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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 ver-
duidelijken. Deze toegevoegde tekst is – bewust – van een andere kleur gemaakt, zodat u in één oog-
opslag 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. Natuurlijk 
kunt u anderen, in de 1ste plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de studies wat 
ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloede: zie punt 4 
hierboven. 

 

Nieuwe opmaak: maart 2023 
 

Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website 
https://www.eindtijdbode.nl 

 
****************************************************************************************************** 

I 

Inleiding 
Als een christen het over Gods 10 geboden heeft, doelt hij meestal op de 10 geboden, die Mozes in het 
Oude Verbond van God ontvangen heeft. Vaak heeft men geen zicht op de 10 volmaakte (vervulde) ge-
boden die de Here Jezus ons in Zijn Bergrede gegeven heeft. Daarom is het goed om deze volmaakte 
geboden die de Heiland ons gegeven heeft nauwlettend te bestuderen. Wij kunnen deze 10 geboden niet 
in eigen kracht volbrengen. Deze 10 geboden van de Here Jezus Christus laten ons zien waaraan wij nog 
te kort schieten, maar als wij deze tekorten belijden zullen deze tekorten ons vergeven worden. Dan gaan 
wij ons wassen in het dierbare bloed van het Lam, dan worden wij door Hem in Zijn bloed gewassen. Wij 
kunnen ons aan deze vervulde geboden van de Here Jezus nog niet zondeloos houden, omdat wij nog 
niet volmaakt zijn. Zelfs de Mozaïsche 10 geboden kunnen wij in een onvolmaakte staat niet volbrengen. 
Wees daarom niet bedroefd als u zich niet aan deze volmaakte geboden kunt houden, onze tekorten 
betonen dan slechts onze onvolmaakte staat, waarbij wij wel hebben te jagen naar de perfecte staat in 
Christus Jezus, waarin de Here ons wil brengen. Deze volmaakte staat is echter wel een staat die Hij eist. 
• Mattheüs 5:48, “Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.” 

Deze 10 geboden van Jezus hebben een kern die wij kunnen vinden in Mattheüs 22 vers 37-40: 
• “Hij zei tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw 

verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.” 

Wij hebben dus God lief te hebben boven alles, zelfs boven ons eigen leven en de naaste lief te hebben 
als onszelf. Nogmaals: Wij kunnen deze eisen van de Heer niet volbrengen in eigen kracht. Als wij deze 
wet betrachten in eigen kracht zullen wij zeker falen. We kunnen wel lief doen, maar dat niet met hart en 
ziel zijn. Onze menselijke natuur moet namelijk sterven en de Goddelijke natuur moet Hij bij ons inbouwen. 
Deze goddelijke staat komt pas als onze oude ego (ons ik) door de Heer is weggebrand, en Hij ons heeft 
vernieuwd met Zijn natuur. In de biologische natuur vinden wij een prachtig voorbeeld in de ontwikkeling 
van de rups tot vlinder. De rups heeft zich over te geven in een stervensproces om te komen tot de vol-
maakte staat van de vlinder. Zo is het ook gesteld met de liefde van God en tot God. Die komt pas als 
onze oude egoïstische natuur is afgestorven. Want onze oude ego wil geliefd en gediend zijn, anders kan 
het worden tot haat. Wij moeten door Zijn genade wedergeboren worden en hierin tot wasdom (= tot 
volmaaktheid) komen. Vele christenen denken reeds deze liefde van God (in het Grieks: agapè) te hebben, 
maar hebben nog steeds de liefde van de mens (in het Grieks: philio) omdat zij nog niet wedergeboren 
zijn, of omdat hun wedergeboorte zich nog niet ontwikkeld heeft. Voor deze wedergeboorte en ontwikke-
ling ervan moeten we deel hebben aan het stervensproces dat de Here Jezus ons wil geven, als we samen 
willen groeien met Zijn dood. 
• Romeinen 6:5, “Want indien wij samengegroeid zijn (SV: één plant zijn) met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij 

het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding.” 

Dit is een langzaam werkend proces, als wij ons in Zijn handen hebben geworpen, en daarin blijven. Deze 
volmaakte 10 geboden beginnen met de liefde voor de naaste. Het wonderlijke is dat de Here Jezus niet 
begint met de liefde tot God maar zoals we zullen zien, met de liefde tot de medemens. We kunnen 
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namelijk makkelijk zeggen God lief te hebben, maar als wij onze broeder en zuster niet liefhebben is deze 
liefde tot God ijdel. 
• 1 Johannes 4:20, “Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie 

zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.” 

Constateren wij dit bij ons zelf dan wil dit zeggen dat de nieuwe goddelijke natuur zich nog niet in ons 
ontwikkeld heeft. Maar als wij discipelen (volgelingen) van Jezus willen zijn dan volgen wij Jezus, geestelijk 
deelnemend aan Zijn kruisdood en Zijn opstanding, en zullen zeker, als wij Zijn kruisweg volhardend on-
dergaan, komen in Zijn nieuwe goddelijke natuur. Daarom is het, dat Jezus dit van een volmaakt discipel 
eist. 
• Johannes 13:34-35, “Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkaar liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkaar 

liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkaar.” 

Deze 10 geboden wil de Heer door Zijn Geest inbouwen. De 10 Nieuwtestamentische wetten van de Heer 
zijn daarom ook geen geboden die wij in eigen kracht hebben uit te voeren, maar geboden die Hij bij ons 
wil inbouwen. 
• 2 Petrus 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; 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.” 

Mochten wij onderweg, tijdens onze gang op deze kruisweg van de Heer, sterven, zo worden ons de nog 
niet waargemaakte beloften Gods toegerekend. Onze rechtvaardigmaking geschiedt door de waarmaking 
van het Woord der Waarheid, door de Geest der waarheid. De volmaaktheid van God is het einde van de 
weg die wij hebben te gaan. Deze volmaakte liefde Gods in ons hart en wezen is de band der volmaakt-
heid. 
• Colossenzen 3:14, “En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.” 

Is deze liefde tot God waarlijk in ons tot wasdom (volmaaktheid) gekomen, zo zullen wij zelfs onze vijanden 
waarlijk lief kunnen hebben. Zo maakt de Here Jezus Zijn Woord in ons leven en hart van stap tot stap 
waar, door het stap voor stap in ons wezen in te bouwen. 

II 

Schematische samenstelling 
 

1 

Hebt uw naaste lief 
als uzelf 

 
(Matth. 5:20-48; Matth. 22:39) 

1ste gebod 
Heb uw broeder/zuster lief door u open te stellen voor de inbouw 
van Gods liefde voor hem/haar. 

2 
2de gebod 
Heb uw partner in het christelijk huwelijk lief, door u open te stel-
len voor de inbouw van Gods liefde voor hem/haar. 

3 
3de gebod 
Heb in het algemeen uw naaste lief, door u open te stellen voor 
de inbouw van Gods liefde voor hem/haar. 

4 
4de gebod 
Heb uw vijand lief met de liefde van God door u open te stellen 
voor de inbouw van Gods liefde voor hem/haar. 

5 

Hebt God 
boven alles lief, 

zelfs boven uw eigen 
leven en bezit 

 
(Matth. 6:1-7:29; Matth. 22:37-38) 

5de gebod 
Hebt God boven alles lief, door uw ziel open te stellen voor de in-
bouw van Zijn financiële zalving. 

6 
6de gebod 
Hebt God boven alles lief, door uw geest open te stellen voor de 
inbouw van Zijn gebedszalving. 

7 
7de gebod 
Hebt God boven alles lief, door uw lichaam open te stellen voor 
de inbouw van Zijn vastenzalving. 

8 

8ste gebod 
Hebt God boven alles lief, door u open te stellen voor deelgave 
aan het sterven van het Lam van God ten aanzien van uw zon-
dige materie- en geldhonger. 

9 

9de gebod 
Hebt God boven alles lief, door u open te stellen voor deelgave 
aan het sterven van het Lam van God ten aanzien van uw zon-
dige intermenselijke relaties. 
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10 

10de gebod 
Hebt God boven alles lief, door u open te stellen voor deelgave 
aan het sterven van het Lam van God ten aanzien van alle men-
selijke inbreng bij welk geestelijk werk ook. 
Bede om de vuurwerking en zalving van de Heilige Geest voor 
elk geestelijk werk. 

III 

Verdere inleidende woorden 
De sabbat 
Het moge uw verwondering wekken dat de oudtestamentische wet aangaande de sabbat hier ontbreekt. 
Deze onderhouding van de sabbatdag blijkt een schaduwbeeld te zijn, die God in het oude verbond in-
stelde om een geestelijke waarheid, die Hij toen nog niet kon onderwijzen, aan de orde te stellen. Dit geldt 
ook voor de oudtestamentische spijswetten, en voor de vervanging van de sabbat door de zondag binnen 
de christelijk kerken. 
• Colossenzen 2:16-17, “Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, 

nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid 
van Christus is.” 

De geestelijke zaak omtrent de sabbat is de rust in God, die niet door de zonde mag worden verstoord. 
We hebben te denken, te leven en te werken in die gedurige rust in God, in de sabbatsrust van Christus. 
Naast deze rust in Christus die de Geest in ons wil aanbrengen, moeten wij ook meewerken met de Heer 
om in die rust te blijven. Wij moeten dus positief rusten in de nieuwe schepping van Christus in ons, 
alhoewel dit niet automatisch gebeurd, maar met onze welwillende medewerking en het ontvluchten van 
satan en zijn misleidende aanbiedingen, naast ons positief geloof en voortgang op de kruisweg die wij 
volhardend moeten volbrengen. Nogmaals deze 10 wetten van het Koninkrijk der hemelen op aarde moet 
de discipel van Jezus in zich laten inbouwen door de Geest van onze Here Jezus Christus. 
 

Het Koninkrijk van God begint (onzichtbaar) diep in het hart 
• Lukas 17:20-21, “En op de vraag der Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en 

zei: Het Koninkrijk Gods komt niet zo, dat het te berekenen is (SV: niet met uiterlijk gebaar); ook zal men niet zeggen: 
zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u (HSV: binnen in u).” 

