 Want niet wat ik wens, het goede, doe ik,
maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. 20 Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het
5

Zie eventueel de studie: “Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods
Lam…”, GRATIS te downloaden op www.eindtijdbode.nl
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niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 21 Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het
kwade bij mij aanwezig; 22 want naar de inwendige mens (naar mijn geest) verlustig ik mij in de wet Gods, 23
maar in mijn leden (in mijn lichaam) zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot
krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. 24 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen
uit het lichaam dezes doods? 25 Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here! Derhalve ben ik zelf met mijn
verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees (met mijn lichaam) aan de wet der zonde.

Jezus Christus, de ENIGE door God aan de ganse mensheid gegeven Verlosser en
Zaligmaker.
Hand. 4:12
En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere
naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.
Matth. 1:21
Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk
zal redden van hun zonden.
Joh. 1:12
Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen
Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;
Als wij Jezus aangenomen hebben zijn wij nog geen kinderen van God, wij zullen die worden.
Joh. 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Hand. 10:43
Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden
ontvangt door zijn naam.
1 Kor. 1:30
Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid,
rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,
1 Tim. 2:5
zus,

Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Je-

De Geest van onze Here Jezus Christus en Zijn Woord zijn het enige licht op ons levenspad.
Joh. 1:1-5, 9
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit
was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden,
dat geworden is. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 5 en het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. 9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.
Joh. 8:12
Wederom dan sprak Jezus tot hen en zei: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal
nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
1 Joh. 1:7
maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap
met elkaar; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
Onze Here Jezus Christus is het Levende Woord, Dat ons belicht door Zijn geroepen en gezalfde predikers heen.
Ps. 119:105

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Ps. 119:130

Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.

Ps. 119:140

Uw woord is geheel gelouterd, uw knecht heeft het lief.

Rom. 10:14-15
Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem,
van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? 15 En hoe zal men prediken zonder gezonden te
zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.

Gods gezalfd Woord openbaart ons de armoede van onze innerlijke mens. Zijn Woord, gezalfd door de Geest, is ons tot Ogenzalf die onze geestelijke blindheid wegneemt.
Joh. 16:8
deel;

En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oor-

Openb. 3:18
raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij (geestelijk) rijk
moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en
ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt (geestelijk inzicht moogt hebben).
Ef. 1:17-20
opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest
van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: 18 verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke
hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen, 19 en hoe overweldigend groot
Zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht, 20 die Hij heeft gewrocht
(d.i. tot stand heeft gebracht) in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan Zijn rechterhand in de hemelse gewesten
Ef. 2:1-9
Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij vroeger
gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van
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de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, 3 (trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten,
en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns), 4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, 5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, (door genade zijt gij behouden), 6 en heeft ons mede opgewekt
en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, 7 om in de komende eeuwen (gezien vanuit het standpunt van Paulus) de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen naar zijn goedertierenheid
over ons in Christus Jezus. 8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is
een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme.
Rom. 3:10-18
gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één, 11 er is niemand, die
verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; 12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is
niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één. 13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog,
addergif is onder hun lippen; 14 hun mond is van vloek en bitterheid vol; 15 Snel zijn hun voeten om bloed te
vergieten, 16 verwoesting en ellende zijn op hun wegen, 17 en de weg van de vrede kennen zij niet. 18 De
vreze Gods staat hun niet voor ogen.
Hier hebben wij de 14-voudige aanklacht van de hemelse Justitie ten laste van de in de zonde gevallen mens.
Rom. 8:20-21
Want de schepping (het schepsel, SV) is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig,
maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in hope echter, omdat ook de schepping (het
schepsel) zelf (als zij zich bekeert) van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid
van de heerlijkheid der kinderen Gods.
Met “vruchteloosheid” wordt bedoeld, dat de schepping (het schepsel) geen eeuwige, Goddelijke vrucht draagt
vanwege haar zondige staat.
Ps. 51:7

Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

Jer. 17:9-10
Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? 10 De Here
doorgrondt het hart en toetst de nieren, en dat om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht van
zijn daden.
De nieren zijn de katalysatoren van het menselijk lichaam tot afscheiding van alle giftige stoffen. Geestelijk slaan
ze op onze goede wil om van alle zonde te worden verlost, dus op de mate van onze bekering tot God.

Wat hebben wij te doen als Gods licht over ons komt?
1. Wij moeten onze armoedige, geestelijke staat voor God erkennen, belijden.
2 Kron. 7:13-14
Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied
het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, 14 en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen,
verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit
de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.
2. Wij moeten ons bekeren tot God en onze Here Jezus Christus.
2 Kron.16:9a
Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen wier hart
volkomen naar Hem uitgaat.
Ezech. 33:11
Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, Ik heb geen behagen in
de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u,
bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, huis Israëls?
Hand. 17:30
God dan verkondigt, met voorbijgaan van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan
alle mensen dat zij zich moeten bekeren, (HSV)
3. Wij moeten geloven in de reddingskracht van Jezus Christus.
Joh. 1:12
Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen
Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven
Joh. 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Joh. 6:47

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven.

Ef. 1:19-20
en hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de
sterkte van Zijn macht, 20 die Hij heeft gewrocht (d.i. tot stand heeft gebracht) in Christus, door Hem uit de doden op
te wekken en Hem te zetten aan Zijn rechterhand in de hemelse gewesten
Het geloof is een schenking van God.
Ef. 2:8
van God;

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave

Rom. 12:3
Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert
geen gedachten, hoger dan u voegen (dan gepast is voor u), maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate
van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.
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Dit geloof moet groeien tot wasdom van baby’s (wedergeborenen) in Christus tot volwassenen in Christus.
Ef. 4:13-16
totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 14 Dan zijn wij niet
meer onmondig, op en neder, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse
spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. 16 En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die
elk lid op zijn wijze oefent, deze groei van het lichaam, om zichzelf op te bouwen in de liefde.
4. Wij moeten gered willen worden. Hij heeft ons een vrije wil gegeven. Wij moeten ons lichaam, onze ziel en
geest openen voor Hem, zodat de Koning der ere binnen kan komen om Zijn reddingswerk in ons te realiseren.
6

Ps. 24:7-10
Heft, poorten (van lichaam, ziel en geest ), uw hoofden omhoog, en verheft u, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga. 8 Wie is toch de Koning der ere? De Here, sterk en geweldig, de Here,
geweldig in de strijd. 9 Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft ze, gij aloude ingangen, opdat de Koning
der ere inga. 10 Wie is Hij toch, de Koning der ere? De Here der heerscharen, Hij is de Koning der ere.
Jes. 40:3
Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn (in de woestenij van het zondig hart) de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God.
Openb. 3:20
Zie, Ik sta aan de deur (van uw hart) en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de
deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij (Avondmaal met hem houden,
hem geestelijk doen eten van Zijn vlees en geestelijk doen drinken van Zijn bloed, dus gemeenschap met [d.i. deel aan] Zijn lijden en
sterven – zie noot 5)
5. Wij moeten komen in het gebed tot Hem.
Matth. 11:28-30
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk
op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Jes. 1:18
Komt toch en laat ons tezamen richten (samen met Mij in orde maken), zegt de Here; al waren
uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden
als witte wol.
6. Wij moeten voortdurend voor Zijn genadewerk open blijven.
2 Kor. 4:10-11
te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende (opdat wij zo deelhebbende aan
Zijn sterven zelf mogen afsterven aan ons zondig leven), opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons lichaam
openbare. 11 Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het
leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare.
7. Wij moeten Hem onze zonden belijden.
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..
Ps. 32:5
Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn
overtredingen belijden voor de Here. En U vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. (HSV)
Spr. 28:13
vindt ontferming.

Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die

Jes. 59:1-2
Zie, de hand van de Here is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om
te horen; 2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden
doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.
8. Wij moeten Hem in ons verdere leven gehoorzamen.
Joh. 3:36
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal
het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

4.
De 2de zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.
ZALIG zijn zij, die treuren
Men treurt, dat de zonde nog zo vaak in hart en leven heerschappij heeft. Wij doen dan belijdenis van zondeschuld
en geloven in verzoening met God. Hierbij is onze blik in het geloof op het kruis van Golgotha gericht.
Ps. 119:136

Mijn ogen vloeien als waterbeken, omdat men uw wet niet onderhoudt.

Wij ontdekken in het licht van Woord en Geest:

6

De poort van het lichaam is het gehoor, de poort van de ziel is de wil en de poort van de geest is het hart (de liefde).
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1. Dat de zonde in ons denken, hart en leven nog zo vaak heerst, ondanks al onze goede voornemens.
Joh. 16:8
deel;

En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oor-

Zijn Geest overtuigt ons van zonde.
2. Dat wij in eigen kracht (door ons best te doen) niet uit de duisternis der zonde kunnen komen en treuren hierom.
Rom. 7:13-25

De volledige tekst staat reeds op blz. 6 en 7.

Matth. 26:41
zwak.

Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is

3. Dat wij alleen onze uiterlijke mens enigszins in bedwang kunnen houden door onze zondige natuur te verloochenen, door er niet aan toe te geven, door ertegen te strijden, maar als de verleiding te sterk wordt, vallen wij
weer in de zonde door onze zwakheid.
Luk. 9:23a

Hij zei tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf.

4. Dat wij slechts door Jezus verlost kunnen worden van onze zondige natuur en van onze begane zonden, die
wij bij Hem moeten belijden. Wij moeten ze dan in samenwerking met Jezus wassen in Zijn Bloed.
Matth. 11:28-29
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk
op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen
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.
Jak. 5:16
Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Het
gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.
Wij moeten onze begane zonden ook belijden bij degene tegen wie wij in overtreding zijn.
Hebr. 12:1-2
Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben,
afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor
ons ligt. 2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof, die, om
de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter
rechterzijde van de troon Gods.
Hebr. 10:21b-22
en wij een grote priester over het huis Gods hebben, 22 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.
Hand. 24:16
sen.

En hierin oefen ik mijzelf, altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de men-

Ps. 32:5
Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zei: Ik zal
de Here mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden.
Ps. 103:12

Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons;

Spr. 28:13
vindt ontferming.

Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die

Jes. 1:18
Komt toch en laat ons tezamen richten (samen met God in orde maken), zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
Jes. 40:1-2
Troost, troost mijn volk, zegt uw God. 2 Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe,
dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand van de Here dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.
Openb. 7:14
En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zei tot mij: Dezen zijn het, die komen
uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het Lam.
1 Petr. 3:21
Als tegenbeeld daarvan 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,
Een gereinigd geweten is nodig bij onze waterdoop. Als wij onze zonden niet bij Hem belijden, hoort Hij ons
gebed niet!
Jes. 59:1-2
Zie, de hand van de Here is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om
te horen; 2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen
zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.
5. Dat Hij ons zondig leven totaal als het Lam van God op Golgotha heeft geboet en dat Hij ons hierdoor met de
Vader heeft verzoend, waardoor wij vergiffenis van onze zonden mogen ontvangen, maar ook verlossing ervan.
Jes. 53:4-12
Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter
hielden Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5 Maar om onze overtredingen werd
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Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en
door Zijn striemen is ons genezing geworden. 6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar
zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen. 7 Hij werd mishandeld,
maar Hij liet zich verdrukken en deed Zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een
schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. 8 Hij is uit verdrukking en gericht (uit
Zijn lichamelijk lijden) weggenomen, en wie onder Zijn tijdgenoten bedacht, dat Hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van Mijn volk is de plaag op Hem geweest (Hij heeft voor de zonden van Mijn volk moeten
lijden). 9 En men stelde Zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was Hij in zijn dood, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond is geweest. 10 Maar het behaagde de Here Hem te verbrijzelen. Hij
maakte Hem ziek. Wanneer Hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nakomelingen zien en een
lang leven hebben en het voornemen van de Here (nl. de zaligmaking van de bekeerlingen) zal door Zijn hand voortgang hebben. 11 Om Zijn moeitevol lijden zal Hij het zien tot verzadiging toe; door Zijn kennis zal Mijn Knecht,
de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal Hij dragen. 12 Daarom zal Ik Hem
een deel geven onder velen en met machtigen zal Hij de buit verdelen (nl. de oogst van geredde zielen), omdat Hij
zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl Hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.
Joh. 3:14-21
En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, 15 opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. 16 Want alzo lief heeft
God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de
wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren
Zoon van God. 19 Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. 20 Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht,
en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 21 maar wie de waarheid doet, gaat tot het
licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn.
2 Kor. 5:21
Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Hebr. 4:14-16
Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de
Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan
medevoelen met onze zwakheden, maar één, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest,
doch zonder te zondigen. 16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij
barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

5.
De 3de zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.
ZALIG de zachtmoedigen
De zachtmoedige aanvaarding van Gods deelgave van de dood en opstanding van het Lam van God.
Begin van de verlossing van de zondemacht.
Matth. 5:5

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Nu kan het verlossingswerk van de Here Jezus eerst recht in ons persoonlijk wezen beginnen. Nu geeft Hij als
Gods Bemiddelaar ons deel aan Zijn dood, Zijn afsterving aan het kruishout van Golgotha. Nu gaat Hij de
vloek, de slavernij aan de zondemacht, die in ons leven heerst, eerst echt aanpakken. Hij geeft ons dan deel
aan het Vuur, de loutering van Zijn Geest, overeenkomstig de wet van de Geest des levens.
Rom. 8:2
van zonde en dood.

Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet

Matth. 3:11-12
Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet
waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de Heilige Geest en met Vuur. 12 De wan (mand,
waarmee het graan wordt ontdaan van kaf) is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer (het mensenhart) geheel zuiveren en zijn
graan (beeld van de door Geest en Woord vernieuwde mens) in de schuur (Zijn Koninkrijk) bijeenbrengen, maar het kaf
(beeld van de oude, zondige mens) zal Hij verbranden met onuitblusbaar, vuur (geheel te niet doen).
Nu gaat Hij de dorsvloer van ons hart en leven doorzuiveren van al het kaf (beeld van ons oude, zondige leven).
1 Joh. 3:8b
zou.

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken

Wat wij hebben te doen, want wij moeten met Hem meewerken.
Zijn genade geschiedt niet automatisch aan ons,
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1. Wij moeten in Hem, onze Verlosser geloven.
Matth. 9:29

Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: U geschiede naar uw geloof.

Joh .3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
2. Wij moeten geloven, dat Hij ons hier op aarde voor 100% wil verlossen, reinigen, heiligen, omdat Hij op Golgotha een volmaakte verlossing voor ons heeft volbracht.
Joh. 8:36

Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn (van de zondemacht).

Ef. 5:26-27
om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, 27 en zo zelf de
gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.
Hebr. 7:25
Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo
Hij altijd leeft om voor hen te bidden. (SV)
7

Hebr. 9:11-12
Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de
8
grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, 12 en dat
niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.
Hebr. 9:14-15
hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een
smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? 15 En daarom is Hij de Middelaar van een nieuw verbond, opdat – nu Hij de dood had ondergaan, om te
bevrijden van de overtredingen onder het eerste (d.i. oude) verbond – de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.
Hebr. 10:14

Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.

1 Petr. 2:24
(Jezus) die Zelf onze zonden in zijn lichaam op het (kruis)hout gebracht heeft, opdat wij, (nu
reeds) aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.
Deze 100% reiniging, heiliging op aarde wordt pas in de eindtijd door de oprechte gelovigen aanvaard.
Openb. 12:11
En zij (de oprecht gelovigen) hebben hem (satan en zijn zondemacht) overwonnen door (hun geloof
en reiniging in) het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis (verkondiging aan anderen), en zij hebben
hun (zondig, vleselijk) leven niet liefgehad, tot in de dood (tot het totaal aan de zonde – naar lichaam, ziel en geest – is afgestorven)
3. Dit geloof moet groeien tot wasdom (volmaaktheid), tot een zeker weten.
Kol. 1:23
indien gij slechts wel (d.i. goed) gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder
de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.
4. Wij moeten tot Hem komen in het gebed.
Matth. 11:28-30
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk
op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Jes. 1:18
Komt toch en laat ons tezamen richten (het, samen met God, in orde maken), zegt de Here; al
waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen
worden als witte wol.
5. Wij moeten ook onszelf willen wassen (reinigen) in Zijn Bloed, zoals Hij ons moet wassen in Zijn Bloed.
Openb. 7:14b
Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het Lam.
Openb. 1:5
en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste
van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed
6. Wij moeten onze oude mens af willen leggen in Zijn kracht en hongeren naar deze verlossing.
Ps. 51:12

Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;

Rom. 6:5
Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook
zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding;
Rom. 8:15
Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt
ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.
Rom. 12:1-3
Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2 En wordt niet gelijk7

Namelijk de geestelijke zaligheid, die wij in het Nieuwe Verbond kennen.

8
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vormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen
wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. 3 Want krachtens de genade, die mij geschonken
is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen (dan gepast voor u is), maar gedachten
tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.
Vers 1 slaat op ons lichaam, vers 2 op onze ziel en vers 3 op onze geest.
Gal. 5:24
ten gekruisigd.

Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeer-

Ef. 4:22
dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar
zijn misleidende begeerten,
Kol. 3:5
Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte
en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,
7. Wij moeten Hem binnen laten in ons hart en leven, Hem aannemend als onze Verlosser en Zaligmaker.
Joh. 1:12
Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen
Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;
9

Ps. 24:7-10
Heft, poorten (van lichaam, ziel en geest ), uw hoofden omhoog, en verheft u, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga. 8 Wie is toch de Koning der ere? De Here, sterk en geweldig, de Here,
geweldig in de strijd. 9 Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft ze, gij aloude ingangen, opdat de Koning
der ere inga. 10 Wie is Hij toch, de Koning der ere? De Here der heerscharen, Hij is de Koning der ere.
Hij is de Koning der ere, die binnen wil komen in ons lichaam, onze ziel en onze geest om Zijn volbracht verlossingswerk in ons in te bouwen.
Jes. 40:3
Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een
baan voor onze God.
Het is Zijn stem, die in de woestenij van ons hart roept om Hem een open weg, een baan, naar ons hart te bereiden tot onze verlossing en zaligmaking.
Openb. 3:20
Zie, Ik sta aan de deur (van uw hart) en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de
deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij (Avondmaal met hem houden,
hem geestelijk doen eten van Zijn vlees en geestelijk doen drinken van Zijn bloed, dus gemeenschap met [deel aan] Zijn lijden en sterven – zie noot 5)
Hij komt in ons in en door Zijn Heilige Geest en reinigt ons hart en wezen in Zijn Vuur.
Matth. 3:11-12
Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet
waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de Heilige Geest en met Vuur. 12 De wan (mand,
waarmee het graan wordt ontdaan van kaf) is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer (het mensenhart) geheel zuiveren en zijn
graan (beeld van de door Geest en Woord vernieuwde mens) in de schuur (Zijn Koninkrijk) bijeenbrengen, maar het kaf
(beeld van de oude, zondige mens) zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur (geheel te niet doen).
Luk. 11:13
Indien dan gij, hoewel gij 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?
8. Hij zal Zijn Geest in ons blijvend doen stromen, zolang wij ons hart voor Hem open houden.
2 Kon. 4:1-6
Eén van de vrouwen der profeten riep tot Elisa om hulp en zei: Uw knecht, mijn man, is
gestorven, en gij weet zelf, dat uw knecht de Here vreesde. En nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide
kinderen als slaven voor zich weg te halen. 2 En Elisa vroeg haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij, wat gij in
uw huis hebt. En zij antwoordde: Uw dienstmaagd heeft niets in huis behalve een kruikje (beeld van ons lichaam als
tempel van de Heilige Geest) olie (beeld van de Heilige Geest). 3 Toen zei hij: Ga heen, vraag buitenshuis vaten van al
uw buren, ledige vaten; laat het er niet weinige zijn. 4 Ga dan naar binnen, sluit de deur toe achter u en uw zonen en giet in al die vaten; en wat vol is, moet ge laten wegzetten 5 Zij ging van hem weg, sloot de deur achter
zich en haar zonen toe; dezen plaatsten steeds de vaten bij haar en zij goot steeds door. 6 Toen de vaten vol
waren, zei zij tot haar zoon: Breng mij nog een vat. Maar hij zei tot haar: Er is geen vat meer. Toen hield de olie
op te stromen (zolang ons hart hongerig is naar meer van de Heilige Geest, blijft de Geest binnenstromen).
9. Wij moeten met een zachtmoedig hart de kruisweg, die Hij voor ons geopend heeft, verkiezen. Deze persoonlijke kruisweg (wij moeten ons kruis op ons nemen) moet ons tot een levenskeuze zijn. Wij moeten dit aanbod van
Gods genade om hieraan geestelijk deel te nemen, aanvaarden, welk lijden dit afsterven aan onze zondestaat
ook met zich brengen moge.
Mal. 3:1-3
Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot
zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel van het (bloed)verbond, die gij begeert. Zie, Hij komt,
zegt de Here der heerscharen. 2 Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan (stand houden), als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog (bleek-, wasmiddel) van de blekers. 3 Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi (beeld van alle ware dienstknechten
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van de Heer) reinigen (opdat Hij ze als Zijn gereinigde instrumenten kan gebruiken), Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Here in gerechtigheid offer brengen.
Hebr. 12:1-2
Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben,
afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor
ons ligt. 2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof, die, om
de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter
rechterzijde van de troon Gods.
Wij moeten op deze weg naar Hem luisteren, Hem gehoorzamen.
10. Wij moeten alles van ons oude, zondige leven op het brandofferaltaar leggen.
Jes. 61:8
Want Ik, de HEERE, heb het recht lief, Ik haat de roof in het brandoffer, en Ik zal geven,
dat hun werk in der waarheid zal zijn; en Ik zal een eeuwig verbond met hen maken. (SV)
Ps. 20:4

Hij gedenke al uwer spijsofferen, en make uw brandoffer tot as. (SV)

1 Kor. 5:7-8
Doet het oude zuurdeeg (beeld van de zonde) weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt
immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. 8 Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud
zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en
waarheid.
2 Kor. 7:1
Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling
van het vlees en van de geest (de zondige, menselijke en, eventueel duivels beïnvloede geest), en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.
Ook onze onverzoenlijkheid.
Mark. 11:25-26
En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook
uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. 26 Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in
de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.
De naaste verleiden tot zonde is ook zondig.
Matth. 18:6-7
Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter
voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee. 7
Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door
wie de verleiding komt.
11. Wij moeten één plant met Zijn dood willen zijn, er geestelijk mee samen willen groeien.
Rom. 6:5
Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood, zo
zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding; (SV)
12. Wij moeten geestelijk Zijn vlees willen eten, Zijn bloed willen drinken
Joh. 6:53-54
Jezus dan zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des
mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. 54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft
eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.
13. Wij moeten Zijn sterven (geestelijk) voortdurend in ons lichaam omdragen.
2 Kor. 4:10-11
te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende (opdat wij zo deelhebbende aan
Zijn sterven zelf mogen afsterven aan ons zondig leven), opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons lichaam
openbare. 11 Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus' wil, opdat ook het
leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare.
14. Wij moeten deze verlossing van de zondemacht reeds hier op aarde willen ervaren.
Rom. 8:11
En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal
Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest,
die in u woont.
Gal. 2:20
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus
leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft
liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Kol. 1:13
Zoon zijner liefde,

Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de

Jes. 9:3
Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver (satan),
hebt Gij verbroken als op Midiansdag (namelijk op Golgotha).
Jes. 10:27
In die dag zal zijn (satans) last van uw schouder wijken en zijn juk van uw nek worden vernietigd, vanwege de Vettigheid (de Olie, de Zalving, de Geest van God). (letterlijke vertaling)
Mal. 3:1-3
Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot
zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel van het (bloed)verbond, die gij begeert. Zie, Hij komt,
zegt de Here der heerscharen. 2 Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan (stand houden), als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog (bleek-, wasmiddel) van de ble14
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kers. 3 Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi (beeld van alle ware dienstknechten
van de Heer) reinigen (opdat Hij ze als Zijn gereinigde instrumenten kan gebruiken), Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Here in gerechtigheid offer brengen.
Openb. 12:11
En zij (de ware bekeerde gelovigen) hebben hem (satan en zijn zondemacht) overwonnen door (hun
geloof en reiniging in) het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis (verkondiging aan anderen), en zij
hebben hun (zondig, vleselijk) leven niet liefgehad, tot in de dood (tot het totaal – naar lichaam, ziel en geest – aan de zonde
is afgestorven).
15. Wij moeten deze verlossing reeds op aarde verwachten.
Jes. 30:18b

welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten. (SV)

Jes. 40:31
maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
Klaagl. 3:25

Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt;

Ps. 37:9
beërven:

Want boosdoeners worden uitgeroeid, maar wie de Here verwachten, zij zullen het land

Rom. 8:35
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
16. Wij moeten in deze verlossing van de zonde volharden.
Matth. 24:13

Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Joh. 8:31-32
Jezus dan zei tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij 32 en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.
Hand. 2:42
En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken
van het brood en de gebeden.
17. Deze verlossing van de zonde is ook een kwestie van waken en strijden tegen de boze (de duivel).
Gen. 15:9-11, 17
En Hij zei tot hem: Haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige
ram, een tortelduif en een jonge duif (al deze offerdieren beelden het Lam van God uit). 10 Hij haalde die alle voor Hem,
deelde ze middendoor en legde de stukken tegenover elkaar, maar het gevogelte deelde hij niet. 11 Toen de
roofvogels op de dode dieren neerstreken (geestelijke machten van satan, die ons geloof pogen te ondermijnen), joeg
Abram ze weg. 17 Toen de zon was ondergegaan, en er dikke duisternis was (in de donkere, middernachtelijke eindtijd), zie, een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging (de almachtige Geest van God,
Die in de eindtijd de totale reiniging in Zijn ware kinderen te weeg zal brengen).
Spr. 4:23-27
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
24 Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen. 25 Laten uw ogen
voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn. 26 Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen
vast zijn. 27 Wijk noch ter rechter, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.
Jes. 54:17
Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong, die in het gericht
tegen u opstaat, zult gij verdoemen; dit is de erve van de knechten van de HERE, en hun gerechtigheid is uit
Mij, spreekt de HERE. (SV)
Mark. 13:33-37
Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is. 34 Gelijk een mens,
die buitenslands ging, zijn huis overliet en aan zijn slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk, en de deurwachter
opdroeg te waken. 35 Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, laat in de avond of
te middernacht, bij het hanegekraai of des morgens vroeg, 36 opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende
vinde. 37 Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt!
Matth. 12:43-45
Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust
te zoeken, maar hij vindt die niet. 44 Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren; en
als hij komt, vindt hij het leegstaan en geveegd en op orde. 45 Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger
dan in het begin. Alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht.
Matth. 24:43
Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken.
Ef. 6:16
neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van
de boze zult kunnen doven;
2 Kor. 10:3-5
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de
redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als
krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus,
1 Petr. 5:8-9
Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende
leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 9 Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap (de ware medegelovigen, die) in de wereld (leven,) hetzelfde lijden wordt toegemeten.
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Openb. 12:7-11
En er kwam oorlog in de hemel (in het Koninkrijk der hemelen op aarde, d.i. de Gemeente /Kerk); Michaël (beeld van Jezus, zoals ook in Dan. 12:1, in Joz. 5:13-15 en in Jud. 9) en Zijn engelen (ware dienstknechten) hadden oorlog te voeren tegen de draak (satan); ook de draak en zijn engelen (de onwaarachtige dienstknechten in de Gemeente)
voerden oorlog, 8 maar hij (satan) kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, d.i. de Gemeente/Kerk) niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd op de aarde (in de wereld en het ongeheiligde deel van de Gemeente) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele
wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de
hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn
Gezalfde (nu is waarachtige reinheid aangebracht in Gemeente); want de aanklager van onze broeders, die hen dag en
nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem (satan en zijn zondemacht) overwonnen
door (hun geloof en reiniging in) het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun
(zondig) leven niet liefgehad, tot in de dood (tot het geheel – naar lichaam, ziel en geest – aan de zonde is afgestorven).
Als wij zijn verlost van de zondevloek, zullen wij Gods Koninkrijk als koningen en priesters beërven.
Matth. 5:5

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Kol. 1:13
Zoon zijner liefde,

Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de

1 Petr. 2:9
Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie,
een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen
heeft tot zijn wonderbaar licht:
Openb. 5:10
en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen
als koningen heersen op de aarde.
18. Wij moeten zondige omstandigheden ontvlieden.
2 Kor. 6:17
aan het onreine

Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast
de

De volkomen verlossing van de zondemacht wordt pas bereikt bij het betreden van de 6 trede (zie aldaar).