Onze Here Jezus is door Zijn Heilige Geest heen de beginner en de volmaker van dit Koninkrijk in ons 
hart, als wij ons tot Hem hebben bekeerd en onze zonden bij Hem hebben beleden, dan ontvangen wij uit 
God de verlossing van de oude natuur en de wedergeboorte van het nieuwe leven, dit is de toebedeling 
van de arbeid van het Lam van God op Golgotha. 
 

De 7-voudige toebedeling van de arbeid die het Lam van God op Golgotha heeft volbracht om 
de wedergeborenen Gods liefde te kunnen inbouwen 
1. Hij doopt ons hiertoe in Zijn Heilige Geest, de Geest van heiligmaking en in Zijn Vuur. 
Mattheüs 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. De wan is in zijn hand en Hij 
zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met 
onuitblusbaar vuur.” 

2. Hij brandt de oude, zondige mens in ons uit en bouwt de nieuwe mens, de Christusnatuur, in 
ons in, die bij wasdom aan alle 10 Nieuwtestamentische geboden voldoet. 

Romeinen 3:21-22, “Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en 
de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er 
is geen onderscheid.” 

3. Hij sterkt ons tegen satans verleidingen tot de heiligmaking in ons lichaam, onze ziel en geest 
is volbracht. 

Efeze 3:16, “opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in 
de inwendige mens.” 
Efeze 6:10-11, “Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om 
te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.” 
1 Thess. 5:23, “En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de 
komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven.” 

4. Hij is de Stroom van Levend Water, het Goddelijke Leven, Dat in en door ons heen tot anderen 
stroomt. 

Johannes 7:37-39, “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! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn 
binnenste vloeien. Dit zei Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de 
Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.” 
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5. Hij geeft ons door Zijn Geest kracht en macht over satan tot getuigenis aan anderen van al Gods 
ware  beloften, die Hij ons in Zijn Woord heeft gegeven. 

Handelingen 1:8, “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen 
zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.” 

6. Hij omkleedt en vervult ons met Zijn heerlijkheid. 
Zacharia 2:5, “En Ik zelf, luidt het woord des Heren, zal haar een vurige muur zijn rondom en heerlijkheid binnen in 
haar.” 

7. Hij leidt ons in Zijn volmaakte Goddelijke liefde, reeds hier op aarde tot de volle wasdom ervan 
toe. 

Efeze 4:13, “totdat wij allen de eenheid van het geloof en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de 
mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.” 

De beginteksten die deze 10 geboden inleiden 
Laat ons nu gaan naar de beginteksten van de Bergrede, die deze 10 Nieuwtestamentische geboden 
weergeven. 
• Mattheüs 5:17-18, “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen 

om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet 
één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.” 

Gods wetten van het Koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk, worden in Gods Nieuwe Ver-
bond met de mensen niet ontbonden zolang de zondige menselijke natuur bestaat. Wat Jezus ons hier 
geeft is de vervulling, de volmaking, van Gods 10 geboden. 
• Mattheüs 5:19, “Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten 

in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.” 

Degenen, die de heiligmaking door de inwerking van Gods Woord en Geest niet onderwijzen, zullen de 
minsten in het Koninkrijk der hemelen genaamd worden. Maar die deze heiligmaking wel beleeft en on-
derwijst, zal groot genaamd worden in Gods Koninkrijk. Dit 10-voudig gebod van God is gebaseerd op, is 
opgebouwd in de liefde en heerlijkheid van God en kent in de bekeerde zondaar/zondares een tweevou-
dige werking. 
1. Een doodswerking in de oude, zondige mens. 
Romeinen 8:2, “Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde 
en des doods.” 

2. Een wedergeboorte uit God èn groei tot wasdom van de nieuwe Goddelijke natuur. 
Titus 3:4-5, “Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, 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.” 

IV 

Het 1ste gebod: 
 

Hebt uw broeder/zuster in Christus lief met de liefde van Jezus 
1. 
Wij moeten geen gerechtigheid in eigen kracht betrachten, maar handelen in de kracht van de Heer. 
• Mattheüs 5:20, “Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der Schriftgeleerden en 

Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.” 

De Farizeeën en Schriftgeleerden betrachtten de liefde in hun eigen kracht, maar wij moeten lief zijn, door 
de Heer gebracht in Zijn Goddelijke liefde. Hij moet liefde in ons hart hebben uitgestort, erin hebben inge-
bouwd. Hierom moeten wij bidden! 
• Romeinen 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. 
Wij moeten elkaar niet vermoorden. 
• Mattheüs 5:21, “Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doodslaan; en: Wie doodslag pleegt, zal 

vervallen aan het gerecht.” 

Met “niet doden” bedoelt God “niet (ver)moorden”. Immers David werd door God onderwezen, hoe hij zijn 
tegenstander uit de weg moest ruimen in oorlogstijd. 
• Psalm 144:1, “Geprezen zij de Here, mijn rots, die mijn handen oefent ten strijde, mijn vingers tot de krijg.” 

Ook gebood Jezus de hoofdman over honderd niet om uit het leger te gaan, evenals Johannes de doper 
dit niet deed bij de soldaten, die tot hem kwamen. 
• Mattheüs 8:5-13, “Toen Hij nu Kapérnaüm binnenging, kwam een hoofdman tot Hem met een bede, en zei: Here, 

mijn knecht ligt thuis, verlamd, met hevige pijn. Hij zei tot hem: Zal Ik komen en hem genezen? Doch de hoofdman 
antwoordde en zei: Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn 
knecht zal herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de één: Ga heen, 
en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf (HSV: dienaar): Doe dit, en hij doet het. Toen 
Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zei tot hen, die Hem volgden: Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand in Israël 
heb Ik een zo groot geloof gevonden! Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen 
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met Abraham en Isaäk en Jakob in het Koninkrijk der hemelen; maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitge-
worpen worden in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. En Jezus zei tot de 
hoofdman: Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas, juist op dat uur.” 

• Lukas 3:14, “En ook die in krijgsdienst waren, vroegen hem, zeggende: En wat moeten wij doen? En hij zei tot hen: 
Plundert niemand uit en perst niets af en weest tevreden met uw soldij.” 

3. 
Wij moeten Gods liefde door de Heer in ons hart laten inbouwen. 
Wij moeten dit gebod van God door de Heer in ons hart laten inbouwen in en door de kracht van Zijn 
Geest, zodat wij onze broeder/zuster kunnen liefhebben met de liefde van God. 
• Johannes 13:34-35, “Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkaar liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkaar 

liefhebt.” 

• Romeinen 8:2, “Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde 
en des doods.” 

Het is de Geest van God, Die door Zijn Woord, Zijn Kracht, ons verlost van de oude, zondige, egoïstische 
mens en ons de nieuwe mens na onze bekering en belijdenis van schuld inbouwt, Zijn nieuwe schepping, 
die naar God geschapen is. 

4. 
Wij moeten geen kwade gedachten over onze broeder/zuster hebben. 
• Mattheüs 5:22 (SV), “Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het 

gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! 
die zal strafbaar zijn door het helse vuur.  

Kwade gedachten over onze broeder/zuster in Christus hebben op grond van vermoedens of laster en op 
grond hiervan hem/haar kwalijk behandelen is zondigen tegen de broederliefde, die God van ons eist en 
daarom ook in ons zoekt in te bouwen. Laat ons geen kwaaddenkend, maar juist een vergevensgezind 
hart hebben. 

5. 
Ook kwaad spreken tegen of over onze broeder/zuster in Christus en zo hem/haar neerhalen en vertreden of 
uitschelden is strafbaar bij God. 
• Jakobus 3:1-16, “Laat niet zovelen uwer leraars zijn, mijn broeders; gij weet immers, dat wij er des te strenger om 

geoordeeld zullen worden. Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een 
volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden. Als wij paarden de toom in de bek leggen, 
zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Zie, ook de schepen, ofschoon zij zo 
groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar 
het believen van de stuurman wil. Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur 
een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar 
plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl 
zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en 
zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur, maar de tong kan geen mens be-
dwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar 
vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: uit dezelfde mond komt zegening en ver-
vloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water 
opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een 
zilte bron zoet water geven. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze 
zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen 
de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels; want waar naijver 
en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk.” 

• Mattheüs 12:36-37, “Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven 
op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij 
veroordeeld worden.” 

• Spreuken 4:23-24, “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Doe 
weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen.” 

• Psalm 57:5, “Ik lig neder te midden van leeuwen, vlammen spuwende mensenkinderen; hun tanden zijn speer en 
pijlen, hun tong een scherp zwaard.” 

• Psalm 5:10, “Want in hun mond is niets betrouwbaar, hun binnenste is enkel verderf, hun keel is een open graf, zij 
maken hun tong glad.” 

• Romeinen 3:13-14, “Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun 
mond is van vloek en bitterheid vol.” 

Zulke mensen zijn instrumenten van de duivel, die hen tot zondige spraak en handelingen inspireert en zo 
de innerlijke mens van het hart bezoedelt, waardoor hun uiterlijke mens tot zondige spraak en handelingen 
komt. 
• Genesis 6:5, “Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen 

van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was.” 

• Mattheüs 15:18-19, “Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel 
vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen 
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zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het 
Koninkrijk der hemelen.” 

6. 
Laat ons gauw tot vrede komen met onze broeder/zuster in Christus. 
Laat ons deze vrede oprecht zoeken. Indien de andere partij dit niet wil, zo zijn wij van deze druk vrijge-
maakt bij God. Doen wij dit niet, zo kan God ons reeds in dit leven ter verantwoording roepen. 
• Mattheüs 5:23-26, “Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen 

u heeft, laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna 
uw gave. Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij 
u niet aan de rechter overlevere en de rechter aan zijn dienaar en gij in de gevangenis wordt geworpen. Voorwaar, 
Ik zeg u: Gij zult daar voorzeker niet uitkomen, voordat gij de laatste penning hebt betaald.” 

7. 
Wij moeten degene, die ons kwaad heeft gedaan, vergeven. Als wij dezulke niet vergeven, blokkeren wij onze 
eigen zaligmaking. 
• Markus 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. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen 
is, uw overtredingen niet vergeven.” 

Laat ons het volgende Woord van God in onze omgang met onze broeders/zusters in Christus ter harte 
nemen: 
• Romeinen 12:16-19, “Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. 

Weest niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo moge-
lijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de 
toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.” 

V 

Het 2de gebod: 
 

Hebt uw man/vrouw lief met de liefde van Jezus 
De instelling die een christen moet hebben ten aanzien van seksualiteit en huwelijk 

Seks is een door God Zelf in ons lichaam geschapen lichamelijke kracht tot vermenigvuldiging van het 
mensdom en is dus in wezen rein en onbevlekt als die binnen de perken van God wordt bedreven. 
• Hebreeën 13:4, “Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God 

oordelen.” 

God veroordeelt overspel en hoererij, seks bedrijven met wisselende partners. 
• Openbaring 21:8, “Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de to-

venaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de 
tweede dood.” 

• Openbaring 22:15, “Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars 
en ieder, die de leugen liefheeft en doet.” 

• 1 Korinthe 7:1-9, “Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan 
een vrouw verbonden te zijn, maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en 
iedere vrouw haar eigen man. De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw 
jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de 
man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoudt dat elkaar niet, tenzij met onderling goed-
vinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat 
niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing. Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te 
bevelen. Ik zou wel willen, dat alle mensen waren, zoals ikzelf. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gave, 
de één deze, de ander die.  Maar tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik: Het is goed voor hen, indien zij blijven, 
zoals ik. Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van 
begeerte te branden.” 

Overspel en hoererij beginnen bij zien en begeren. 
• Mattheüs 5:27-32, “Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een 

vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Indien dan uw rechteroog 
u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga 
en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, houw 
haar af en werp haar van u; want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam ter 
helle vare. Er is ook gezegd: Al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidbrief geven. Maar Ik zeg u: Een 
ieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk met haar gepleegd 
wordt; en al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk.” 

Wie een (overspelige) vrouw aanziet en haar begeert heeft volgens deze volmaakte wet (deze volmaakte 
geboden) reeds (geestelijk) overspel met haar gepleegd. De zonde van zondige seks begint dus met het 
oog (het aanzien en begeren). Dan gaat men naar de persoon toe (de voeten), tenslotte komt men tot 
de seksdaad, die met de hand begint, het betasten van elkaar. 
• Markus 9:43-48, “En indien uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af. Het is beter, dat gij verminkt ten leven 

ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het 
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vuur niet wordt uitgeblust. En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat gij kreupel 
ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur 
niet wordt uitgeblust. En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met één oog het 
Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het 
vuur niet wordt uitgeblust.” 

 

Onheilige seks 
Seks vertoont de neiging tot afgoderij, de aanbidding van de afgod Venus, en is dan onheilig. Dit is het 
geval wanneer seks ons hart vervult en zo de plaats inneemt, die Jezus alleen toebehoort. 
Laat ons de Schrift onderzoeken omtrent onheilige seks. 
• Romeinen 1:22-32, “Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergan-

kelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige 
en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen 
het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel ver-
eerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven 
aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 
Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar 
ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun af-
dwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven 
aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, heb-
zucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van God, verwa-
tenen (= opgeblazen, verwaande mensen), overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoor-
zaam; onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, 
namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook 
nog hun bijval aan wie ze bedrijven.” 

• Leviticus 18:22-24, “En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men 
gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het. En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap 
hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap 
te hebben: schandelijke ontucht is het. Verontreinigt u niet door dit alles, want door dit alles hebben zich verontrei-
nigd de volken die Ik voor u uit wegdrijf.” 

 

Het christelijk huwelijk 
Geliefden hebben bij het christelijk huwelijk (een huwelijk gesloten voor Gods aangezicht en overeenkom-
stig Gods Woord) elkaar trouw beloofd (ze trouwen) tot de dood ze van elkaar scheidt. Zij hebben gedu-
rende hun huwelijksleven zich voortdurend open te stellen voor de Heer, opdat Hij Zijn liefde (in het Grieks: 
agapè) voor elkaar in het hart inbouwt om te kunnen leven overeenkomstig Zijn wil tot de dood ze van 
elkaar scheidt. Laat ons Zijn wil in het huwelijksleven van man en vrouw in Zijn Woord onderzoeken. 
• Efeze 5:22-33, “Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, 

evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt.” 

Ook vinden wij Gods wil ten aanzien van huwelijkspartners in: 
• 1 Petrus 3:1-7, “Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord 

niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine 
en godvrezende wandel opmerken. Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud 
of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoe-
dige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, 
die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde; en 
haar dochters zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen. Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met 
uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des 
levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.” 

 

Geen scheiding in het christelijk huwelijksleven. 
Een voor Gods aangezicht gesloten huwelijk mag niet tot scheiding komen, behalve wanneer één van de 
huwelijkspartners overspel / hoererij heeft gepleegd, waardoor de huwelijkstrouw door de schuldige ver-
broken is (zie Matth.5:32). In zo’n geval mag de onschuldige partij scheiden of zich met de schuldige verzoe-
nen. Bij scheiding mag de onschuldige partij opnieuw met een ander trouwen, maar alleen “in de Heer”. 
Is een huwelijksverband om de één of andere reden onhoudbaar gebleken (dus niet door overspel of 
hoererij), dan kunnen de partners toch scheiden, maar moeten verder ongetrouwd blijven tot één van de 
partners is gestorven. 
• 1 Korinthe 7:10-11, “Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag 

verlaten – is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen – en een man moet 
zijn vrouw niet verstoten.” 

 

Geen ongelijk juk in het christelijk huwelijk. 
Een in de Heer gelovige moet geen ongelovige huwen, ook niet iemand met een andere (vreemde) gods-
dienst. 
• 2 Korinthe 6:14-18, “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wette-

loosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus 
en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/mattheüs/5#32
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de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder 
hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden, en 
scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine en Ik zal u aannemen, En Ik zal u tot Vader zijn 
en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Here, de Almachtige.” 

Is men getrouwd en komt één van de huwelijkspartners tot het christelijk geloof, dan heeft Paulus, niet de 
Heer, voor hen de volgende raad: 
• 1 Korinthe 7:12-16, “Maar tot de overigen zeg ik, niet de Here: heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin 

bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. En een vrouw moet, als zij een ongelovige 
man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten. Want de ongelovige man is 
geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen 
onrein zijn, doch nu zijn zij heilig. Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of 
zuster is in dit geval niet gebonden; tot vrede heeft God u geroepen. Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw 
man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden?” 

VI 

Het 3de gebod: 
Bedriegt uw naaste niet, hebt hem lief als uzelf 
• Mattheüs 5:33-37, “Wederom hebt gij gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult uw eed niet breken, doch aan 

de Here uw eden gestand doen. Maar Ik zeg u, in het geheel niet te zweren: bij de hemel niet, omdat hij de troon 
van God is; bij de aarde niet, omdat zij de voetbank zijner voeten is; bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de 
grote Koning is; ook bij uw hoofd zult gij niet zweren, omdat gij niet één haar wit kunt maken of zwart. Laat het ja, 
dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den boze.” 

Dus verkoopt ook geen: Ja, maar...! Wij gaan nu over tot de algemene relatie met onze naaste, waarbij 
wij onze naaste moeten liefhebben als onszelf. 
• Mattheüs 22:39, “Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.” 
 

Spreekt tegenover uw naaste altijd de waarheid 
Wij hebben de naaste niet langer te bedriegen. Dit doen de kinderen der wereld vaak. Wij hebben ons 
daarentegen tegen de naaste altijd te gedragen als kinderen der waarheid, want wij hebben ons te laten 
leiden door de Geest der waarheid. 
• Johannes 14:15-17, “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal 

u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan 
ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” 

Ook hebben wij daarom de leugen om bestwil te mijden en hiervoor de Heer om wijsheid te vragen om 
dit te kunnen doen. Verder zegt het Woord om niet te zweren of eden af te leggen. Uw belofte zal dan 
even zwaar wegen als een eed. Wij hebben daarom ook te handelen gelijk wij beloofd hebben.  Laat ons 
hiervoor ons hart en leven voor de Here Jezus openen, opdat Hij dit Woord van Hem in ons kan inbouwen. 
De wereld moet op het woord van Gods kind kunnen rekenen. Laat ons verder andere Bijbelverzen on-
derzoeken, die hierop slaan. 
• Romeinen 3:4, “…Maar het blijve: God waarachtig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat: Opdat Gij 

gerechtvaardigd wordt in uw woorden, en overwint in uw rechtsgedingen.” 

Satan is de vader van de leugen. 
• Johannes 8:44, “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder 

van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, 
spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.” 

• 1 Johannes 5:19, “Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt.” 

De hele wereld gehoorzaamt hem en volgt hem na, terwijl ook wij op moeten passen om niet door hem in 
de luren te worden gelegd. 
• Psalm 5:10, “Want in hun mond is niets betrouwbaar, hun binnenste is enkel verderf, hun keel is een open graf, zij 

maken hun tong glad.” 

• 1 Johannes 5:20, “Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waar-
achtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het 
eeuwige leven.” 

Wij hebben dus elke vorm van leugen af te leggen. 
• Efeze 4:25, “Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkaar.” 

• Zacharia 8:16, “Dit moet gij doen: spreekt waarheid onder elkaar, oefent eerlijke en heilzame rechtspraak uit in uw 
poorten.” 

• Colossenzen 3:9-10, “Liegt niet meer tegen elkaar, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de 
nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.” 

• 1 Petrus 2:1, “Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij.” 

• Psalm 5:7, “Gij richt te gronde de leugensprekers, de Here verafschuwt de man van bloed en bedrog.” 
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Uw waarheid mag echter niet dodelijk zijn 
Uw woorden moeten ook vrede brengen. Spreekt dus met wijsheid en verbittert uw naaste niet met uw 
woorden. Oordeelt en veroordeelt uw naaste niet. Wij zullen hier dieper op ingaan bij de behandeling van 
het 9de gebod. 
 