6.
De 4de zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.
ZALIG zijn die hongeren en dorsten naar Gods gerechtigheid.
Begin van deelname hieraan. Wedergeboorte uit God.
Matth. 5:6

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Nu is het verlossingswerk van de Here Jezus eerst (r)echt in het leven van de bekeerde ziel begonnen, doordat Hij
deze ziel ook daadwerkelijk is begonnen deel te geven aan Zijn opstandingsleven. Dit komt omdat in het hart
van deze ziel honger en dorst naar het Goddelijke leven, dat de Heer hem in Zijn Woord heeft beloofd, is ontstaan.
2 Petr. 1:3-4
Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; 4 door deze zijn wij met
kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.
1 Kor. 2: 9-10
Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en
wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. 10 Want
ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.
1. De Here Jezus doet dat Goddelijke leven, Zijn opstandingsleven, in ons geboren worden, wat Zijn Woord de
wedergeboorte uit God noemt, de levensvonk uit God, die in ons moet groeien tot volmaaktheid.
Deze wedergeboorte is drieledig.
a) De wedergeboorte uit het Woord.
1 Petr. 1: 23
als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.
b) De wedergeboorte uit water door deelname aan de waterdoop door onderdompeling.
1 Petr. 3: 20b-21
in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat
is acht zielen, door het water heen gered werden. 21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de (water)doop, die
niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus.
Het water en Noachs ark erin vormen het tegenbeeld van de waterdoop. De waterdoop moet dus met een rein
geweten worden ondergaan.
16
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Joh. 3: 5
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water
en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.
c) De wedergeboorte uit Gods Geest (zie Joh. 3:5).
Joh. 1: 13
geboren zijn.

die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, doch uit God

2. Wij moeten ons voortaan stellen onder de leiding van Zijn Geest en Woord en Hem gehoorzaam volgen op
de kruisweg, die het Lam van God voor ons heeft bereid door het volbrengen van Zijn offer.
Rom. 1: 16-17
Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een
ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.
Rom. 3: 21-22
Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende
getuigenis van de wet en de profeten: 22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. (SV)
3. Wij moeten naar dit nieuwe leven uit God hongeren en dorsten (er een intens verlangen naar hebben).
Ps. 107:9

omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd en de hongerende ziel met het goede vervuld.

Ps. 42:2-3
Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn
ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? 3 Mijn
tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, daar men de ganse dag tot mij zegt: Waar is uw God?
Dit verlangen is niet zonder belofte:
2 Kron. 16:9a
Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen wier hart
volkomen naar Hem uitgaat.
Jes. 44:3
Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen.
Dit verlangen zal vervuld worden wanneer we ingaan op Gods uitnodiging
Jes. 55:1
O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja
komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.
Joh. 4:13-14
Jezus antwoordde en zei tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; 14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid,
maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.
Uw verlangen zal niet alleen vervuld worden, maar u zo overvloedig vullen dat Zijn Woord daarop als een bron uit
uw binnenste zal uitspruiten.
Joh. 7:37-38
En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Rom. 8:18-19
Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de
heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op
het openbaar worden der zonen Gods.
Openb. 21:6
Ik ben de alfa (de eerste) en de omega (de laatste), het begin en het einde. Ik zal de dorstige
geven uit de bron van het water des levens, om niet.
Dit is een vaste belofte. Het is ook voor u! Ook u bent genodigd. Ook u kunt er deel aan hebben!
Openb. 22:17
En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft,
kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.
4. Wij moeten naar deze groei van dit (geestelijk) leven jagen.
1 Tim. 6:11
Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid,
godsvrucht (vroomheid, godvruchtigheid), geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.
Filip. 3:10-14
Dit alles om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap aan
Zijn lijden, of ik, aan Zijn dood gelijkvormig wordende, 11 zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. 12
Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. 13 Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds
gegrepen heb, 14 maar een ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen
voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.
5. Dit nieuwe leven wordt slechts geschonken door Jezus Christus, Gods Zoon.
Gal. 4:6
roept: Abba, Vader.

En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest van zijn Zoon uitgezonden in onze harten, die

6. Daarom geeft de Vader ons de Geest van Zijn Zoon.
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Joh. 14:15-17
Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 16 En Ik zal de Vader bidden en
Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17 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.
Joh. 10: 10
De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik (de Zoon) ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.
1 Kor. 1: 30
Maar uit Hem (de Geest van Christus) is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is
geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,
7. Hij komt tot ons door Zijn Heilige Geest. Wij moeten dus om de doop in Zijn Geest bidden.
Luk. 11: 13
Indien dan gij, hoewel gij 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?
Wij moeten Hem als een Zegel (als een Teken van eigendom) op ons wezen zetten. Op ons hart (onze innerlijke
mens) en op onze arm (onze uitwendige mens).
Hoogl. 8:6a

Leg Mij als een zegel aan uw hart (innerlijke mens) als een zegel aan uw arm (uiterlijke mens).

8. Wij moeten Hem aandoen als een kleed.
Rom. 13:14
worden opgewekt.

Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten

9. Dit nieuwe leven begint klein als een vrucht, als een levensvonk. De Schrift spreekt daarom ook van wederde
geboorte. Dit nieuwe leven moet dus groeien tot volmaaktheid. (Voor deze groei zie de 5 trede van de trap van
Gods zaligmakende genade).
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; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de
wil van een man, doch uit God geboren zijn.
10

Gal. 5:22
Maar de (eeuwig blijvende, Goddelijke) vrucht van de Geest is liefde , blijdschap, vrede,
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid (d.i. mildheid, vriendelijkheid), zelfbeheersing.
Tit. 3:4-7
Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, 5
heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, 6 die Hij rijkelijk over ons heeft
uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, 7 opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.
Dit nieuwe leven in de gerechtigheid van God moet groeien tot volmaaktheid, hetgeen pas wordt bereikt bij het
ste
betreden van de 8 trede (zie aldaar).

7.
De 5de zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.
ZALIG zijn de barmhartigen
Matth. 5:7

Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.

Luk. 6:36

Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.

1. Barmhartigheid is een karaktertrek van God en van Jezus Christus, die de mens ervaart, als hij gehoor
heeft gegeven aan Zijn roepstem tot bekering van zijn zonden tot God en tot deelname aan het sterven van het
Lam van God, namelijk afsterven aan de zondemacht in het eigen hart en leven.
Matth. 9:13
Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik
ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars (tot oprechte bekering).
Matth. 12:7
Indien gij geweten hadt, wat het zeggen wil: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande, dan
zoudt gij geen onschuldigen hebben veroordeeld.
2 Kor. 1:3
Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting,
Ef. 2:4-7
God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft
liefgehad, 5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, (door genade zijt gij behouden), 6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewes10

Deze 9 vruchten van de Geest hebben altijd te maken met de inwoning en natuur van God in ons hart en leven. Dus geen
menselijke liefde die ophoudt als de ander ons pijn of verdriet doet, maar Goddelijke (d.i. onvoorwaardelijke) liefde, liefde die,
wat de ander ook doet of zegt, toch het eeuwige zieleheil van de ander voor ogen houdt. Ook geen menselijke blijdschap, vrede
enz., die ophoudt als de omstandigheden tegen zitten, maar de – als het goed is, altijd aanwezige – blijdschap, vrede enz. van
God in ons hart en leven.
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ten, in Christus Jezus, 7 om in de komende eeuwen (gezien vanuit het standpunt van Paulus) de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
2. Barmhartigheid vormt ook een kenmerk van het hart van de mens, als Gods liefde in dat hart is begonnen zich te ontwikkelen. Barmhartigheid zal in ons groeien als de zondaar naar lichaam, ziel en geest blijft
deelnemen aan de dood en opstanding van het Lam van God. Dit is het vrijwillig afsterven aan de oude ‘ik’, aan
onze oude zondige natuur; en het opstaan in de vernieuwing van het leven.
2 Kor. 4:10-11
te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende (opdat wij zo deelhebbende aan
Zijn sterven zelf mogen afsterven aan ons zondig leven), opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons lichaam
openbare. 11 Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het
leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare.
Rom. 12:1-3
Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen
wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. 3 Want krachtens de genade, die mij geschonken
is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen (dan gepast is voor u), maar gedachten
tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.
Vers 1 slaat op het lichaam, vers 2 op de ziel en vers 3 op de geest van de mens.
Gal. 5:24
ten gekruisigd.

Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeer-

3. Ook moeten wij Jezus dan blijven liefhebben, dus deze eerste liefde niet verlaten.
Luk. 14:26-27
Indien iemand tot Mij komt, en niet haat (de zondige handel en wandel van) zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. 27 Wie
11
niet zijn kruis draagt (tot de dood van de oude mens er op volgt) en achter Mij komt (naar Golgotha), kan mijn discipel
niet zijn.
Openb. 2:4

Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.

4. Verder moeten wij ons hongerig en dorstig blijven uitstrekken naar het nieuwe leven in Christus.
Matth. 5 6

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Filip. 3:10
Dit alles om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap aan
Zijn lijden... aan Zijn dood gelijkvormig wordende,
5. Dan heeft de Heiland in ons wezen geen enkele geestelijke weerstand om Zijn Goddelijke natuur in ons volledig in te bouwen,
2 Petr. 1:3-4
Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; 4 door deze zijn wij met
kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.
1 Joh. 3:2
Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen;
maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk
Hij is.
•

om verder te werken aan de vernieuwing van ons wezen,
Tit. 3:4-7
Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, 5
heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, 6 die Hij rijkelijk over ons heeft
uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, 7 opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.

•

en om ons Zijn algeheel afsterven aan het zondige leven toe te bedelen.
1 Petr. 2:24
(Jezus) die Zelf onze zonden in zijn lichaam op het (kruis)hout gebracht heeft, opdat wij, (nu
reeds) aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.

De goddelijke natuur
1. God is Liefde en is barmhartig.
Ex. 34:6b-7
Here, Here, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en
trouw, 7 die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft;
maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen
en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.

11

“Wie niet zijn kruis draagt”: Lukas voegt er in Luk. 9:23 het woord "dagelijks" aan toe; niet één keer, maar voortdurend.
Het kruis is de pijn van de "zelfverloochening" die geëist wordt.
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Joh. 3:16-17
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld(se mens) veroordele, maar opdat de (mensen van deze) wereld door
Hem behouden worde.
1 Joh. 4:7-9, 16-17
Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft,
is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 9 Hierin is de liefde Gods
jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven
door Hem. 16 En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in
de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. 17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag van het oordeel (van God), want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.
1 Tim. 2:4
heid komen.

…onze Heiland, Die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waar-

Jak. 5:11
Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben: gij hebt van de volharding van Job gehoord
en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming.
2 Petr. 3:9
De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
2. Wij hebben te groeien in Zijn natuur van liefde en barmhartigheid.
Matth. 9:12-13
Hij hoorde het en zei: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig maar zij, die
ziek zijn. 13 Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars (tot oprechte bekering).
Luk. 6:36-37
Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. 37 En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden.
Ef. 4:32
Maar weest jegens elkaar vriendelijk, barmhartig, elkaar vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
3. Barmhartigheid oordeelt niet.
Matth. 7:1-5
Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; 2 want met het oordeel, waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmee gij meet, zal u gemeten worden. 3 Wat ziet gij de
splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? 4 Hoe zult gij dan tot uw
broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk (nog steeds) in uw (eigen) oog is? 5
Huichelaar, doe eerst de balk uit uw (eigen) oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog
van uw broeder weg te doen.
Joh 3:17
Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld(se mens) veroordele, maar opdat de (mensen van deze) wereld door Hem behouden worde.
Jak. 2:13
Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem, die geen barmhartigheid bewezen
heeft; barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel.
4. Onbarmhartigheid is zondigen tegen de naastenliefde.
1 Joh. 2:9-11
Wie zegt in het licht (van God) te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis (van satan)
tot nu toe. 10 Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; 11 maar wie zijn broeder
haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en hij weet niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft
zijn ogen verblind.
1 Joh. 3:14-15
Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de (geestelijke) dood in het (Goddelijke) leven, omdat
wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood. 15 Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft.
Als wij barmhartig willen zijn is God ook barmhartig voor ons.
Matth. 5:7

Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.

Als wij niet barmhartig willen zijn, treedt de Here ook jegens ons niet barmhartig op.
Matth. 18:23-35
Daarom is het Koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning, die afrekening wilde
houden met zijn slaven. 24 Toen hij begon te rekenen, werd één voor hem geleid, die tienduizend talenten
schuldig was. 25 Omdat hij niet bij machte was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen, met zijn vrouw en
kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. 26 De slaaf wierp zich neder als smekeling en zei:
Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. 27 De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem
vrij en schold hem de schuld kwijt. 28 Toen die slaaf wegging, trof hij één van zijn medeslaven aan, die hem
honderd schellingen schuldig was, en hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat gij schuldig zijt. 29 De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend, zeggende: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. 30
Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. 31
Toen nu zijn medeslaven zagen, wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er
gebeurd was, mededelen. 32 Toen ontbood zijn heer hem en zei tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u
kwijtgescholden, daar gij het mij dringend hadt gevraagd. 33 Hadt ook gij geen medelijden moeten hebben met
uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? 34 En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van
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De 10 zaligsprekingen

de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. 35 Alzo zal ook mijn hemelse Vader u
doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft.
5. Jezus stort ons Zijn natuur in het hart door Zijn Heilige Geest.
Joh. 10:10
De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik (Jezus) ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.
Joh. 15:5
Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel
vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.
Rom. 5:5
en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is
door de Heilige Geest, die ons gegeven is,
2 Tim. 1:7
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.
2 Kor. 3:17-18
De Here nu is de Geest; en waar de Geest van de Here is, is vrijheid. 18 En wij allen, die
met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Here weerspiegelen, veranderen
naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.
6. Gods natuur groeit in ons als een vrucht.
12

Gal. 5:22
Maar de (eeuwig blijvende, Goddelijke) vrucht van de Geest is liefde , blijdschap, vrede,
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid (d.i. mildheid, vriendelijkheid), zelfbeheersing.
1 Petr. 3:8
Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig
en ootmoedig (d.i. onderdanig),
Als Gods natuur in ons groeit klimmen wij – in de geest – op de hemelse berg Sion, waarvan de top wordt gevormd door Gods volmaakte liefde, heiligheid en gerechtigheid en ook is daar Zijn troon.
Hebr. 12:22-24
Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, 24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed
der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.
ste

7. Deze natuur van liefde en barmhartigheid moet groeien tot volmaaktheid (zie hiervoor de 8

trede).