Laat ons elke vorm van laster en roddel (achterklap) uit ons leven bannen. 
Wij kunnen dit doen door de Heer der genade en waarheid in ons hart en leven binnen te laten, opdat Hij 
Zijn natuur in ons inbouwe. Hoort ook geen roddel en laster aan, want dan zijn wij in dat geval even 
schuldig. 
• Johannes 1:14, “Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid 

aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.” 

Ik wil u erop attenderen dat in dit Woord “genade” aan waarheid voorafgaat. Laat dit ook in ons spreken 
tot anderen gevonden worden. Laat ons voorzichtig zijn met al ons spreken, omdat wij hiervoor verant-
woording hebben af te leggen bij God. 
• Mattheüs 12:36, “Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven 

op de dag des oordeels.” 

Vraagt de Heer om vergiffenis en verlossing van al uw ijdele woorden. 

VII 

Het 4de gebod: 
Hebt uw vijand lief met de liefde van God 
• Mattheüs 5:38, “Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand.” 

1. 
De wet (het gebod) van God uit het Oude Verbond 
De Mozaïsche wet leerde Israël om zich op de vijand te wreken. 
• Exodus 21:22-25, “Wanneer mannen vechten en één van hen stoot een zwangere vrouw, zodat haar vrucht afgaat, 

maar zonder ander letsel, dan zal zeker een boete worden geëist, naar dat de man van die vrouw hem oplegt, en 
hij zal het volgens besluit van de rechters geven. Maar indien er een ander letsel is, zult gij geven leven voor leven, 
oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, blaar voor blaar, wond voor wond, striem voor 
striem.” 

2. 
Gods wet (verbond) in het Nieuwe Testament 
• Mattheüs 5:39-42, “Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer 

hem ook de andere toe; 40 en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel; 41 en zal 
iemand u voor een mijl pressen, ga er twee met hem. 42 Geef hem, die van u vraagt, en wijs hem niet af, die van 
u lenen wil.” 

Vers 39 is ten aanzien van de gewelddadigheid van de vijand, 
Vers 40 ten aanzien van zijn roofzucht, 
Vers 41 ten aanzien van zijn dwingelandij, 
Vers 42 ten aanzien van zijn hebzucht, waardoor zij wat zij ook lenen ook houden. 
• Mattheüs 5:43-44, “Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. 

Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.” 

Wij kunnen onze vijand pas liefhebben als God Zijn liefde in ons hart heeft uitgestort. 
• Romeinen 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.” 

Wij hebben ons gewillig hiervoor open te stellen. Laat ons deze vijands-liefde zich zien manifesteren in 
het hart van Jezus en van Stefanus. 
• Lukas 23:34, “En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij wierpen het lot om zijn 

klederen te verdelen.” 

• Handelingen 7:60, “En op de knieën vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe! En 
met deze woorden ontsliep hij.” 

Laten wij dat ook doen bij Paulus. 
• 1 Korinthe 4:12-13, “wij verrichten zware handenarbeid; worden wij gescholden, wij zegenen; worden wij vervolgd, 

wij verdragen; worden wij gelasterd, wij blijven vriendelijk; wij zijn als het uitvaagsel der wereld geworden, als aller 
voetveeg, tot op dit ogenblik toe.” 

God leert ons hier om onze vijanden lief te hebben, omdat ze zelf slachtoffer van satan zijn. Ook hen wil 
God redden uit zijn klauwen. 
• 1 Timotheüs 2:3b-4, “…onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid 

komen.” 

• 2 Petrus 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.” 

• Ezechiël 18:23, “Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord van de Here Here. 
Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve?” 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Mozes
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Onze ware vijanden zijn de machten der duisternis. 
• Efeze 6:12, “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.” 

3. 
Er is reeds hier op aarde door de genade van Jezus volmaaktheid mogelijk 
God wil ons volmaken om ons tot Zijn kinderen te kunnen maken. 
• Mattheüs 5:45-48, “opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan 

over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt, die 
u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, 
waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw 
hemelse Vader volmaakt is.” 

Hij wil deze volmaaktheid bij ons inbouwen, als Hij door onze overgave aan Hem de oude mens in ons 
heeft mogen teniet doen. 
• Colossenzen 1:27-29, “Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de 

heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen 
en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hiervoor span ik mij 
ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.” 

• 2 Korinthe 3:18, “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.” 

• 2 Korinthe 13:11, “Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, 
houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.” 

• Johannes 17:23, “Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden 
hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.” 

• Efeze 4:12 (SV), “Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Chris-
tus.” 

• 2 Timotheüs 3:17, “opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.” 

• Colossenzen 3:14, “En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.” 

• Hebreeën 6:1a, “Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het 
volkomene (SV: de volmaaktheid).” 

• Hebreeën 10:14, “Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.” 

• Efeze 5:27, “en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat 
zij heilig is en onbesmet.” 

• Jakobus 1:4, “Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets 
te kort schiet.”  

4. 
De ontwikkeling tot volmaaktheid in Hem gebeurt echter niet automatisch 
Wat hebben wij hiervoor te doen? Wij hebben met Hem mee te werken. 

A. Wij moeten geloven dat Hij ons dit reeds hier op aarde in kan bouwen. 
Mattheüs 9:29, “Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: U geschiede naar uw geloof.” 
Efeze 3:17-19, “opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij 
dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te 
kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.” 

B.  Wij moeten tot Jezus komen in ons gebed. 
Mattheüs 11:28, “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” 

C. Wij moeten Zijn Woord, dat ons deze boodschap brengt in ons hart bewaren. 
2 Korinthe 4:10-11, “te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus 
zich in ons lichaam openbare. 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.” 
1 Johannes 2:5, “maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, 
dat wij in Hem zijn.” 

D. Wij moeten de oude, zondige mens in Jezus’ kracht bewust willen doden. 
Romeinen 8:13, “Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen 
van het lichaam doodt, zult gij leven.” 
Colossenzen 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.” 

E. Wij moeten daartoe deelnemen aan Jezus’ dood, door geestelijk Zijn vlees te eten en Zijn bloed te 
drinken. 

Johannes 6:56-57, “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Gelijk de levende Vader Mij 
gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij.” 

F. Wij moeten de wereld en de zonde ontvlieden. 
2 Korinthe 6:17-18, “Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het 
onreine en Ik zal u aannemen, En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Here, de 
Almachtige.” 
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G. Wij moeten voortdurend aan willen zitten aan de avondmaalstafel van de Bruiloft van het Lam, nadat 
wij hiertoe door de Geest zijn geroepen tot volmaakte deelname aan Zijn dood en opstanding. 

Openbaring 19:9, “En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal (SV: het AVONDMAAL 1) van 
het Lam. En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” 
 

5. 
Deze volmaaktheid kan pas in de eindtijd door Gods Geest op aarde worden gerealiseerd. Dit komt, omdat dan 
pas Gods eeuwig Evangelie zonder beperkingen en misvattingen in de volle kracht van Gods Geest wordt 
gepredikt en door velen wordt aanvaard, geloofd en omhelsd. 
• Openbaring 12:1, “En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw 2, met de zon bekleed, met de maan 

onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd.” 

• Openbaring 14:6, “En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, 
om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie.” 

• Habakuk 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) 

• Jesaja 60:1-3, “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. 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. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.” 

• Jesaja 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.” 

• Joël 2:23, “En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar ter 
gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.” 

• Daniël 2:34-35, “Terwijl gij bleef toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld 
trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; 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.” 

• Daniël 2:44-45, “Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeu-
wigheid 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, 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 geschie-
den; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar.” 

Hier wordt door Daniël geprofeteerd, dat in de eindtijd, ten tijde van de 10 koningen, een steen (het eerste 
volmaakte lid van de Bruid van het Lam) zonder (menselijke) handen wordt losgemaakt van de berg der 
zonde, namelijk door de kracht van Woord en Geest, en dat in die mens persoonlijk alle soorten van 
macht van satan in het oude leven in heel diens wezen vermalen wordt en dat de Wind van de Geest dit 
stof zal wegblazen. Dan zullen spoedig alle leden van de Bruid van het Lam (de grote berg, die de aarde 
dan zal vervullen) dit pionierswerk van de eerste steen navolgen. Dan zal het Koninkrijk van God waarlijk 
zichtbaar op aarde zijn begonnen (zie Daniël 2:44). Wij hebben hiermee de eerste vier geboden (wetten) van 
het Koninkrijk der hemelen op aarde, de Nieuwtestamentische Gemeente, behandeld. Wij constateren, 
dat God door Zijn Geest deze vier geboden (wetten) in ons hart en leven in wil bouwen, waarvoor wij ons 
dagelijks open moeten stellen, omdat wij een vrije wil hebben en de Here ons nooit hiertoe dwingt. Hij zal 
deze liefde van Hem voor de ganse mensheid bij ons inbouwen tot in alle volmaaktheid toe. 

VIII 

De overige 6 geboden 
Wij gaan nu over tot het beschouwen van de overige 6 geboden, die de Here Jezus ons in Zijn Bergrede 
gegeven heeft, waarmee Hij ons wil verlossen van al het oude, zondige leven en ons de liefde van God 
tot de Vader en tot Hem persoonlijk reeds hier op aarde in wil bouwen tot in de volmaaktheid. 

• Het 5de gebod (zie Matth. 6:1-4) wil onze ziel leren zich open te stellen voor Zijn financiële zalving, zodat 
wij vrijwillig en met blijdschap onze aalmoezen, tienden en hefoffer – al wat wij meer dan de tienden 
geven – voor het werk van de Here Jezus uit liefde voor Hem geven (zie Mal. 3:7-18). 

• Het 6de gebod (zie Matth. 6:5-15) wil onze geest leren zich open te stellen voor Zijn gebedszalving, zodat 
Zijn Goddelijke liefde voor onze Vader en voor Hem persoonlijk in ons hart kan worden uitgestort, nadat 
Hij ons heeft verlost van onze zondige, egoïstische natuur door onze vrijwillige deelname aan de dood 
van het Lam op Golgotha. 