8.
De 6de zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.
ZALIG zijn de reinen van hart
Matth. 5:8

Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.

De hemeldeur, gesloten door het zondige mensenhart en -leven, maakt, dat geen zondaar de troon van God kan
en mag zien en naderen. Deze gesloten deur moet door de Geest van heiligmaking voor de zondaar geopend
worden. Hij moet niet alleen met God verzoend zijn (door Hem vergeven worden), maar ook daadwerkelijk van zijn
zondige natuur verlost zijn; rein van hart zijn.
Ps. 24:3-6
Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie mag staan in Zijn heilige (woon)stede? 4 Die
rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert. 5 Die zal van
de Here een zegen wegdragen en gerechtigheid van de God van zijn heil. 6 Dat is het geslacht van wie naar
Hem vragen; die Uw aanschijn (d.i. aangezicht) zoeken; dat is Jakob.
1. De zondaar (ook de gelovige) moet dus de handen, het hart, de ziel en de lippen, de uiterlijke èn de innerlijke
mens, totaal gereinigd hebben in het Bloed van Jezus èn door Hem van alle zondemacht verlost zijn, om binnen
te mogen komen in het allerheiligdom van God. Gods Woord raadt ons ook aan deze volmaaktheid reeds op aarde
te zoeken.
Matth. 5:48

Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

Kol. 1:27-29
Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder
de heidenen: Christus onder (beter vertaald: IN) u, de hoop der heerlijkheid. 28 Hem verkondigen wij, wanneer wij
ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te
doen zijn. 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.
Dit gebeurt, als de zondaar in het gebed naar de Geest van de Here Jezus Christus vraagt, Zijn aangezicht zoekt
en zich voor Hem opent, zodat Hij hem deel kan geven aan de dood en opstanding van het Lam van God. Dan
handelt hij als Jakob, die in worstelend gebed God zocht (zie Gen. 32:24-26). Hij moet dus, zo handelend, afgestorven raken aan de zondemacht in heel zijn hart en leven.

12
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1 Petr. 2:24
(Jezus) die Zelf onze zonden in zijn lichaam op het (kruis)hout gebracht heeft, opdat wij, (nu
reeds) aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.
2. De zondaar moet daarbij geloven, dat de Geest van heiligmaking van onze Heiland hem reeds op aarde deze
genade wil geven. Ook moet hij hiernaar jagen.
Filip. 3:10-14
Dit alles om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap aan
Zijn lijden, of ik, aan Zijn dood gelijkvormig wordende, 11 zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. 12
Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. 13 Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds
gegrepen heb, 14 maar een ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen
voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.
3. Jezus heeft deze volmaakte verlossing van de zondemacht voor alle mensen volmaakt volbracht. Maar elke
gelovige moet Hem persoonlijk in hart en leven binnen laten om deze totale verlossing van hem door de Heiland
reeds hier op aarde te laten waarmaken, omdat de mens een eigen wil heeft. Het voorhangsel in Israëls tabernakel symboliseert dit zondige, menselijke vlees, dat Jezus als Zijn lichaam aan moest trekken, als Zoon van David
(zie Rom. 1:2). Dit moest Hij doen om lid te kunnen zijn van de zondige, menselijke familie, en om als zodanig de
zondige mensheid te kunnen vertegenwoordigen èn verzoening met God te bewerkstelligen. Om de mensheid van
haar zonden te verlossen; namelijk, allen die persoonlijk tot Hem om genade komen.
Rom. 1:2
Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad (of: sperma, in het Grieks: spermatos) van David
naar het vlees (doch zonder te zondigen). (letterlijke vertaling)
Hebr. 4:14-15
Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de
Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch
zonder te zondigen.
Hebr. 10:19-20
Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door
het bloed van Jezus, 20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat
is, zijn vlees,
4. Deze volmaakte reinheid, deze volmaakte heiligmaking, is reeds op aarde mogelijk.
1 Joh. 3:9
Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en
hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.
Zie ook 1 Petrus 2:24, dat van ‘het afgestorven zijn’ van de zonde spreekt.
5. Zonder deze absolute reinheid van hart en wezen kunnen wij God niet zien.
1 Tim. 6:11-16
Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid,
godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. 12 Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige
leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 13 Ik beveel voor God,
die alle leven wekt, en voor Christus Jezus, die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft, 14 dat gij
dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus Christus, 15 welke te
zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren, 16
die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der (zondige) mensen gezien heeft
of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen.
Hebr. 12:14

Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.

Matth. 5:8

Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
de

6. Wij hebben bij het bestuderen van de 3 trede van de trap van Gods zaligmakende genade reeds gezien, dat
deze heiligmaking niet automatisch gebeurt, als men in de Here Jezus gelooft, wij moeten ook onze medewerking hieraan verlenen.
Jezus, door de Heilige Geest in ons komende, is onze Heiligmaking. Wij moeten Hem in ons hart en leven
binnen laten.
1 Kor. 1:30
Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid,
rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,
Openb. 3:20
Zie, Ik sta aan de deur (van uw hart) en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de
deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij (Avondmaal met hem houden,
hem geestelijk doen eten van Zijn vlees en geestelijk doen drinken van Zijn bloed, dus gemeenschap met [deel aan] Zijn lijden en sterven – zie noot 5).
Hij wast ons in Zijn bloed, Hij verkondigt ons Zijn Woord en heiligt ons door Zijn Geest en Vuur. Bloed, Woord en
Geest hebben dezelfde werking.
1 Joh. 5:7-8
Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en
deze drie zijn één. 8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het bloed, en de drie
zijn tot één.
7. Helaas wordt dit Woord van God, dat ons van volmaaktheid reed hier op aarde spreekt, door de wijze gelovigen pas in de eindtijd aanvaard. Dit gebeurt als de Heer Zijn Spade (of late) Regen (beeld van de Heilige Geest)
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op aarde plotseling uit zal storten over alle vlees, over alle mensen. Dan zal een groot Licht over de mensen
komen tot algeheel inzicht in Zijn Woord en in hun eigen zondig wezen. Dit gebeurt plotseling in de vooravond
van de grote wereldwijde opwekking.
Joël 2:23
En gij, kinderen van Sion (beeld van de ware kinderen van God), juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de Leraar ter gerechtigheid (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige
Geest); ja, (geestelijke) regenstromen laat Hij voor u nederdalen, Vroege Regen en Late Regen (beeld van de Heilige
Geest in Zijn eerste uitgieting van nieuw, Goddelijk leven ten tijde van de apostelen en van dezelfde uitgieting in de eindtijd), zoals
voorheen (zoals IN HET BEGIN – nl. in de tijd van de eerste Gemeente).
Joël 2:28
Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen
en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.
Mal. 3:1-3
Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot
zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel van het (bloed)verbond, die gij begeert. Zie, Hij komt,
zegt de Here der heerscharen. 2 Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan (stand houden), als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog (bleek-, wasmiddel) van de blekers. 3 Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi (beeld van de gezalfde, ware dienstknechten van de Heer) reinigen (opdat Hij ze als Zijn gereinigde instrumenten kan gebruiken), Hij zal hen louteren als goud en
als zilver, opdat zij de Here in gerechtigheid offer brengen.
Hand. 2:17
En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle
vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen
zullen dromen dromen:
De eerste volmaakt gereinigde ziel zal zich op deze wereld pas in de eindtijd, namelijk ten tijde van de 10 koningen (of: regeringsleiders) van Europa, manifesteren. In Daniël 2:34-35 en 44-45 wordt deze eerste, volmaakt gereinigde ziel beschreven als een steen die – zonder toedoen van mensenhanden (d.i. zonder menselijk handelen –
van de berg (der zonde) afgehouwen wordt en, zo bevrijd zijnde, naar beneden rolt en tot een grote berg van bevrijde stenen (beeld van de bruid van het Lam van God) wordt, die de gehele aarde vervullen zal.
Dan. 2:34-35
Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die
het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; 35 toen werden tegelijkertijd het ijzer, het
leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer en de
wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had,
werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde.
Dan. 2:44-45
Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat
in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het
zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, 45
juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer,
het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na
dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar.
de

Zie hierover ook de 10

zaligspreking in hoofdstuk 12.

Deze volmaakte reinheid is nodig
1. Voor de vorming van de Bruid van het Lam.
Ef. 5:26-27
om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, 27 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. 12:11
En zij (de oprecht gelovigen) hebben hem (satan en zijn zondemacht) overwonnen door (hun geloof
en reiniging in) het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis (verkondiging aan anderen), en zij hebben
hun (zondig, vleselijk) leven niet liefgehad, tot in de dood (tot het totaal - naar lichaam, ziel en geest - aan de zonde is afgestorven).
2. Om de Vader in alle volheid in ons te doen wonen.
Ef. 3:19b
en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt
tot alle volheid Gods.
2 Kor. 6:16-18
Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn
de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder (beter gezegd: IN) hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 17 Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af,
spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine 18 en Ik zal u aannemen, En Ik zal u tot Vader zijn en gij
zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.
3. Om de Geest van God – in al Zijn kracht – door ons heen te doen werken.
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Openb. 6:2
En ik zag, en zie, een wit paard (beeld van Gods gerechtigheid, werkende in Gods dienstknecht),
en die erop zat (beeld van de dienstknecht van de Heer, die de zondemacht in zijn hart en leven door Gods genade overwonnen
heeft) had een boog (beeld van Gods Woord. Een zwaard was er niet bij, omdat de strijd en de daarop volgende overwinning op satan en de menselijke zonde reeds ca. 2000 jaar geleden door het Lam van God op Golgotha, en Zijn opstanding uit de dood daarna, was
behaald) en hem (de dienstknecht van de Heer) werd een (overwinnaars)kroon gegeven, en hij trok (in de kracht van de Heilige Geest) uit, overwinnende en om te overwinnen (diezelfde overwinning delend met andere christenen).
Openb. 12:11
En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun
getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. (zie uitleg hierboven, onder punt 1.)
4. Om de Gemeente/Kerk te brengen tot overwinning over de zondemacht, om in de eindtijd de grote wereldwijde opwekking tot stand te brengen en de oogst van ontelbare zielen binnen te halen.
Joël 2:28
Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen
en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.
Alle vlees, alle mensen, zullen dan worden overgoten met het licht van de Heilige Geest tot algeheel inzicht in Zijn
Woord en in de zondestaat van hun hart en wezen, wat tot de wereldwijde opwekking leiden zal.
Openb. 7:9
Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen
en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in
hun handen.

9.
De 7de zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.
ZALIG zijn de vredestichters
Matth. 5:9

Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Jes. 52:7
Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die
goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.
Nah. 1:15
Zie, op de bergen de voeten van de vreugdebode die heil verkondigt. Vier, o Juda, uw
feesten, betaal uw geloften! Want voortaan zal de snoodaard (d.i. een schurk, een slecht mens) niet meer door u
heentrekken, hij is geheel en al uitgeroeid.
1. Vredestichters zijn zij die als Gods aardse, levende instrumenten, de Evangelische boodschap – conform
hun goddelijke roeping en zalving – aan de mensen brengen, opdat dezen, verlost zijnde van de zonde, reeds
op aarde voor God tot een rein en heilig volk zijn gemaakt. Zij zijn dan in hun leven en spraak tot getuigen van
Gods genade en macht gemaakt, hetgeen hun geschonken wordt door Gods deelgave aan de dood en opstanding
van het Lam van God, nadat zij hun hart en leven hiervoor hebben geopend.
Er zijn 5 typen van vredestichters:
Ef. 4:11-13
En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der
bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus; 13 Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het
geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte van de volheid van Christus. (SV)
•

Apostelen, zij, die als zendelingen een Gemeente/Kerk stichten in een nog onbewerkt gebied. Nadat zij een
Gemeente/Kerk gevormd hebben, dragen zij deze over aan een door de Heer geroepen en gezalfde dienstknecht tot herder van die Gemeente, om weer elders opnieuw te beginnen.

•

Profeten, zij die rechtstreeks het Woord van God ontvangen en dat doorgeven aan de zielen van de Gemeente, die zij bedienen of bezoeken.

•

Evangelisten, reizende predikers, die als zij nieuwe zielen gewonnen hebben, die zielen dan overdragen aan
een plaatselijke Gemeente/Kerk.

•

Herders, zij die een plaatselijke Gemeente/Kerk hoeden en weiden.

•

Leraars, zij die Gods Woord grondig onderwijzen als zij een plaatselijke Gemeente/Kerk bedienen of bezoeken.

Dit zijn 5 soorten dienstknechten van de Heer, die de Gemeente/Kerk voorgaan, 5 verschillende soorten voorgangers, die conform hun speciale zalving:
•
•
•

de zielen voorgaan bij hun (geestelijke) vorming en volmaking,
hen opleiden tot het werk van hun persoonlijke bediening,
het Lichaam van Christus, de Gemeente/Kerk, uit de wereld moeten bouwen (d.i. geestelijk vormen).

13
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2. Een volwaardige getuige voldoet aan het volgende:
Mark. 16:17-20
Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten
uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks
drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. 19
De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de
rechterhand Gods. 20 Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.
3. Jezus deelt met deze vredestichters Zijn eigen Goddelijke zalving, naar hun persoonlijke roeping.
Jes. 61:1-3
De Geest van de Here Here is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor
(geestelijke) gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; 2 om uit te roepen
een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, 3
om over de treurenden van Sion (beeld van de ware gelovigen) te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in
plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal
hen noemen: Terebinten (SV: eikenbomen) der gerechtigheid, een planting des Heren, tot Zijn verheerlijking.
Joh. 17:18

Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld;

Joh. 20:21
ook u.