 
1 Zie eventueel onze GRATIS studie: “Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van 

Gods Lam” van E. van den Worm. (noot AK) 
 

2 Voor meer over deze Vrouw uit Openbaring 12, zie onze GRATIS studies “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op 

aarde“ van E. van den Worm en/of “Een ANDER geluid ! – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?” van A. Klein. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/mattheüs/6#1-4
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/maleachi/3#7-18
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/mattheüs/6#5-15
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
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• Het 7de gebod (zie Matth. 6:16-18) wil ons lichaam en zijn behoeften, ons vlees, leren om zich open te 
stellen voor Zijn vastenzalving, zodat alle zondige, afgodische lusten van ons vlees worden afgebroken 
door onze vrijwillige deelname aan Zijn sterven. 

• Het 8ste t/m het 10de gebod leren ons om gedreven door de liefde tot God lichaam, ziel en geest, de 
ganse oude, zondige mens totaal te leggen op het brandofferaltaar tot algehele afsterving ervan door 
deze vrijwillige deelname aan Zijn dood en opstanding, wat Hij ons ook door Zijn Woord aanbiedt. 

• Het 8ste gebod (zie Matth. 6:19-34) wil ons leren om geheel afgestorven te zijn aan onze afgodische, 
materiële, zondige honger naar geld en materieel bezit, opdat wij daarvoor in de plaats het hemelse 
leven, het hemelse goud, reeds hier op aarde ervoor in de plaats door Zijn genade mogen verkrijgen. 

• Het 9de gebod (zie Matth. 7:1-6) wil ons leren om geheel af te sterven aan onze zondige, intermenselijke 
relaties uit liefde tot Jezus en onze hemelse Vader. 

• Het 10de gebod (zie Matth. 7:7-29) wil ons leren om geheel af te sterven aan onze eigenwillige en eigen-
zinnige dienstbaarheid in al het werk van de Here Jezus Christus hier op aarde en dit uit liefde tot 
Hem en de Vader om zo alleen datgene te doen, wat Zijn Heilige Geest van ons vraagt te volbrengen 
en ons hiertoe heeft gezalfd en toebereid. 

IX 

Het 5de gebod: 
Hebt God boven alles lief door u open te stellen voor de inbouw van Zijn financiële zalving 
Gods wet ten aanzien van onze financiële offers in het Nieuwe Verbond met Hem. 
• Mattheüs 6:1-4, “Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; 

want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor 
u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te 
worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet 
weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal 
het u vergelden.” 

Bij het geven van onze financiële offers voor het werk van Gods Gemeente en zending mogen wij geen 
eer onder mensen zoeken. Doen wij dit toch, zo hebben wij geen geestelijk loon bij God. Ook moeten wij 
geen financieel gewin zoeken, als wij ons financieel offer geven, al staat dat in Gods Woord vermeld. Laat 
de wijze waarop God ons vergeldt aan Hem over. Geef uw gave uit liefde tot Hem. 
• Markus 10:28-31, “Petrus begon tot Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U gevolgd. Jezus 

zei: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers 
heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, of hij ontvangt 100-voudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders 
en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. 
Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten.” 

Uw financieel offer kunt u Hem uit liefde geven, als u uw leven in Zijn hand hebt gegeven en Hij u daardoor 
Zijn liefde in het hart kan instorten. 
• 2 Korinthe 8:1-5, “Wij maken u de genade Gods bekend, broeders, die aan de gemeenten van Macedonië ge-

schonken is. Want, doordat zij beproefd zijn gebleken in veel verdrukking, hebben hun overvloedige blijdschap en 
diepe armoede nog overvloedig de rijkdom van hun mildheid bevorderd; want zij deden, dat getuig ik, wat zij kon-
den, ja meer dan dat, en zij vroegen, met alle aandrang, uit eigen beweging van ons de gunst, deel te mogen 
nemen aan het dienstbetoon voor de heiligen, en zij gaven zich (zoals wij niet hadden durven verwachten) eerst 
aan de Here en door de wil van God ook aan ons.” 

• Mattheüs 25:34-40, “Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden van 
mijn Vader, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want Ik heb honger geleden 
en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling 
geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevan-
genis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wan-
neer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? 
Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? Wanneer 
hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: 
Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. 

• Mattheüs 10:42, “En wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken 
geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan.” 

Doet u uw offerande in een onbekeerde staat om gezien en geëerd te worden onder de mensen, zo hebt 
u geen eeuwig loon bij God, hoe groot uw offer ook is geweest. 
• 1 Korinthe 13:3, “Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te 

worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.” 

Uw offer moet u geven uit barmhartigheid voor de begunstigde. 
• Mattheüs 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.” 

Wat de Heer van ons voor Hem vraagt, is uw hart. 
• Spreuken 23:26, “Mijn zoon, geef mij uw hart, laten uw ogen behagen hebben in mijn wegen.” 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/mattheüs/6#16-18
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/mattheüs/6#19-34
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/mattheüs/7#1-6
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/mattheüs/7#7-29
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Het werk van de Heer heeft financiële offers nodig, maar het motief van ons geven moet zijn: de liefde tot 
God en de liefde tot de naaste en zijn redding. Niet de grootte van het offer is een graadmeter van onze 
liefde tot Hem, maar wel de mate, waarin dat offer ons pijn doet. 
• Markus 12:41-44, “En Hij ging tegenover de offerkist zitten en zag met aandacht, hoe de schare kopergeld wierp 

in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe, die er twee koperstukjes in wierp, 
dat is een duit. En Hij riep zijn discipelen en zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste 
in de offerkist geworpen van allen, die er iets in geworpen hebben. Want allen hebben erin geworpen van hun 
overvloed, maar zij heeft van haar armoede erin geworpen, al wat zij had, haar ganse levensonderhoud.” 

Laat ons ook geen wedervergelding van andere mensen bij onze financiële offers zoeken. 
• Lukas 14:12-14, “Hij zei ook tot die Hem genodigd had: Wanneer gij een middagmaaltijd of avondmaaltijd aanricht, 

roep dan niet uw vrienden of uw broeders of uw verwanten of uw rijke buren; die zouden immers op hun beurt u 
ook kunnen uitnodigen en gij zoudt terugbetaling ontvangen. Maar wanneer gij een gastmaal aanricht, nodig dan 
bedelaars, misvormden, lammen en blinden. En gij zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u terug te betalen. 
Want het zal u terugbetaald worden bij de opstanding der rechtvaardigen.” 

In de mate waarin men geeft, zal men door de Heer vergolden worden. 
• Lukas 6:38, “Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw 

schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.” 
 

De wet van het financiële offer in het Oude Verbond. 
• Maleachi 3:7-12, “Van de dagen uwer vaderen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhou-

den. Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de Here der heerscharen. En dan zegt gij: In welk opzicht 
moeten wij terugkeren? Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? 
In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele 
tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heer-
scharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dan 
zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het 
veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Here der heerscharen. En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij 
een land van welbehagen zijt, zegt de Here der heerscharen.” 

Een tiende deel van het inkomen werd van de gelovige gevraagd tot dekking van de kosten van de tempel 
en het onderhoud van de priesters en de Levieten. Een hefoffer was dat deel van een financieel offer, dat 
meer was dan het tiende deel ervan. Jezus leefde nog onder de Oudtestamentische wetten. Hij leerde 
over de tienden het volgende: 
• Lukas 11:42, “Maar wee u, Farizeeën, want gij geeft tienden van de munt en de ruit en van alle kruiden, en gij gaat 

voorbij aan het oordeel en de liefde Gods. Dit moest men doen en het andere niet nalaten.” 

Hier geeft de Heer ons de les, dat wij de tienden van ons inkomen tot dekking van de kosten van al het 
werk van de Heer in Gemeente en zending moeten geven uit liefde tot Hem. 
 

Nog enige teksten aangaande onze financiële offers. 
• 2 Korinthe 9:6-7, “Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mild zaait, zal ook mild oogsten. En 

ieder doe, naar dat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de 
blijmoedige gever lief.” 

Al onze financiële offeranden moeten wij dus vrijwillig en blijmoedig geven. Ook onze tienden. De Here 
God dwingt niemand. Hij wil, dat wij uit vrije wil en liefde, ook met betrekking tot onze financiële offers, 
Hem dienen. Laat ons, ook in deze zaak, door de Geest van God worden geleid en de gierigheid in ons 
hart in Zijn kracht doden door het Vuur van Zijn Geest. 
• 1 Timotheüs 6:10, “Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het 

geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.” 

X 

Het 6de gebod: 

Hebt God boven alles lief, door uw geest open te stellen voor de inbouw van Zijn 
gebedszalving 
• Mattheüs 6:5-8, “En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en 

op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon 
reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en 
uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, 
zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet 
gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.” 

Ons gebed (stille tijd), onze contacten met de Here God en onze Here Jezus Christus door de Heilige 
Geest moet vrij zijn van het zoeken van eer onder de mensen, moet in het verborgen zijn. Ook is ons 
gebed geen zaak van vele woorden. Het kan ook in het verborgen van het hart geschieden. Verder is een 
gebedshouding geen noodzaak. De Hebreeër bidt met de armen omhoog gestrekt, de Griek en vele an-
dere volken bidden met samengevouwen of samengevoegde handen en gesloten ogen. Weer anderen 
bidden met het lichaam voorover uitgestrekt met het aangezicht op de grond (in het Engels: Prostrate). 
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Het modelgebed, dat de Here Jezus ons heeft geleerd. 
1. Tot Wie moeten wij bidden? 

Jezus leerde ons, dat wij tot onze hemelse Vader moeten bidden, tot de almachtige, enig ware God, tot 
JaHWeH, Die ons tot een Vader wil zijn. 
• Mattheüs 6:9a, “Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt.” 

• Johannes 16:23, “En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets 
bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.” 

Niet alle mensen hebben JaHWeH, onze almachtige God, tot hun hemelse Vader. 
• Romeinen 8:14-15, “Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ont-

vangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door 
welke wij roepen: Abba, Vader.” 

Het is de Geest van God, Die ons uit God wedergeboren doet worden. Dan hebben wij God tot onze 
hemelse Vader. 
• Johannes 1:12-13, “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te 

worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, 
doch uit God geboren zijn.” 

Niet alle gelovigen zijn dus kinderen van God, maar alleen zij, die uit JaHWeH zijn wedergeboren. 
• Johannes 8:44, “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder 

van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, 
spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.” 

• 2 Korinthe 6:17-18, “Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het 
onreine 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.” 

 

2. Eerst bidden om de algemene noden en behoeften, de noden en behoeften, die voor ieder kind van 
God geldt. 

• Mattheüs 6:9b-10, “uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook 
op de aarde.” 

Onze bede tot de Vader heeft zich in de eerste plaats te richten op het herstel van Gods eer, van Zijn 
aards Koninkrijk en van Zijn wil onder de mensheid, die in de zonde is vervallen. Dus tot het verhoren 
van de algemene noden en behoeften van de Gemeente van Jezus Christus op aarde. 

a. Uw Naam worde geheiligd. 
Gods Naam wordt op aarde gelasterd door de zonde van de mens, die Hij geschapen heeft, vooral door 
hen, die zeggen, dat zij God dienen en van Hem zijn. 
• Romeinen 2:24, “Want de naam Gods wordt om u gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat.” 

De eerste bede en begeerte van het hart van Gods kind is dus, dat deze lastering van de aarde worde 
weggenomen door de verlossende macht van God, vooral onder Zijn kinderen. Zijn Naam worde dus niet 
gelasterd, maar geheiligd door Zijn verlossing, heiliging en volmaking van al Gods kinderen. 
Welke is Zijn Naam? 
• Exodus 3:13-15, “Daarop zei Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God uwer 

vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam? wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zei 
God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zei: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. 
Voorts zei God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: De Here, de God uwer vaderen, de God van 
Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig en zo 
wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht.” 

• Exodus 15:3, “JaHWeH is een Krijgsman, JaHWeH is Zijn Naam.” (letterlijke vertaling) 

De eeuwige Naam van onze Vader is dus JaHWeH, de God van Abraham, Izak en Jakob. Sommigen 
leren, dat de Naam van onze God Here Jezus Christus is. Zij leren het dus fout, want de Naam “Jezus”, 
hoe dierbaar Die ook voor ons is, is niet Zijn eeuwige Naam. De Naam “Jezus” wil zeggen “JaHWeH redt”. 
Dit doet Hij niet eeuwig, want als de genadetijd voorbij is, legt de Zoon van God die Naam af en krijgt Hij 
een nieuwe Naam. 
• Openbaring 3:12, “Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit 

gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, 
dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.” 

Alles wat met de Naam van God te maken heeft, moeten wij heiligen en eerbiedigen, dus niet als een 
stopwoord of anderszins misbruiken. 
• Deuteronomium 5:11, “Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig 

houden wie zijn naam ijdel gebruikt.” 

Onze volgende bede tot verhoring van de algemene noden is: 

b. Uw Koninkrijk kome. 
Wij uiten dan bij de Vader ons verlangen naar de komst van het Koninkrijk van de Here Jezus Christus op 
aarde. 
• Openbaring 11:15, “En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het 

koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in 
alle eeuwigheden.” 
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Satan is dan als vorst van deze wereld daadwerkelijk overwonnen en zijn koninkrijk is dan vernietigd. 
Dan volgt de bede: 

c. Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op aarde. 
Deze bede is, dat Gods wil, Zijn Woord, zal voort-marcheren op deze aarde tot dit Woord de ganse wereld 
vervulle. 
• Habakuk 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) 

• Mattheüs 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.” 

• Openbaring 14:6, “En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een 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 eeuwig Woord van God zal dan in de eindtijd volmaakte verlossing en volmaking aan alle volken bren-
gen; aan allen, die zich dan hebben bekeerd. Wij zullen met groter trouw Gods Woord door onze Heiland 
in ons laten inbouwen, als wij door Zijn Woord een levende hoop hebben op de eeuwige heerlijkheden, 
die Gods profetisch Woord ons biedt. Daarom is het goed om deze beloften te onderzoeken en in ons hart 
te bewaren. 
• Efeze 1:15-23, “Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de 

heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, 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: verlichte ogen uws 
harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe 
overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die Hij heeft 
gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse 
gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen 
in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al 
wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.” 

• Efeze 3:8-11, “Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de 
onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis 
inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen, opdat thans door middel 
van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend 
zou worden, naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd.” 

• Efeze 4:11-16, “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om 
de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid van 
het geloof en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom 
der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed 
van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan 
groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. En 
aan Hem ontleent het gehele lichaam als een wel-sluitend 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.” 

• Efeze 2:19-22, “Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisge-
noten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 
In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd 
wordt tot een woonstede Gods in de Geest.” 

• Efeze 3:16-19, “opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest 
in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de 
liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en 
diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid 
Gods.” 

• Romeinen 8:29-30, “Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het 
beeld zijns Zoons, 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 gerecht-
vaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.” 

Ons gebed tot de Vader moet het ganse Lichaam van Christus, de wereldwijde Gemeente, betreffen. 
Daarom komen wij tot Hem met de aanhef “onze Vader”. Dit houdt een voorbede in voor het ganse Li-
chaam van Christus. 
• Efeze 6:18, “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende 

met alle volharding en smeking voor alle heiligen.” 
 

3. 
De gebeden tot de Vader tot verhoring van onze persoonlijke noden en behoeften. 

a. Onze beden tot verhoring van onze persoonlijke noden van het heden. 
• Mattheüs 6:11, “Geef ons heden ons dagelijks brood.” 

Onze noden van het heden betreft niet alleen het eten tot voeding van ons lichaam, maar ook de dagelijkse 
voeding van onze ziel en geest. 
• Johannes 6:47-58, “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. 

Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven; dit is het brood, dat uit de hemel 
nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien 
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iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven 
der wereld. De Joden dan streden onderling en zeiden: Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? 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. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten 
jongsten dage. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, 
blijft in Mij en Ik in hem. Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die 
Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de vaderen gegeten hebben 
en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.” 

a1. In het heden hebben wij getrouw de kruisweg te volgen, de weg, die Jezus op Golgotha heeft gebaand 
en die wij Hem hebben na te volgen. 
• Lukas 9:23-25, “Hij zei tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks 

zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn 
leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld 
wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?” 

a2. Wij moeten hierbij voortdurend aanzitten aan de avondmaalstafel van de bruiloft van het Lam, gees-
telijk Zijn vlees etend en Zijn bloed drinkend. 
• Openbaring 19:9, “En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal (SV: AVONDMAAL) van het 

Lam. En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” 

a3. Wij hebben dagelijks ons kruis willig op ons te nemen en Jezus op onze kruisweg te volgen naar 
Golgotha. Maar vooraf moeten wij onszelf verloochenen, niet toegeven aan onze zondige vleselijke be-
geerten, maar die ontvlieden en negeren, dus niet eraan toegeven. Dit kost dus strijd. Maar wij hebben 
een grote Helper, Die de verlossing van onze zonden heeft voorbereid door de volbrenging van Zijn zond-
offer op Golgotha. Hij heeft de zondemacht daar voor ons overwonnen en vernietigd in Zijn vlees en biedt 
ons deelname aan. Als wij deze overwinning voor ons in het geloof aannemen, dit in het geloof geestelijk 
eten en drinken, dit in ons hart bewaren, en zo er geestelijk aan deelnemen, dan worden wij door Zijn 
overwinning zelf overwinnaars over de eerst in ons woedende zondemachten. Wij moeten dit voortdurend 
in het geloof doen en zo geestelijk ermee samengroeien tot wij er één plant mee geworden zijn. 
• 2 Korinthe 4:10-11, “te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus 

zich in ons lichaam openbare. 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.” 

• Romeinen 6:5 (SV), “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.” 

• Romeinen 6:3, “Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?” 

Dit geldt niet alleen voor de waterdoop, maar ook voor de doop in de Heilige Geest, de Geest van heilig-
making in Zijn Vuur. 
a4. Wij hebben ons niet alleen te wassen in Zijn bloed en te louteren in het vuur van de Heilige Geest voor 
onze grote zonden en feilen (falen en tekortkomingen), maar ook voor onze kleine zonden en ook van 
onze van de voorouders geërfde zonden, die bij tijden in ons ontwaken, doordat, zoals de Bijbel het zegt, 
het rad van onze geboorte wordt ontstoken door onze reacties op de omstandigheden of door het gedrag 
van anderen. 
• Jakobus 3:6, “Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder 

onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam 
gezet wordt door de hel.” 

Van elke vorm van zonde, van al wat in ons Gods Woord weerstaat, moeten wij verlost worden door onze 
Verlosser. 
• Romeinen 6:12-18, “Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn 

begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de 
zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden 
als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want 
gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar 
onder de genade zijn? Volstrekt niet! Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoor-
zaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid 
tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank: gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden 
aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is; en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de 
gerechtigheid.” 

Wij moeten door Jezus verlost worden van onze zondige natuur naar lichaam, ziel en geest. 
• Romeinen 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, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van 
het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.” 

Vers 1 gaat over de verlossing van ons zondig lichaam, vers 2 over de verlossing van onze zondige ziel 
en vers 3 over de verlossing van onze zondige geest, die zich zoekt te verheffen boven datgene, wat God 
voor ons heeft beschikt. 
a5. Wij moeten aan deze verlossing door Jezus zelf ook meewerken. 
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• Efeze 4:22-32, “dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn 
misleidende begeerten, dat gij verjongd (SV: vernieuwd) wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens 
aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Legt daarom de leugen 
af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkaar. Geraakt gij in toorn, zondigt dan 
niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet. Wie een dief was, 
stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mede-
delen aan de behoeftige. Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw, 
waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij 
verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden 
gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkaar vriendelijk, barmhartig, elkaar vergevend, zo-
als God in Christus u vergeving geschonken heeft.” 

a6. Wij moeten hiertoe deelnemen aan de dood van het Lam tot wij geheel aan onze zonden afgestorven 
zijn. 
• 1 Petrus 2:24, “die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestor-

ven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.” 