Jezus dan zei nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik

Jes. 61:4-6
Zij (deze gezalfde discipelen) zullen de overoude puinhopen (de, door de zonde, verloederde plaatsen en levens) herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd (de, door de zonde, ‘vernielde’ levens) doen herrijzen en de
steden vernieuwen, die in puin liggen (zij zullen hen die geestelijk afgedwaald zijn weer opbouwen in de geest), die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht. 5 Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden (nieuwe arbeiders zullen gezalfd worden), vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn (zij zijn
voortgekomen uit voor u “vreemde” geestelijke groeperingen); 6 maar gij zult priesters van de Here heten, dienaars van
onze God genoemd worden; gij zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen (men
zal u levensonderhoud geven).
4. Hun roeping en toebereiding tot hun geestelijk ambt is een kwestie van Goddelijke voorbeschikking (predestinatie).
Gal. 1:15-16
Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn
genade geroepen heeft, behaagd had, 16 zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem onder de heidenen verkondigen zou, ben ik geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed;
5. Hun zalving kent 5 fasen:
a) God roept dezulken persoonlijk tot hun geestelijk ambt.
Mark. 3:13

En Hij ging de berg op en riep tot Zich, wie Hij zelf wilde, en zij kwamen tot Hem.

b) Als zij gewillig Zijn roeping aanvaarden, bevestigt Hij hun roeping en bereidt Hij hun het werk toe.
Ef. 2:10
Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die
God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
c) Hij geeft hun de nodige gaven, kennis en wijsheid.
Luk. 24:45-49
Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. 46 En Hij zei tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, 47 en dat in
zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem
(te beginnen bij uw eigen stad). 48 Gij zijt getuigen van deze dingen. 49 En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u
komen. Maar gij moet in de stad (Jeruzalem, uw eigen stad) blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.
1 Kor. 12:4-11
Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; 5 en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; 6 en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. 7 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn
van allen. 8 Want aan de één wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; 9 aan de één geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van
genezingen door die ene Geest; 10 aan de één werking van krachten, aan de ander profetie; aan de één het
onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. 11
Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.
d) Hij gordt hen aan met kracht en macht in en door Zijn arbeidszalving (de doop in de Heilige Geest).
Mark. 3:14-15
En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden
om te prediken, 15 en om macht te hebben boze geesten uit te drijven.
Luk. 10:19
Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.
e) Hij zendt hen uit naar de plaats van hun arbeid en opent voor hen deuren die voorheen gesloten waren.
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Mark. 3:14
om te prediken,

En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden

Openb. 3:8
Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die
niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
Jes. 61:4
Zij (deze gezalfde discipelen) zullen de overoude puinhopen (de, door de zonde, verloederde plaatsen en levens) herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd (de, door de zonde, ‘vernielde’ levens) doen herrijzen en de
steden vernieuwen, die in puin liggen (zij zullen hen die geestelijk afgedwaald zijn weer opbouwen in de geest), die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht.
6. Jezus Christus is het Hoofd van deze vredestichters èn het Hoofd van de Gemeente/Kerk. Ook is Hij de Heer
van de geestelijke oogst en van alle geestelijke arbeid. Hij is het Hoofd van het geestelijke Lichaam, dat door de
arbeid van Zijn dienstknechten uit de wereld moet worden gewonnen. Zij zijn slechts Zijn levende instrumenten,
gehanteerd door Zijn almachtige hand. Zij zijn slecht levende doorgeefluiken van Zijn Goddelijke genade.
Luk. 17:10
Zo moet ook gij, nadat gij alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen: Wij zijn onnutte
slaven; wij hebben slechts gedaan, wat wij moesten doen.
Matth. 16:18
En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.
Petrus en alle andere dienstknechten van de Heer moe(s)ten, door hun rotsvast geloof in Hem en in Zijn Woord,
in en door de kracht van de Geest des Heren, de Gemeente bouwen.
1 Kor. 3:9-10
Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. 10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander
voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt.
Ps. 127:1-2
Als de Here het huis (beeld van de Gemeente/Kerk) niet bouwt, tevergeefs zwoegen de
bouwlieden (beeld van de geestelijke werkers) daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de
wachter. 2 Het is voor u tevergeefs, dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet; Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap.
7. Dit Lichaam van Christus, dat door de geestelijke arbeid van Zijn (ware) dienstknechten – in en door Zijn kracht
– moet worden gebouwd, moet groeien, totdat heel de wereld is beëvangeliseerd en zo voor Gods aanbod van
genade is gesteld.
Matth. 24:14
En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.
8. Jezus is ten hemel gevaren en werkt in deze tijdsbedeling, als Gods Hogepriester, in en door Zijn Heilige
Geest op aarde en wel door Zijn geroepen en gezalfde dienstknechten heen.
Hebr. 9:11-15
Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen.
Hij is door de meerdere en meer volkomen (d.i. hemelse) tabernakel gegaan, die niet met (mensen)handen is gemaakt, dat is: die niet van deze (aardse) schepping is (zoals de tabernakel van Israël). 12 Hij is niet door bloed van
bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft
daardoor (voor ons die, van nature, zondaren zijn) een eeuwige verlossing teweeggebracht. 13 Want als de besprenkeling met het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe de onreinen heiligt, zodat hun vlees
rein wordt, 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos
aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God (volmaakt) te dienen.
15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond, want Hij onderging de dood tot verzoening van de
overtredingen die er onder het eerste (of oude) verbond waren, opdat de geroepenen de belofte van de eeuwige
erfenis ontvangen zouden. (HSV)
2 Kor. 3:17
machten).

De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid (van zonde en zonde-

Matth. 3:11-12
Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet
waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de Heilige Geest en met Vuur. 12 De wan
(mand, waarmee het graan wordt ontdaan van kaf) is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer (het mensenhart) geheel zuiveren
en zijn graan (beeld van de door Geest en Woord vernieuwde mens) in de schuur (Zijn Koninkrijk) bijeenbrengen, maar het
kaf (beeld van de oude, zondige mens) zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur (geheel te niet doen).
Joh. 14:15-17
Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 16 En Ik zal de Vader bidden en
Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17 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.
Hand. 1:8
maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn
getuigen zijn te Jeruzalem (in uw eigen omgeving) en in geheel Judea en Samaria (in uw land) en tot het uiterste der
aarde.
Hand. 2:17-18
En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle
vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen
26
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zullen dromen dromen: 18 ja, zelfs op Mijn dienstknechten en Mijn dienstmaagden (letterlijke vertaling: Mijn slaven en
slavinnen, d.i. de geringsten onder u) zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.
9. Deze Geest van Jezus Christus wil inwonend de Zijnen bekrachtigen tot heiligmaking en redding van anderen.
Ef. 3:16
opdat Hij u geve, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden
door Zijn Geest in de inwendige mens,
10. Wij moeten, als Gods dienstknechten, om deze inwonende Goddelijke Kracht (de vervulling met de Geest
van God) bidden.
Luk. 11:13
Indien dan gij, hoewel gij 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?
11. Deze Geest sterkt en leidt Zijn dienstknechten in alle geestelijke arbeid, enkel en alleen tot eer en verheerlijking van God en Jezus Christus en tot redding van de wereldse (d.i. zondige) mensen, door hun Gods Evangelie
aan te bieden.
Jes. 42:8
Ik ben de Here, dat is Mijn naam, en Mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch Mijn lof
aan de gesneden beelden (de afgoden).
Jes. 48:11
aan geen ander.

Om Mijnentwil, om Mijnentwil doe Ik het, hoe groot ook de ontwijding is; Mijn eer geef Ik

Openb. 7:11-12
En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren (letterlijk: levende wezens), en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, 12 zeggende: Amen, de lof
en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in
alle eeuwigheden! Amen.
Rom. 10:14-15
Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem,
van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? 15 En hoe zal men prediken zonder gezonden te
zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap (de goede boodschap,
nl. het Evangelie) brengen.
12. Hij gordt Zijn vredestichters aan met Zijn innerlijke en uiterlijke wapenrusting en zij gorden zichzelf in het
geloof er ook mee aan, en worden zo gevuld met Zijn gerechtigheid en kracht.
Ef. 6:10-18
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte van Zijn macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel; 12 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. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14
Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten
geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des geloofs
ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en neemt de helm des heils
aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;
2 Kor. 10:3-6
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken (de satanische
machten/krachten, die ook in mensen werkzaam kunnen zijn), 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 6 en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te
straffen.
De vrucht van Gods gerechtigheid doet Hij in hen rijpen.
14

Gal. 5:22
Maar de (eeuwig blijvende, Goddelijke) vrucht van de Geest is liefde , blijdschap, vrede,
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid (d.i. mildheid, vriendelijkheid), zelfbeheersing.
Ook Zijn Goddelijke sterkte en macht moet in hen toenemen.
Matth. 25:14-17
Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun
zijn bezit toevertrouwde. 15 En de één gaf hij vijf talenten, een ander twee, een derde één, een ieder naar zijn
bekwaamheid, en hij reisde buitenslands. 16 Terstond ging hij, die de vijf talenten ontvangen had, op weg, en hij
deed er zaken mede en verdiende er vijf bij. 17 Evenzo verdiende hij, die de twee talenten had, er twee bij.
Deze inwonende (d.i. in ons innerlijk wonende en werkende), toenemende Goddelijke kracht en macht is hier
weergegeven met “talenten”.
13. Zij zijn slechts levende instrumenten in Zijn almachtige, werkende hand en moeten dus lijdzaam wachten tot
Hijzelf – door hen heen – in actie komt.
Ps. 37:5

14

Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken;

Zie noot 10.
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Ps. 37:34
Wacht op de Here en bewaar zijn weg, dan zal Hij u verhogen om het land te beërven, de
uitroeiing van goddelozen zult gij met vreugde zien.
Ef. 2:10
Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die
God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
de

14. In de eindtijd zal Zijn zalving groot en wonderbaar zijn. Zie hiervoor de 10

zaligspreking in hoofdstuk 12.

10.
De 8ste zaligspreking en trede van de trap van Gods zaligmakende genade.
ZALIG zij, die op aarde reeds wandelen in Goddelijke gerechtigheid.
Zij zullen omwille hiervan vervolgd worden.
Matth. 5:10
melen.

Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der he-

1. Gerechtigheid (rechtvaardigheid) is, naast de liefde, een Goddelijke karaktertrek die zich, door genade, in de
rechtvaardige ziel ontwikkelt als een vrucht van de nieuwe mens in Christus door de genadevolle inbouw van
Gods Wezen in hem/haar.
Ezech. 18:9b

zo iemand is rechtvaardig; hij zal voorzeker leven, luidt het Woord van de Here HERE.

Op deze trede rijpt de Goddelijke gerechtigheid (rechtvaardigheid) zich in de zielen van de rechtvaardigen en
wordt de Goddelijke belofte, gegeven in 2 Korinthe 5:21, waargemaakt.
2 Kor. 5:21
Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Nogmaals: gerechtigheid is een karaktertrek van de almachtige God.
Ps. 11:7
Want de Here is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen Zijn
aangezicht aanschouwen.
Toen de Zoon van God Zich, ten tijde van Abraham, in de Persoon van Melchizedek als Mens openbaarde, noemde Hij Zich Melchizedek, hetgeen Koning der gerechtigheid betekent.
Jezus is de Koning der gerechtigheid.
15

Hebr. 7:1-2
Want deze Melchisedek , koning van Salem, priester van de allerhoogste God, die
Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, 2 aan wie ook
Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is vooreerst, volgens de uitlegging van zijn naam: koning der gerechtigheid, vervolgens ook: koning van Salem, dat is: koning des vredes;
De Heilige Geest is de Leraar ter gerechtigheid, Die ons naar Gods gerechtigheid leidt.
Joël 2:23
En gij, kinderen van Sion (beeld van de ware kinderen van God), juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de Leraar ter gerechtigheid (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige
Geest); ja, (geestelijke) regenstromen laat Hij voor u nederdalen, Vroege Regen en Late Regen (beeld van de Heilige
Geest in Zijn eerste uitgieting van nieuw, Goddelijk leven ten tijde van de apostelen en van dezelfde uitgieting in de eindtijd), zoals
voorheen (zoals IN HET BEGIN – nl. in de tijd van de eerste Gemeente).
Ps. 23:3
Naam. (HSV)

Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn

2. Gods eeuwig plan met de mens, dat niet door de zonde werd verstoord, is hem/haar te leiden tot Zijn gerechtigheid, Zijn Goddelijke natuur, hem/haar zo makend tot Zijn evenbeeld, dat Zijn Wezen, net als de eeuwige Zoon,
moet openbaren.
Gen. 1:26a
En God zei: Laat Ons (Vader, Zoon en Heilige Geest – zie noot 1) mensen maken naar Ons
beeld, als Onze gelijkenis.

15

Noot: Uit de Winkler Prins en de Bijbelse encyclopedie:
Melchizedek (dit betekent: “koning der gerechtigheid”) is de naam van de priesterlijke koning van Salem (of Jeruzalem) die
Abram zegende en aan wie Abram schatting, namelijk tienden van de gehele buit, betaalde na de zege door de aartsvader (d.i.
voornaamste of oudste [voor]vader) behaald op de vier koningen van het Oosten (Gen. 14:18). Melchizedek was een priester
van God, de Allerhoogste, dus van de ware God. De figuur van Melchizedek duikt later nog op in Psalm 110:4. In het Oude Testament speelt deze figuur verder geen rol meer. In het Nieuwe Testament daarentegen wordt een belangrijke, Messiaanse, typologische lering (d.i. geestelijke verklaring van historische figuren en feiten) ontwikkeld rondom deze Oudtestamentische,
priesterlijke en koninklijke persoonlijkheid (zie Hebr. 7). De Schrift ziet hem, die plotseling optreedt en plotseling verdwijnt, als
type van Christus. Melchizedek wordt een voorafbeelding van het Nieuwtestamentische priesterschap in tegenstelling met het
Levietische (d.i. Israëlitische tempeldienst van lagere rang). Zelfs hetgeen in het oude verhaal is verzwegen wordt in Hebr. 7:3
in dienst gesteld van de typologie. Omdat wij in Gen. 14:18 niets over zijn herkomst of afstamming vernemen, verschijnt hij hier
als een geheimzinnig Wezen van bovenaardse oorsprong (“zonder vader, zonder moeder, noch geslachtslijst...”). Men spreekt
aldus van “een priesterschap naar de ordening van Melchizedek”.
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Ps. 37:6

Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.

Jes. 61:10-11
Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met
de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als
een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit. 11 Want zoals
de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here Here gerechtigheid en
lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken.
Mal. 4:2
Maar voor u, die Mijn Naam vreest, zal de zon der gerechtigheid (beeld van Jezus in Zijn volmaaktheid) opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de
stal.
Rom. 8:29-30
Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid
aan het beeld van Zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; 30 en die Hij tevoren
bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd;
en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
2 Kor. 3:17-18
De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid (van de macht van satan
en zonde). 18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren
weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die
Geest is.
Ef. 1:3-6
Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. 4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren
voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht. 5 In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar
het welbehagen van Zijn wil, 6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in
de Geliefde.
Ef. 3:17-19
opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de
liefde, 18 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte
en diepte is, 19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle
volheid Gods.
Ef. 4:11-13
En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij
allen de eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke
rijpheid, de maat van de wasdom (de geestelijke volwassenheid) van de volheid van Christus.
Ef. 4:23-24
dat gij verjongd (vernieuwd, SV) wordt door de geest van uw denken, 24 en de nieuwe
mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.
Kol. 1:12-13
en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in
het licht. 13 Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon
zijner liefde,
2 Petr. 1:3-4
Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; 4 door deze zijn wij met
kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.
1 Joh. 3:1-3
Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn,
wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 3 En een ieder, die deze hoop op Hem
heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.
Openb. 21:3
En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent (d.i. woning) van God is bij
de mensen en Hij zal bij (beter gezegd: IN) hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn,
Openb. 21:6-7
En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa (de 1ste) en de omega (de laatste), het
begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet. 7 Wie overwint, zal
deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.
3. Deze groei in Goddelijke gerechtigheid geschiedt niet automatisch.
a) Wij moeten hiernaar jagen.
Ef. 6:14
rechtigheid,

Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der ge-

Het zijn de lenden van ons verstand, die wij moeten omgorden met Gods Waarheid, Zijn Woord.
Filip. 3:10-14
Dit alles om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap aan
Zijn lijden, of ik, aan Zijn dood gelijkvormig wordende, 11 zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. 12
Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. 13 Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds
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gegrepen heb, 14 maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen
voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.
b) Wij moeten, net als God, Goddelijke gerechtigheid liefhebben.
Ps. 45:7-8
Uw troon, o God (d.i. de Zoon van God), staat voor altoos en eeuwig, uw koninklijke scepter
is een rechtmatige scepter. 8 Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God (de Zoon),
uw God (d.i. de Vader) U gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen;
Dan zal Hij Zijn gerechtigheid in ons doen inregenen.
Hos. 10:12
Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om de Here te
vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen.
4. Deze rechtvaardigheid wordt ons door Jezus ingebouwd.
1 Kor. 1:30
Maar uit Hem (de Geest van Christus) is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is
geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,
2 Kor. 5:21
Hem (Jezus) Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij (de Vader) voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
5. Deze gerechtigheid/rechtvaardigheid groeit in ons als een vrucht. Ze is, net als de liefde van God, in de wedergeboorte uit God vervat.
16

Gal. 5:22
Maar de (eeuwig blijvende, Goddelijke) vrucht van de Geest is liefde , blijdschap, vrede,
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid (d.i. mildheid, vriendelijkheid), zelfbeheersing.
Hebr. 12:11
Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch
later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.
6. Deze gerechtigheid is, als wij in Christus blijven, eeuwig.
Dan. 9:24
Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen,
gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.
7. Door deze deelname aan Gods gerechtigheid vormen wij, samen met Jezus als ons aller Hoofd, de eeuwige
17
tempel van onze almachtige God.
Kol. 2:9

want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk;

Ef. 2:19-22
Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en
huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de
hoeksteen is.
Ef. 3:19b

opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

2 Kor. 6:16
Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn
de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder (beter gezegd: IN) hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.
Openb. 21:3
En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen
en Hij zal bij (beter gezegd: IN) hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn,
Door de Bijbelse tekst van 2 Korinthe 6:16, hier boven vermeld, weten wij, dat God in Zijn volk woont en Zijn volk
Hem tot een woonstede (of woning) dient. Zie ook Efeze 2:19-22 hierboven vermeld.
8. Zij, die in deze gerechtigheid van God tot volmaaktheid zijn gegroeid, worden door satan en de wereldsgezinde
mens gehaat en vervolgd.
Matth. 5:10

Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Luk. 6:22-23
Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw
naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen. 23 Verblijdt u te dien dage en springt op van
vreugde, want, zie, uw loon is groot in de hemel; immers, op dezelfde wijze hebben hun (voor)vaderen met de
profeten gehandeld.
Luk. 6:26
Wee u, wanneer alle mensen wel van u spreken; immers, op dezelfde wijze hebben hun
(voor)vaderen met de valse profeten gehandeld.
Joh. 15:18-25
Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. 19 Indien gij van de
wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld
uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. 20 Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat
niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard
hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. 21 Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want zij kennen
16

Zie noot 10.
Zie eventueel de studie: “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel van
onze almachtige God en Vader”, GRATIS te downloaden op www.eindtijdbode.nl
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Hem niet, die Mij gezonden heeft. 22 Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen
zonde hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. 23 Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. 24
Indien ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn Vader gehaat. 25 Maar het woord moet
vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat.
Joh. 16:33
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking,
maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
2 Tim. 3:12
worden.

Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd

1 Petr. 4:12-16
Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets
vreemds overkwame. 13 Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u
ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring van Zijn heerlijkheid. 14 Indien gij door de naam van
Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest van heerlijkheid en de Geest van God op u rust. 15 Laat
dus niemand van u moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial. 16 Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam.
1 Joh. 3:13

Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat.

9. Toch geeft God ons de Goddelijke macht, om de satanische macht van de tegenstander te vernietigen.
Jes. 54:17
Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het
gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen (SV: verdoemen, letterlijke vertaling: veroordelen). Dit is het deel van
de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.
De macht van satan over de tong van de boze mens (dit zijn mensen die door satan geleid worden), waarmee hij
hem/haar aanzet tot haat, geweld en vervolging moeten wij verdoemen, zodat de kwade mens, als satans instrument, niet tot uitvoering van zijn/haar boze plannen komt.
Jak. 4:7
Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel (en/of aan zijn macht in menselijke instrumenten), en hij zal van u vlieden.
Wij kunnen de macht van de duivel pas dan in Gods kracht wederstaan, als wij met God in het reine zijn gekomen.
1 Joh. 4:4-6
Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder
dan die in de wereld is. 5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. 6
Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij
de Geest der waarheid en de geest der dwaling.
Rom. 8:31-33
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem
ook niet alle dingen schenken? 33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt;
10. De groei tot wasdom (tot de volwassenheid, volmaaktheid) van de Goddelijke Natuur, geschonken door de zaligmakende genade van God, blijft in de verborgenheid van de innerlijke mens van geest en ziel, en komt pas in
de eindtijd tot openbaring in het vlees, in het openbare leven van de Bruid van het Lam, omdat de Here haar
dan reeds heeft aangegord met grote kracht en macht. Gods Woord spreekt van de openbaring van de zonen
18
de
Gods. Zie hiervoor de 10 zaligspreking in hoofdstuk 12.
Jes. 60:2-3
Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de
Here opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

11.
De 9de zaligspreking en de laatste trede van de trap
van Gods zaligmakende genade.
ZALIG zijn zij, die Gode welgevallig op aarde leven. De wereld, maar ook wereldsgezinde
christenen zullen hen belasteren en vervolgen.
Matth. 5:11-12
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt
om Mijnentwil. 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd.
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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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Deze ware christenen zijn in het Lichaam van Christus heel dicht gesteld bij hun Hoofd, onze Here Jezus Christus,
en dragen Zijn Naam.
Openb. 3:12
Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel van Mijn God en hij zal niet
meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam van Mijn God en de naam van de stad van Mijn God,
het nieuwe Jeruzalem (zie noot 21), dat uit de hemel nederdaalt van Mijn God, en Mijn nieuwe naam.
Zij hebben Zijn Naam en de Naam van hun God (JaHWeH) geschreven gekregen op hun voorhoofd en in hun wezen. Satan haat deze Naam en haat daarom ook hen. Hij belastert en vervolgt hen door middel van de wereldse
mensen en de wereldsgezinde christenen.
Als u uw foto met uw naam onderschrijft, wilt u ermee zeggen, dat die foto exact het beeld van uzelf weergeeft. Als
de Here God Zijn Naam op ons schrijft, is dat net zo.
de
Deze christenen, die (geestelijk gezien) leven op de 9 trede, lijken dus op God en op Zijn Christus. Zij vormen, net als Jezus, de openbaring van de almachtige God.
1 Joh. 3:2
Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen;
maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk
Hij is.
Gen. 1:26a
En God zei: Laat Ons (Vader, Zoon en Heilige Geest – zie noot 1) mensen maken naar Ons
beeld, als Onze gelijkenis.
Zij hebben deze gelijke openbaring als Jezus door hun volkomen gemeenschap (innerlijk en uiterlijk) met de Geest
van de Here Jezus Christus. Ze zijn in Zijn Geest gedrenkt.
1 Kor. 12:13
Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt. (SV)
Ze zwemmen als het ware in de Geest van God.
Ezech. 47:5
Hij mat nog eens duizend el; nu was het een beek geworden, die ik niet doorwaden kon,
want het water was zo hoog, dat men erin zwemmen kon, een beek die men niet kon doorwaden.
Ze hebben geestelijk de positie van de 4 levende wezens, die om en boven Gods troon zijn. Ze zijn vol ogen (het
beeld van de Geest van God), innerlijk en uiterlijk.
Openb. 4:6
En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon en rondom
de troon waren vier dieren (letterlijk: levende wezens), vol ogen van voren en van achteren.
Openb. 6:6
En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren (letterlijk: levende wezens) zeggen:
Eén maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de
olie en de wijn (beeld van de met de Heilige Geest vervulde christenen).
Op aarde wordt hun geestelijke heerlijkheid, hun godzaligheid (d.i. de ware godsvrucht), niet onderscheiden (d.i.
niet of nauwelijks waargenomen of begrepen) en verborgen gehouden omwille van hun eigen bewaring tegen de
machten van het kwaad in deze wereld.
1 Kor. 2:14-15
Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is
hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.
Maar in de eindtijd wordt deze (voorheen verborgen) godzaligheid – de ware godsvrucht – in het vlees geopenbaard. Zij wordt dan door alle mensen gezien, omdat degenen, die deze (ware) godsvrucht ‘bezitten’, reeds op
aarde Gods autoriteit (kroon), Gods macht, dragen.
Rom. 8:19
Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods (zie noot 18).
1 Tim. 3:16
En buiten twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht (d.i. de Goddelijke Natuur): die
zich geopenbaard heeft in het vlees (in de mens), is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.
Jes. 60:2-3
Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de
Here opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.
Openb. 12:1
En er werd een groot teken in de hemel (het koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk)
19
gezien: een vrouw (nl. de Bruid van het Lam van God – zie noot ), met de zon (beeld van de Vader) bekleed, met de maan
19

Genaamd: de Bruid VOOR de Bruiloft van het Lam. Genaamd: de Vrouw NA de Bruiloft van het Lam. Zie eventueel de studie: “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”. GRATIS te downloaden op www.eindtijdbode.nl
De Bruid/Vrouw van het Lam van God is hier bekleed en doorkleed met de drievoudige openbaring van de almachtige God.
• Zij is aangedaan met de gerechtigheid van God de Vader, hier uitgebeeld door de zon,
• terwijl zij staat in de eeuwige en volmaakte verlossing van satans zondemacht door haar geloof in de Bloedverzoening van
de Zoon van God, hier uitgebeeld door haar staan op de maan,
• terwijl zij is gekroond met de majesteit, heerlijkheid en kracht van de Heilige Geest, hier uitgebeeld door de kroon met 12
sterren op haar hoofd.
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(beeld van de bloedverzoening van de Zoon) onder haar voeten en een krans van twaalf sterren (beeld van de Heilige Geest)
op haar hoofd;
De tekst van 1 Timotheus 3:16 wordt door velen abusievelijk alleen aan Jezus toegeschreven. Dit kan niet waar
zijn, daar Jezus Christus niet werd gerechtvaardigd. Hij was rechtvaardig. Deze godsvrucht slaat op de geheiligde
Gemeente/Kerk. Dit Schriftgedeelte vormt ook in zijn context het sluitstuk van de beschrijving, hoe de Gemeente/Kerk hoort te zijn en dit sluitstuk vormt, wat de toneelwereld zegt, een apotheose, een schitterend slottoneel. Het
is de openbaring in het vlees van wat eerst een verborgenheid was.
Mijns inziens wordt deze laatste trede pas in de eindtijd behaald en kunnen wij gevoegelijk overgaan naar de bede
handeling van de laatste, dat is de 10 zaligspreking in hoofdstuk 12.