• Johannes 8:36, “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.” 

a7. Wij moeten aan deze doding van onze zondige natuur meewerken en dit bewust willen. 
• Romeinen 8:13, “Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen 

van het lichaam doodt, zult gij leven.” 

• Colossenzen 3:5-6, “Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en 
de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt.” 

a8. Ook moeten wij de zondemacht in de kracht van Jezus uit onze gedachten bannen, uit de overleggin-
gen van ons hart. 
• 2 Korinthe 10:3-6, “Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van 

onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 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, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle 
ongehoorzaamheid te straffen.” 

a9. Verder moeten wij waakzaam zijn en ons niet in de luren laten leggen door de duivel. 
• 1 Petrus 5:8-9, “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoe-

kende wie hij zal verslinden. Weerstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld 
hetzelfde lijden wordt toegemeten.” 

 

b. Onze gebeden tot verhoring van onze persoonlijke noden van het verleden. 
• Mattheüs 6:12, “en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.” 

• Mattheüs 14-15, “Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 
maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.” 

De noden van het verleden zijn de zonden, die wij hebben te belijden en waarvoor wij vergiffenis moeten 
vragen. 
• 1 Johannes 1:8-10, “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons 

niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te 
reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leuge-
naar en zijn woord is in ons niet.” 

• Jakobus 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.” 

• Spreuken 28:13, “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt 
ontferming.” 

Onze onbeleden zonden vormen een obstakel voor de voortgang van ons geestelijk leven; ja, God hoort 
onze gebeden dan niet. 
• Jesaja 59:1-2, “Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; 

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.” 

Wij moeten niet alleen onze zonden belijden bij God en mensen, maar ook onze fouten ten aanzien van 
de naaste herstellen, anders zou er een vloek op ons leven kunnen rusten. 
• Mattheüs 5:23-26, “Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen 

u heeft, laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna 
uw gave. Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij 
u niet aan de rechter overlevere en de rechter aan zijn dienaar en gij in de gevangenis wordt geworpen. Voorwaar, 
Ik zeg u: Gij zult daar voorzeker niet uitkomen, voordat gij de laatste penning hebt betaald.” 

Ook is onverzoenlijkheid of onbarmhartigheid een zonde, die wij moeten belijden en herstellen in de 
kracht van de Heer. 
• Markus 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. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen 
is, uw overtredingen niet vergeven.” 

• Mattheüs 6:14-15, “Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 
maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.” 
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• Mattheüs 18:23-35 (HSV), “Daarom kan het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die 
afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die 
hem tienduizend talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou 
verkopen, én zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan 
knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was 
innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze dienaar ging naar buiten 
en trof een van zijn mededienaren aan, die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem 
bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte 
hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de 
gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden 
zij erg bedroefd; zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij 
zich en zei tegen hem: Slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook 
u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos 
als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal 
ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft.” 

Onze zonden, die wij in het verleden hebben begaan, kunnen zijn in gedachten, in woorden of in daden. 
De gedachtezonden hebben wij slechts bij God te belijden en er vergiffenis voor te vragen. De zonden die 
wij hebben begaan in woorden of daden moeten wij niet alleen bij God belijden en vergiffenis aan Hem 
vragen, maar ook aan de naaste en deze zonden herstellen. Wij hebben de Here hiertoe dikwijls om 
wijsheid en kracht te vragen. Vat dit belijden, vergiffenis vragen en goedmaken niet te licht op, dit kan uw 
geestelijke ontwikkeling flink schaden. 
• Hebreeën 12:1-2, “Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleg-

gen 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.” 

• Mattheüs 12:36-37, “Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven 
op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij 
veroordeeld worden.” 

Zelfs onbewuste zonden moeten wij in Gods vergevende en verlossende handen leggen. 
• Psalm 139:23-24, “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een 

heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.” 

• 2 Kronieken 7:14, “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.” 

God wil ze alle vergeven en ons ervan verlossen als wij ermee tot Hem komen. 
• Jesaja 1:18, “Komt toch en laat ons tezamen richten, 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.” 
 

c. Onze gebeden tot verhoring van onze persoonlijke noden en behoeften van de toekomst. 
• Mattheüs 6:13a, “leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.” 

Door de kracht van Jezus en Zijn gebedszalving ontvangen wij de kracht om alle verzoeking van de duivel, 
die er altijd zal zijn en in de eindtijd in alle heftigheid zal toenemen, te weerstaan en te overwinnen. Wij 
moeten, net als Daniël (in 1:8-9), niets van satans verleidingen en aanbiedingen accepteren en die in ons 
hart overleggen. Laat ons door Zijn gebedszalving een krachtig “Nee!” hiertegen zeggen. 
• Jozua 1:5-9, “Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik 

met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen 
beërven, dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel 
nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts 
noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar 
overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan 
zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 
Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.” 

• 2 Korinthe 10:3-6, “Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van 
onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 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, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle 
ongehoorzaamheid te straffen.” 

• Mattheüs 11:12, “Sinds de dagen van Johannes de doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan 
met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.” 

Het zijn Gods dienstknechten, die in de Gemeente van de Here Jezus satans rijk geweld aandoen, die de 
geredde zondaars met Goddelijk geweld in Gods Koninkrijk brengen. 
• Lukas 11:21-22, “Wanneer een sterke, goed gewapende man zijn eigen hof bewaakt, is zijn bezit in veiligheid. 

Maar wanneer iemand, die sterker is dan hij, hem aanvalt en hem overwint, rooft deze zijn wapenrusting, waarop 
hij vertrouwde, en verdeelt zijn buit.” 

De sterke, die zijn hof bewaart is satan en die over hem komt en sterker is dan hij is Gods dienstknecht, 
die in de kracht van Gods Geest in Zijn zalving staat, satans kracht vernietigt  en zijn roof in Gods Koninkrijk 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/daniël/1#8-9
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brengt. Wij hebben als dienstknecht van de Heer, net als Jezus in 1 Johannes 3:8, in oorlog te staan 
tegenover de duivel en zijn macht. 
• 1 Johannes 3:8, “wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon 

van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.” 

• Romeinen 16:20, “De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze 
Here Jezus zij met u!” 

• Colossenzen 4:12, “Epafras laat u groeten, die één der uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in zijn 
gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil.” 

Wij hebben tegen satan te strijden in de gebeden. 
• Mattheüs 16:19, “Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal 

gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.” 

De sleutels van het Koninkrijk zijn de kracht van de Heilige Geest, waarmee voorheen gesloten geestelijke 
deuren worden geopend. 
• Lukas 10:19, “Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele leger-

macht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.” 

• Mattheüs 16:17-28, “Jezus antwoordde en zei: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet 
geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. 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. Ik zal u de sleutels geven van 
het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde 
ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Toen verbood Hij met nadruk zijn discipelen aan iemand te 
zeggen: Hij is de Christus. Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem 
moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten 
derden dage opgewekt worden. En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: Dat verhoede 
God, Here, dat zal U geenszins overkomen! Doch Hij keerde Zich om en zei tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; 
gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Toen zei Jezus tot 
zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. 
Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om 
Mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed 
aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de Zoon des mensen zal komen in de 
heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg 
u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon 
des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid.” 

• Efeze 6:18, “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende 
met alle volharding en smeking voor alle heiligen.” 

• Colossenzen 4:2, “Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.” 

• 1 Petrus 5:8-9, “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoe-
kende wie hij zal verslinden. Weerstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld 
hetzelfde lijden wordt toegemeten.” 

De ongerechtigheid zal in de eindtijd toenemen, zich vermenigvuldigen tot in de uiterste ongerechtigheid 
toe. 
• Mattheüs 24:12, “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.” 

• Ezechiël 21:25-29, “En gij onheilige, goddeloze, vorst van Israël, wiens dag komt ten tijde van de eindafrekening, 
zo zegt de Here Here: Neem weg die tulband! zet af die kroon! Zo zal het niet blijven. Verhoog wat laag is; verlaag 
wat hoog is. Een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop zal Ik ze maken. Maar ook zo zal het niet blijven. Totdat 
hij komt, die er recht op heeft en aan wie Ik het geven zal. Gij mensenkind, profeteer en zeg: Zo zegt de Here Here 
van de Ammonieten en van hun gesmaad; zeg: zwaard, zwaard, ontbloot om te slachten, gewet om toe te slaan, 
om te bliksemen, terwijl men voor u bedrieglijke dingen schouwt en u leugen waarzegt (om u te zetten op de halzen 
van goddelozen, onheiligen, wier dag komt ten tijde van de eindafrekening)!” 

• Openbaring 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.” 

Daarom moeten Gods dienstknechten vooral in de eindtijd de volle wapenrusting van God aandoen, eerst 
de innerlijke, Zijn gerechtigheid, en dan de uiterlijke, de geestelijke kracht tegen satans macht. 
• Lukas 10:19, “Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele leger-

macht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.” 

• Efeze 6:10-18, “Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, 
om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en 
vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze 
geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de 
boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de 
waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het 
evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen 
van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard van de Geest, dat is het woord 
van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende 
met alle volharding en smeking voor alle heiligen.” 

Dan zullen satans verleidingen en verzoekingen ons niet meer deren en wij ervan verlost worden, omdat 
wij dan volmaakt zijn gereinigd en geheiligd tot in het diepst van ons hart.  Zo verlost Hij ons van de boze 
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en zijn listige werkingen.  Dan zullen wij Hem hebben aangedaan met al Zijn kracht en heerlijkheid, na-
melijk als de bruiloft van het Lam heeft plaatsgevonden. 
• Openbaring 12:1, “En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw 3, met de zon bekleed, met de maan 

onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd.” 
 

4. 
Aanbidding, dank, lof en prijs 
Zijn gebedszalving brengt ons ook op de vleugelen van Zijn Geest tot voor de troon van onze Vader en 
van het Lam om Hem daar te danken, te loven en te prijzen, tot zelfs tot aanbidding van Hem toe. 
• Mattheüs 6:13b, “Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.” 