12.
De 10de en laatste zaligspreking voor de eindtijd.
ZALIG zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam20
Openbaring 19: 9
En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de
bruiloft van het Lam. En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. (SV)

1. Gods eindschepping: de Bruid van het Lam van God, het Nieuwe Jeruzalem, dat op aarde wordt
geschapen.
God wil in de eindtijd op aarde een heel bijzondere, allerheerlijkste, Goddelijke schepping tot stand brengen, dat
nog nimmer tevoren tot stand is gebracht: de bruid van het Lam van God, of wel het Nieuwe Jeruzalem.
Openb. 21:9-10
En er kwam één van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het Lam.
10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de heilige stad, Jeruzalem,
nederdalende uit de hemel, van God;
Het is een schepping van mensen, die, op aarde levend, waarlijk Gods beeld en gelijkenis uitdragen.
Gen. 1:26a
En God zei: Laat Ons (Vader, Zoon en Heilige Geest – zie noot 1) mensen maken naar Ons
beeld, als Onze gelijkenis.
Hiertoe moet eerst het volk van God tot het geloof in Zijn Woord komen, dat Hij de mens – die zich tot Hem van zijn
zonden heeft bekeerd, die zich geheel voor Zijn werkingen heeft geopend en zich aan Hem heeft overgegeven –
op aarde volmaakt deel kan geven aan de dood en opstanding van het Lam van God, waardoor deze mens
reeds op aarde volkomen afgestorven raakt van zijn zondige natuur. Deze mens moet ook werkelijk geloven,
dat God hem reeds op aarde volkomen kan leiden in Zijn Goddelijke Natuur van gerechtigheid en liefde, dat Hij
hem reeds hier op aarde kan maken tot Zijn beeld en gelijkenis, Zijn evenbeeld.
Dit geloof komt pas in de eindtijd tot leven in de gelovigen, nadat het eeuwige Evangelie op aarde is verkondigd
en het Licht van de Heilige Geest op alle mensen, op alle vlees, is uitgestort.
Openb. 14:6
En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een (SV: het)
eeuwig Evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en
taal en natie;
Hand. 2:17
En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle
vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen
zullen dromen dromen:
Dan zal de Here God zo’n mens kunnen leiden, kunnen herscheppen, tot leden van de bruid van het Lam van God,
21
tot volmaakte “stenen” van het Nieuwe Jeruzalem.
Dit Nieuwe Jeruzalem bestaat op dit ogenblik in de (oude) hemel nog niet. Het moet steen voor steen nog op
aarde worden geschapen, gebouwd. Deze stenen moeten volmaakt en rein zijn, gewassen in het Bloed van het
Lam en gelouterd in het Vuur van de Heilige Geest. Ze moeten hier op aarde nog worden geformeerd tot de
Bruidsgemeente of het Nieuwe Jeruzalem.
De eerste “steen” hiervoor komt pas tot stand in de tijd van de 10 koningen (of: de regeringsleiders) van Europa
(zie blz. 23).
Dan. 2:34-35
Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los,
die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; 35 toen werden tegelijkertijd het ijzer,
het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer en
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Zie eventueel de studie: “Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods
Lam…”, GRATIS te downloaden op www.eindtijdbode.nl
21
Zie eventueel de studie: “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus”, GRATIS te
downloaden op www.eindtijdbode.nl
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de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen
had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde.
Dan. 2:44-45
Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat
in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het
zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, 45
juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer,
het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na
dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar.
Sommigen denken abusievelijk, dat die “steen” de Here Jezus is. En dit kan niet, dit is namelijk een gebeuren van
de eindtijd, in de tijd van de 10 koningen (regeringsleiders) van Europa. Bovendien was de Heer in Zijn aardse leven nimmer, net als deze “steen”, gebonden geweest aan deze berg van zonde en hoefde er dus ook niet van verlost te worden. De Here Jezus was tijdens Zijn aarde leven altijd vrij geweest van elke vorm van zonde.
Als deze steen als eerste zonder mensenhanden (d.i. zonder menselijk handelen) is vrijgekomen van deze berg
(van zonde), komt snel de berg van vele stenen tot stand, zijnde de bruid van het Lam van God.

2. De toebereiding van de bruid van het Lam van God, het Nieuwe Jeruzalem, dat op aarde moet worden gebouwd.
a) De roepstem van de Geest weerklinkt dan in de harten van de gelovigen van de laatste dagen om deel te
nemen aan de volmaakte afsterving van de zondemachten door het Lam van God op Golgotha toebereid. Deze
volmaakte afsterving van de zondemachten is nodig om de bruid van het Lam van God op aarde te kunnen vormen, zodat ze zonder vlek of rimpel zal zijn.
Openb. 19:9
En hij (de boodschappende engel) zei tot mij (Johannes): Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn
tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. (SV)
Ef. 5:26-27
om haar (d.i. de Gemeente) te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord
(van God), 27 en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks,
zo dat zij heilig is en onbesmet (beeld van de Bruid of Bruidsgemeente).
Ik heb reeds vermeld, dat deze volmaakte afsterving van de zonde pas in de eindtijd wordt geloofd en aanvaard,
en wel door de helft van de ware gelovigen, namelijk het wijze deel ervan.
Matth. 25:1-4
Dan zal het Koninkrijk der hemelen (het Koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk) vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. 2 En vijf van
haar waren dwaas en vijf waren wijs. 3 Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; 4 doch de
wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen.
Het dwaze deel van de gemeente (de helft ervan, 5 van de 10 maagden) verwerpt dit en neemt genoegen met
Gods vergiffenis van hun zonden door de wassing ervan in het Bloed van het Lam van God en geven zich niet over
aan de Geest van heiligmaking, hier uitgebeeld door de Olie in hun vat, het beeld van hun hart. Ook zij heten
maagden, omdat ook zij hun zonden wassen in het Bloed van het Lam van God. Zij hebben echter alleen maar oog
voor de Olie in hun lampen, de kracht van de Heilige Geest voor hun getuigen aan anderen om hen tot bekering te
brengen.
Wij zien deze dwazen ook weergegeven in Lukas 14 vers 16-24:
Hij zei tot hem: Iemand richtte een grote maaltijd aan en nodigde velen. 17 En hij zond zijn slaaf uit tegen het
uur van de maaltijd om tot de genodigden te zeggen: Komt, want het is nu gereed. 18 En zij begonnen zich allen opeens te verontschuldigen. De eerste zei tot hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet die noodzakelijk
gaan bezien; ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. 19 En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht
en ik ga die keuren; ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. 20 Weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. 21 En de slaaf kwam terug en berichtte zijn heer deze dingen. Toen werd
de heer des huizes toornig en zei tot zijn slaaf: Ga aanstonds de straten en stegen der stad in en breng de bedelaars en misvormden en blinden en lammen hier. 22 En de slaaf zei: Heer, wat gij hebt opgedragen, is geschied en nog is er plaats. 23 En de heer zei tot de slaaf: Ga de wegen en de paden op en dwing hen binnen te
komen, want mijn huis moet vol worden. 24 Want ik zeg u: Niemand van die mannen (de zgn. dwaze maagden – zie
22
noot ), welke genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven.
Een deel van deze dwazen verontschuldigt zich, omdat het de voorkeur geeft aan aards bezit en rijkdom boven de
aanvaarding van de uitnodiging van God om aan te zitten aan de avondmaalstafel van de bruiloft van het Lam van
God (vers 18), de volmaakte verlossing van hun zonden. Een ander deel van hen doet dit eveneens, omdat zij de
voorkeur geven aan de genieting van de 5 aardse zinnelusten, die hen als ossekrachten van deze Goddelijke genade wegtrekken (vers 19). Weer een ander deel van de dwazen gaat niet op Gods roepstem in, omdat het liever
omwille van de lieve vrede luistert naar hun echtgenote of een andere mens, bij voorbeeld hun voorganger, die een
andere visie op het Woord van God heeft (vers 20).
Geen van deze dwazen worden aangenomen als toekomstig lid van de bruid van het Lam van God (vers 24). Anderen (vers 21-23) zullen in hun plaats het getal van de bruid van het Lam van God vol maken.
22

Zie eventueel de studie: “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”, GRATIS te
downloaden op www.eindtijdbode.nl
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b) De toebereiding van hen, die gehoor hebben gegeven aan de roepstem van de Heilige Geest tot deelname aan het avondmaal van de Bruiloft van het Lam van God.
1. Dezulken worden persoonlijk aangenomen als toekomstige leden van de Bruid van het Lam van God.
Matth. 24:40-41
Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten (d.i.
niet aangenomen) worden; 41 twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten (en dus niet aangenomen) worden.
Luk. 17:34-37
Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in een bed zijn, de één zal aangenomen, de ander
achtergelaten worden. 35 Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de ene zal aangenomen, de andere achtergelaten worden. 36 Twee zullen op het land zijn, de één zal aangenomen, de ander achtergelaten
worden. 37 En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar (waar naartoe zullen zij worden gebracht), Here? Hij zei tot
23
hen: Waar het (Bruids)lichaam is, daar zullen ook de arenden (SV) zich verzamelen.
Deze aanname tot toekomstige leden van de bruid van het Lam van God is persoonlijk. Als ze door Gods
Geest hiervoor zijn aangenomen, worden ze toegevoegd aan het te vormen geestelijk Lichaam van de bruid
van het Lam van God.
2. De totale (en plotselinge) verlossing van het oude, zondige leven door het louterend Vuur van de
Geest van God.
Mal. 3:1-3
Zie, Ik zend Mijn bode (beeld van Zijn gezalfde, geroepen en uitgezonden arbeider), die (als pionier)
voor Mijn aangezicht de weg (voor)bereiden zal; plotseling zal (in en door de Heilige Geest) tot Zijn tempel (d.i. tot Zijn
geestelijke “vaten” – die wij behoren te zijn) komen de Here, Die gij zoekt, namelijk de Engel van het (Bloed)verbond, Die
gij begeert (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest). Zie, Hij komt, zegt de Here der heerscha24
ren . 2 Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen, en wie zal bestaan (SV: staan; dus niet in de zonde – of geestelijke slaap – blijven liggen), als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de
25
blekers. 3 Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi (beeld van de gezalfde en geroepen arbeiders van de Heer) reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver (d.i. door en door reinigen, tot er geen
26
“vuil”, geen onreinheid, meer aanwezig is), opdat zij (als voorlopers) de Here in gerechtigheid (spijs)offer (beeld van hun
woordbediening, de zgn. geestelijke spijze) brengen (door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid – zie Joël 2:23).
Matth. 3:11-12
Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet
waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de Heilige Geest en met Vuur. 12 De wan (mand,
waarmee het graan wordt ontdaan van kaf) is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer (het mensenhart) geheel zuiveren en
Zijn graan (beeld van de door Geest en Woord vernieuwde mens) in de schuur (Zijn Koninkrijk) bijeenbrengen, maar het kaf
(beeld van de oude, zondige mens) zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur (geheel te niet doen).
3. De rechtvaardigmaking van de bruid van het Lam van God, de steeds toenemende toebedeling van
de Goddelijke natuur.
Jes. 61:10
Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met
de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als
een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.
1 Petr. 1:3-5
Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote
barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een
levende hoop, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is

23

Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord ARENDEN uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben
dit woord vertaald met gieren, wat in deze context onjuist is. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van:
“de letter die dood” – zie 2 Kor. 3:6). Arenden eten – en zoeken/vangen zelf – levend aas, dus “levende spijze” (beeld van:
“Christus, het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt” – zie Joh. 6:51 en 63, 2 Kor. 3:6).
Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toegevoegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Matth. 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE
KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (NAAM)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg van de
Schrift wordt door de KONTEKST bevestigd. Zie eventueel de studie: “De valse staatskerk van de laatste dagen…”, GRATIS
te downloaden op www.eindtijdbode.nl
Arendsheiligen zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want:
• In Jes. 40:31 lezen we: “Maar wie (de wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met
vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar degenen (ook christenen) zijn, die verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om
waar degenen “die aangenomen zijn tot leden van de Bruid” vergaderd zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier (in Luk.
17:37) dat ze “als arenden” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid
van Christus – zij hebben deel aan de Bruiloft van het Lam van God. (noot – AK)
24

Here der heerscharen = God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit engelen-machten en menselijke geestelijke strijders.
25
Blekers = Dit zijn mensen die het linnen wit maken door het te bleken met loog (SV: zeep). In geestelijke zin wordt bedoeld
dat wij ons – in en door Zijn Bloed – “wit”, dat is geheel rein, moeten laten maken. Zie Efeze 5:26-27 en ook teksten als
Psalm 51:9, Jes. 1:16 en 18.
26
Spijsoffer volgens de Statenvertaling.
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voor u, 5 die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
2 Petr. 1:3-4
Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; 4 door deze zijn wij met
kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.
1 Joh. 3:2
Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen;
maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk
Hij is.
Openb. 19:8
en haar (de Bruid van het Lam van God) is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen
te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.
c) De uitgieting van de Spade Regen (van overvloedig Goddelijk leven, door de doop in de Heilige Geest in
de eindtijd).
Joël 2:23
En gij, kinderen van Sion (beeld van de ware kinderen van God), juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de Leraar ter gerechtigheid (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige
Geest); ja, (geestelijke) regenstromen laat Hij voor u nederdalen, Vroege Regen en Late Regen (beeld van de Heilige
Geest in Zijn eerste uitgieting van nieuw, Goddelijk leven ten tijde van de apostelen en van dezelfde uitgieting in de eindtijd), zoals
voorheen (zoals IN HET BEGIN – nl. in de tijd van de eerste Gemeente).
Joh. 10:10
De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat
zij (Goddelijk) leven hebben en overvloed (ervan).
d) De verheerlijking van de bruid van het Lam van God.
Openb. 12:1
En er werd een groot teken in de hemel (het koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk)
27
gezien: een vrouw (nl. de Bruid van het Lam van God – zie noot ), met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd;
De Bruid van het Lam van God wordt aangedaan met de heerlijkheid van de Vader (de zon), met die van het Lam
(de maan) en met die van de Heilige Geest (de kroon van 12 sterren).
Matth. 13:43
Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie
oren heeft, die hore!
Openb. 22:14
Zalig zij, die hun gewaden (hun zielen) wassen (in het Bloed van het Lam), opdat zij recht mogen hebben op het geboomte (letterlijk: de Boom) des levens (de Here Jezus als Levengever) en door de poorten ingaan
in de stad (het nieuwe Jeruzalem).
Ps. 45:14-15
in kleurig geborduurde gewaden wordt zij (de Bruid van het Lam van God) tot de Koning geleid,
jonkvrouwen in haar gevolg (de overigen van haar zaad, zie Openb. 12:17), haar vriendinnen, worden tot U gebracht; 15
onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid, zij komen in des Konings paleis.
Ze is inwendig en uitwendig verheerlijkt.
Openb. 22:11
Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.
Ze is verheerlijkt met de heerlijkheid van de almachtige God.
e) Het voorgaande gaat gepaard met de plotselinge, onzichtbare komst van de Bruidegom in en door de
Heilige Geest.

3. De bruiloft van het Lam van God. De geestelijke éénwording van de bruid met de Bruidegom, van
het lichaam (de Bruidsgemeente) van Christus met zijn/haar Hoofd.28
Openb. 19:6-8
En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als
een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. 7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft van
het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8 en haar is gegeven zich met blinkend en
smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.
Na de bruiloft of éénwording met het Lam van God – in en door de Heilige Geest – zit ze met Hem en de Vader
op de Hemeltroon.
Openb. 3:21
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

27

Genaamd: de Bruid VOOR de Bruiloft van het Lam. Genaamd: de Vrouw NA de Bruiloft van het Lam. Zie eventueel de studie: “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”. GRATIS te downloaden op www.eindtijdbode.nl
28
Zie de aanbevolen studie in noot 27.
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4. Nu is de tijd aangebroken van arbeid op de aarde, waartoe deze bruiloft (éénwording) op aarde tot
stand moest komen.
Luk. 12:35-37
Laten uw lendenen (van het verstand, zie 1 Petr. 1:13) omgord zijn (met het Woord der waarheid, zie
Ef. 6:14) en uw lampen brandende (uw getuigenisleven werkende). 36 En gij, weest gelijk aan mensen, die op hun
heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. 37 Zalig die slaven (dienstknechten), die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, Ik zeg u,
hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen, en bij hen komen om hen te bedienen (Hij zal hun deel geven aan de
arbeid van de eindtijd, zie Joh. 4:31-34).
Ef. 6:14
rechtigheid,

Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der ge-

1 Petr. 1:13
Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.
Hier is sprake van de lenden van uw verstand, die omgord moeten zijn met de Waarheid (van Gods Woord) om
de Bruidegom ten dienste te kunnen staan.
Deze geestelijke arbeid houdt in:
a) De oorlog tegen de zonde in de Gemeente/Kerk en het leiden van haar tot de overwinning over de zonde
in de kracht van de Heilige Geest.
Openb. 12:7
En er kwam oorlog in de hemel (in het Koninkrijk der hemelen op aarde, d.i. de Gemeente/Kerk); Michaël (beeld van de Here Jezus Christus, zoals ook in Dan. 12:1, in Joz. 5:13-15 en in Jud. 9) en Zijn engelen (Zijn ware, gezalfde
dienstknechten) hadden oorlog te voeren tegen de draak (satan, de zevenkoppige [zonde]draak); ook de draak en zijn
engelen (de onwaarachtige dienstknechten in de Gemeente, werkers van satan) voerden oorlog,
Dit werk in de 7 Gemeenten (of Kerken) houdt in:
1) De vernietiging van de 7-koppige zondedraak in de Gemeenten.
Openb. 12:3-4
En er werd een ander teken in de hemel (het Koninkrijk de hemelen op aarde, d.i. de Gemeente/Kerk) gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens (deze spreken van grote zondekracht), en op zijn koppen zeven kronen (deze kronen spreken van zondeheerschappij). 4 En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels (christenen) mede en wierp die op de aarde (de grote afval, zie 2 Thess. 2:3). En de
draak stond voor de vrouw (van het Lam), die baren zou, om, zodra zij haar (geestelijk) kind (de mannelijke zoon, zie
Openb. 12:5, Jes. 66:6-10) gebaard had, dit te verslinden (een dreigende, antichristelijke vervolging van de 144.000).
Openb. 12:8-11
maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9
En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de
gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem
in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van
zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij (de oprecht gelovigen) hebben hem (satan en zijn zondemacht) overwonnen door (hun geloof en
reiniging in) het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis (de Evangelie-verkondiging aan anderen), en
zij hebben hun (zondig, vleselijk) leven niet liefgehad, tot in de dood (tot het totaal aan de zonde – naar lichaam, ziel en geest
– is afgestorven).
2) De reiniging van de 7 Gemeenten en het leiden van deze Gemeenten naar hun overwinning over de zonde.
Openb. 2 en 3

(zelf lezen svp, vanwege de lengte niet vermeld)

Openb. 6:1-2
En ik zag, toen het Lam één van de zeven zegels opende, en ik hoorde één van de vier
dieren (letterlijk: levende wezens) zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! 2 En ik zag, en zie, een wit
29
paard (beeld van Gods gerechtigheid, werkende in Gods dienstknecht), en die erop zat (beeld van de dienstknecht van de Heer,
die de zondemacht in zijn hart en leven door Gods genade overwonnen heeft) had een boog (beeld van Gods Woord. Een zwaard
was er niet bij, omdat de strijd en de daarop volgende overwinning op satan en de menselijke zonde reeds ca. 2000 jaar geleden door
het Lam van God op Golgotha en Zijn opstanding uit de dood daarna, was behaald) en hem (de dienstknecht van de Heer) werd een
(overwinnaars)kroon gegeven, en hij trok (in de kracht van de Heilige Geest) uit, overwinnende en om te overwinnen (diezelfde overwinning delend met andere christenen).
b) Het leiden van de grote wereldwijde opwekking.
Joël 2:28-29
Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen
en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. 29
Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden (letterlijke vertaling: slaven en slavinnen, beeld van de minsten onder de
dienstknechten van de Heer) zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.
Openb. 14:14-16
En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon
met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 15 En een andere engel kwam uit de
tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure
29
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om te maaien is gekomen, want de (zielen)oogst der aarde is geheel rijp geworden. 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
Deze materie is uitgebreid behandeld in de reeds eerder uitgegeven Bijbelstudie met als titel: "Er komt spoedig een
30
Goddelijke bruiloft hier op aarde".

5. Israëls aandeel in de grote wereldwijde opwekking.
In het geestelijk bruidslichaam is een ruime, bijzondere plaats voor Israël beschoren (toebedeeld). Dit is de waarmaking van Gods belofte aan Abram, door de Schrift wel 5x herhaald; namelijk, dat zijn nazaten alle volkeren zouden zegenen.
Gen. 22:18
stem gehoord hebt.

En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar Mijn

De 10 (door de mens) verloren gewaande stammen van Israël zullen in de eindtijd hun voorheen verloren identiteit
terugkrijgen om samen met de Joden (de stammen Juda, Benjamin en Levi) naar Kanaän terug te keren, als dit
land is vrijgemaakt van de volkeren, die het land, na de verbanning van de Joden door de Romeinen, opnieuw in
bezit hebben genomen. Deze vrijmaking geschiedt tijdens de oorlog van Gog en Magog, beschreven in Ezechiël
38 en 39.
Als deze oorlog voorbij is, kan het land, dat God aan Abram heeft beloofd; namelijk het land tussen de beek van
Egypte en de Eufraat, en dat dan weer is vrijgemaakt, aan het gehele Israël (alle 12 stammen) worden teruggegeven en zal de grote Exodus uit de hele wereld plaatsvinden.
Ezech. 39:25-29
Daarom, zo zegt de Here Here, nu zal Ik een keer brengen in het lot van Jakob (Israël) en
Mij ontfermen over het gehele huis Israëls, en ijveren voor Mijn heilige naam. 26 Zij zullen de smaad en al de
ontrouw, waarmee zij Mij ontrouw geweest zijn, vergeten, wanneer zij weer in hun land wonen, veilig, zonder
dat iemand hen opschrikt. 27 Als Ik hen uit het gebied der volken terugbreng en hen uit de landen van hun vijanden verzamel, dan zal Ik Mij voor het oog der talrijke volken aan hen de Heilige betonen. 28 En zij zullen weten, dat Ik de Here hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer
Ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat. 29 En Ik zal Mijn
aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het
woord van de Here Here.
Deze terugkeer geschiedt gelijktijdig met de grote wereldwijde opwekking.
Jes. 11:10-11
En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de Wortel van Isaï (Jezus, zie Openb.
22:16) zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. 11 En het zal te
dien dage geschieden, dat de Here wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die
overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee.
Velen van de verloren gewaande 10 stammen van Israël zullen in het laatste der dagen gekerstend zijn (d.i. tot
het christendom bekeerd zijn) en deel hebben aan de grote opwekking.
Hos. 3:4-5
Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim (d.i. zonder godsdienst). 5 Daarna zullen de Israëlieten
zich bekeren, en de Here, hun God, zoeken, en (Jezus) David(s Zoon), hun Koning, en bevende komen tot de Here en tot zijn heil, in de dagen der toekomst (d.i. in de eindtijd).
Deze kerstening is zelfs zo, dat 144.000 christenen van dit volk Israël uit alle stammen, behalve uit de stam
van Dan, zullen behoren tot de eerstelingen van God en van het Lam van God (zie Openb. 14:4).
Openb. 7:1-8
Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der
aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. 2 En ik
zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep
met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en
hij zei: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten
van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 4 En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren:
honderd-vierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls. 5 Uit de stam Juda
twaalfduizend verzegelden, uit de stam Ruben twaalfduizend uit de stam Gad twaalfduizend, 6 uit de stam
Aser twaalfduizend, uit de stam Naftali twaalfduizend, uit de stam Manasse twaalfduizend, 7 uit de stam Simeon twaalfduizend, uit de stam Levi twaalfduizend, uit de stam Issakar twaalfduizend, 8 uit de stam Zebulon
twaalfduizend, uit de stam Jozef (Ephraïm) twaalfduizend, uit de stam Benjamin twaalfduizend verzegelden.
Openb. 14:1-5
En ik zag en zie, het Lam stond op de (geestelijke) berg Sion (de Gemeente) en met Hem
honderd-vierenveertigduizend, op wier voorhoofden Zijn Naam en de Naam van Zijn Vader (JaHWeH) geschreven stonden. 2 En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem, die ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op hun citers; 3 en zij zongen een
nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren (letterlijk: levende wezens) en de oudsten; en niemand kon het
gezang leren dan de honderd-vierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde. 4 Dezen zijn het, die zich
niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk (100% rein). Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar
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Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. 5 En in hun mond
is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk.
31

Deze 144.000 zullen na de bruiloft van het Lam als “de mannelijke zoon” (zie noot ) tot deze geestelijke hoogte
komen en als het ware (geestelijk) geboren worden uit het geestelijke bruidslichaam en zich zo van dit lichaam onderscheiden.
Openb. 12:5
En zij (de vrouw van het Lam) baarde een zoon (beeld van de 144.000), een mannelijk wezen (hij
kwam in deze wereld niet als baby, maar als een mannelijk wezen, geestelijk volwassen, tot aanzijn), dat alle heidenen (de antichristelijken) zal hoeden (d.i. doden) met een ijzeren staf (zie Openb. 2:26-27, Openb. 19:15); en haar kind werd plotseling
weggevoerd naar God en zijn troon (d.i. de opname van de 144.000).
Jes. 66:7-11
Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard; voordat de weeën haar overvielen, heeft zij
een zoon ter wereld gebracht. 8 Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op
één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion (de Bruid[sgemeente]) heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen (de 144.000). 9 Zou Ik ontsluiten en niet doen baren? zegt de
Here. Of ben Ik één, die doet baren en toesluit? zegt uw God. 10 Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar,
gij allen die haar liefhebt. Verblijdt u over haar met blijdschap, gij allen die over haar treurt, opdat gij zuigt en u
laaft aan haar vertroostende borst, 11 opdat gij met volle teugen u laaft aan haar rijke moederborst (beeld van de
geestelijke spijze die zij uitdeelt).
Deze in Kanaän teruggekeerde Israëlieten, onder wie ook de “eerstelingen” van God en van het Lam, de 144.000,
zullen in Jeruzalem grote, wereldomvattende Evangelische campagnes (in het Engels “outreaches”) houden.
Jes. 2:2-3
En het zal geschieden in het laatste der dagen (d.i. de eindtijd): dan zal de berg van het huis
des Heren (de geestelijke berg Sion, de ware Gemeente) vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn
boven de heuvelen (boven andere christelijke groeperingen, zie Jes. 4:2). En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen
(d.i. de grote opwekking) 3 en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God van Jakob, opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.
Jes. 4:2
Te dien dage (in de eindtijd, zie Jes. 2:2) zal, wat de Here doet uitspruiten (nl. de Bruidsgemeente), tot sieraad en tot heerlijkheid zijn, en de vrucht van het land (de vrucht van de Geest) tot glorie en luister voor de
ontkomenen (de voor Gods oordelen gespaarden) van Israël (d.i. van Gods volk).
Als hun taak op aarde is volbracht, zullen de 144.000 (de mannelijke zoon) door de Geest des Heren van de aarde
worden weggerukt tot God en Zijn troon, worden opgenomen in de hemel.
Openb. 12:5
En zij (de vrouw van het Lam) baarde een zoon (beeld van de 144.000), een mannelijk wezen (hij
kwam in deze wereld niet als baby, maar als een mannelijk wezen, geestelijk volwassen, tot aanzijn), dat alle heidenen (de antichristelijken) zal hoeden (d.i. doden) met een ijzeren staf (zie Openb. 2:26-27, Openb. 19:15); en haar kind werd plotseling
weggevoerd naar God en zijn troon (d.i. de opname van de 144.000).

6. De bruid zelf zal, als de grote verdrukking begint, in haar nog niet veranderd aards lichaam, net
als Filïppus (zie Hand. 8:39-40) worden weggevoerd naar haar plaats in de woestijn, waar ze wordt
bewaard tegen het geweld van de antichrist gedurende de tijd van 3½ jaar.
Openb. 12:6
En de vrouw (van het Lam) vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God
bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen (d.i. 3½ jaar) onderhouden zou worden.
Openb. 12:14-16
En aan de vrouw (van het Lam) werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om
naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een
tijd en tijden en een halve tijd (3½ jaar). 15 En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom,
om haar door de stroom te laten medesleuren. 16 En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende
haar mond en verzwolg de stroom, die de draak uit zijn bek had geworpen.

7. De lichamelijke wederkomst van de Here Jezus Christus op de wolken des hemels.
Dan zal de bruid, in een punt des tijds (d.i. in een ondeelbaar ogenblik), het geestelijke opstandingslichaam
aandoen en met de opgestane, rechtvaardige doden de Here tegemoet gaan in de lucht om met Hem en de
144. 000 naar de aarde terug te keren, om daar het 1000-jarige Rijk te vestigen.
1 Kor. 15:51-57
Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij
veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden
zullen (NA de Grote Verdrukking) onvergankelijk opgewekt worden en wij (degenen die levend overgebleven zijn uit – en
dus NA afloop van – de Grote Verdrukking, doordat God hen “bewaard” heeft – zie Openb. 12:6, 14) zullen veranderd worden.
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In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te
zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke
geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet
“de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich)
in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid” van
Christus. (noot – AK)
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53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54
En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan
heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. 55
Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? 56 De prikkel van de dood is de zonde en de kracht
van de zonde is de wet. 57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.
1 Thess. 4:13-18
Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij
niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. 15 Want
dit zeggen wij u met een woord van de Here: wij, levenden (degenen die levend overblijven uit de Grote Verdrukking,
doordat God hen “bewaard” – zie Openb. 12:6, 14), die achterblijven tot de komst van de Here (d.i. de zichtbare Weder32
komst – zie noot ), zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het
roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met
hen (dat zijn: de uit de dood opgestane rechtvaardigen) op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here
tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen (namelijk met de teruggekomen Heer, OP AARDE, voor
1000 jaren). 18 Vermaant elkaar dus met deze woorden.
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