• Psalm 50:23, “Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.” 

• Openbaring 7:12, “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.” 

• Jesaja 42:8 + 12, “Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de 
gesneden beelden.” ... “Laten zij de Here eer geven en zijn lof in de kustlanden vermelden.” 

• Jesaja 48:11, “Om Mijnentwil, om Mijnentwil doe Ik het, hoe groot ook de ontwijding is; mijn eer geef Ik aan geen 
ander.” 

XI 

Het 7de gebod: 

Hebt God boven alles lief, door uw lichaam open te stellen voor Zijn vastenzalving 
• Mattheüs 6:16-18, “En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken 

hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij heb-
ben hun loon reeds. Maar gij, zalf uw hoofd, als gij vast, en was uw gelaat, om u niet bij uw vasten aan de mensen 
te vertonen, maar aan uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u 
vergelden.” 

1. De algemene betekenis van het vasten 
Wij ontzien onszelf dan van alle lichamelijke, zintuiglijke genietingen (lusten), zoals (lekker) eten / drinken, 
seks, aantrekkelijke dingen zien, ruiken, voelen, enz. om onszelf beter open te stellen voor de vrijmakende 
werkingen van de Geest van de Here Jezus (= Zijn zalving), opdat de liefde tot God en Zijn wil en Woord 
vrijelijk in ons kan worden ingebouwd (zie Rom. 5:5) en de overhand in ons zal verkrijgen boven onze vlese-
lijke lusten. Dit opdat de eerste liefde in ons zal blijven en wij Hem boven alles kunnen blijven liefhebben. 
Ons gedrag bij het vasten moet heimelijk blijven tussen onszelf en de Here God en nooit het karakter van 
een “show” krijgen om van mensen eer en bijval te verkrijgen. Ook moet ons vasten gedreven worden 
door de Geest van God Zelf, anders is deze lichamelijke kwelling zinloos. 
• Psalm 127:2, “Het is voor u tevergeefs, dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet; Hij geeft het 

immers zijn beminden in de slaap.” 

Ook moeten wij nooit vasten als dat door mensen opgedragen wordt, door de kerkleiding, wettische lerin-
gen of traditie. 
• Lukas 18:9-14, “Hij sprak ook met het oog op sommigen, die van zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren 

en al de anderen verachtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de één was 
een Farizeeër de ander een tollenaar. De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zo 
ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar; ik vast tweemaal per 
week, ik geef tienden van al mijn inkomsten. De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen 
naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zei: O God, wees mij, zondaar, genadig! Ik zeg u: Deze keerde, 
in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd 
worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.” 

• Zacharia 7:5-7, “Zeg tot al het volk des lands en tot de priesters: wanneer gij in de vijfde en zevende maand hebt 
gevast en geklaagd nu al 70 jaren lang, hebt gij dan inderdaad voor Mij gevast? En wanneer gij eet en drinkt, eet 
en drinkt gij dan niet voor uzelf? Ging het niet zo met de woorden welke de Here door de vroegere profeten heeft 
uitgeroepen, toen Jeruzalem met de steden er rond omheen nog bewoond was en rust had en het Zuiden en de 
Laagte nog bewoond waren.” 

2. Het vasten dient tot verbreking en verlossing van onze zondige natuur, naast de wassing (reiniging) in 
Zijn dierbaar bloed. 

• Jesaja 58:5-14, “Zou dit het vasten zijn, dat Ik verkies, een dag, waarop de mens zichzelf verootmoedigt: dat hij 
zijn hoofd laat hangen als een bieze (HSV: riet) en zich rouwgewaad en as tot een leger spreidt? Noemt gij dat een 
vasten, dat een dag die de Here welgevallig is? Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid 
los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken? Is het niet, dat 
gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet, dat gij 
hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw 
wond zich spoedig sluiten, uw heil zal voor u uit gaan, de heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn. Als gij 
dan roept, zal de Here antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik. Wanneer gij uit uw midden 

 
3 Zie noot 2. 
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het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat, wanneer gij de hongerige schenkt 
wat gij zelf begeert en de verdrukten verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn 
als de middag. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; 
dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt. En de uwen zullen de 
overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: 
Hersteller van bressen, Herbouwer van straten. Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op 
mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des Heren van gewicht, en die eert door 
noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, dan zult gij u verlus-
tigen in de Here en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel van uw vader 
Jakob, want de mond des Heren heeft het gesproken.” 

3. Het vasten dient tot verkrijging van de in Gods Woord beloofde, volmaakte verlossing en loutering 
genoemd in Efeze 5:26-27, zodat wij reeds hier op aarde vlekkeloos en rimpelloos, ja, onberispelijk 
mogen leven. 

• Efeze 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.” 

In de eerste plaats geschiedt deze verlossing en loutering door ons geloof in de wassing in het gestorte 
Bloed van het Lam op Golgotha. 
• Hebreeën 9:11-12 + 14, “Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de 

grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, 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.” ... “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?” 

• Joël 2:12-17, “Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en 
met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want 
genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil. Wie 
weet, of Hij Zich niet wendt en berouw heeft en een zegen achter Zich laat overblijven, tot een spijsoffer en een 
plengoffer voor de Here, uw God. Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst 
bijeen. Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen; 
de bruidegom trede uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. Laat de priesters, de dienaren des Heren, 
tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen: Spaar, Here, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, 
zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God?” 

De priesters moesten wenen tussen het voorhuis (de deur van het heiligdom van Israël) en het (brandof-
fer)altaar; namelijk, op de plaats, waar het wasvat stond, het typebeeld van onze bereidwilligheid om deel 
te nemen aan het sterven van het Lam van God, om één plant te zijn in de gelijkmaking van Zijn dood (zie 
Rom. 6:5). Het vasten is slechts een toevoeging tot realisering van dit sterven van de zondige, vleselijke 
mens in ons. 

4. Het vasten dient tot intiemer gemeenschap met het Lam van God 
Deze intiemere gemeenschap brengt ons tot de status van “zonen van de bruidskamer”. 
• Mattheüs 9:14-15, “Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de 

Farizeeën wel, maar uw discipelen niet? Jezus zei tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de brui-
degom bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij 
vasten.” 

In de plaats van “bruiloftsgasten” staat er letterlijk in het Grieks “zonen van de bruidskamer”. 
• Jeremia 29:13, “dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.” 

• Openbaring 3:20, “Zie, Ik sta aan de deur 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.” 

• Openbaring 19:9, “En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams.  En hij zei tot 
mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” 

• Hooglied 5:1-8 en 6:1-3 , “Ik ben gekomen tot mijn hof, mijn zuster, bruid, ik plukte mijn mirre en mijn balsem, ik at 
mijn raat en mijn honig, ik dronk mijn wijn en mijn melk. Eet, vrienden, drinkt, en wordt dronken, genoten (= geliefden; 
SV: liefsten). Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Hoor, mijn geliefde klopt aan. ‘Doe mij open, mijn zuster, mijn liefste, 
mijn duive, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vol dauw, mijn lokken zijn vol druppels van de nacht. ’ ‘Ik heb mijn 
kleed reeds afgelegd, hoe zou ik het weer aandoen? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zou ik ze weer verontrei-
nigen?’ Mijn geliefde stak zijn hand door de opening en mijn hart werd onstuimig over hem. Ik stond op om mijn 
geliefde open te doen, mijn handen dropen van mirre, mijn vingers van vloeiende mirre op de greep van de grendel. 
Ik deed mijn geliefde open, maar mijn geliefde was weg, verdwenen! Mijn ziel bezwijmde, toen hij sprak, ik zocht 
hem, maar vond hem niet, ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. De wachters, die in de stad hun ronde deden, 
troffen mij aan, zij sloegen mij, verwondden mij, zij rukten mij het overkleed af, de wachters der muren. Ik bezweer 
u, dochters van Jeruzalem, indien gij mijn geliefde vindt, wat zult gij hem melden? Dat ik bezwijm van liefde.” ... 
“Waarheen is uw geliefde gegaan, o schoonste der vrouwen? Waarheen heeft uw geliefde zich gewend? Want wij 
willen hem met u zoeken. Mijn geliefde is afgedaald naar zijn hof, naar de balsembedden, om zich te vermeien (= 
vermaken) in de hoven, om leliën te plukken. Van mijn geliefde ben ik en van mij is mijn geliefde, die te midden der 
leliën weidt.” 

Het intense zoeken van de Bruid, na haar geestelijke indommeling, wordt beloond met een heerlijk, her-
nieuwd contact met haar Bruidegom. 
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• Filippenzen 3:10-14, “Dit alles om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn 
lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. 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. Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, 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.” 

• Johannes 17:3, “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die 
Gij gezonden hebt.” 

5. Het vasten dient tot het verkrijgen van meer kracht en zalving van de Heilige Geest, tot groter door-
braak van de Geest in onze aardse bediening 

• Mattheüs 17:21, “Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten.” (zie ook Mark. 9:29) 

Het Griekse woord vertaald met “geslacht” doelt op een zekere soort demonen. In de oudste manuscripten 
staat de toevoeging “en vasten” niet. Persoonlijk geloof ik niet, dat wij de Geest van God iets kunnen 
afdwingen; Hem noodzaken om ons gebed te verhoren – Hij is de Almachtige. Het gaat meer om een 
intens smeken om genade en doorbraak bij datgene, wat wij zien, dat goed is in onze arbeid voor Hem. 
• 1 Korinthe 12:11, “Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.” 

• 1 Korinthe 12:31, “Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.” 

• Efeze 4:7, “Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar 
schenkt.” 

6. De 40 dagen van het vasten van Jezus, toen Hij door de duivel werd verzocht 
• Lukas 4:1-15, “Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in 

de woestijn, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die dagen en toen zij voorbij 
waren, kreeg Hij honger. En de duivel zei tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan tot deze steen, dat hij brood 
worde. En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven. En hij voerde 
Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zei tot Hem: 
U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij 
mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. En Jezus antwoordde en zei tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de 
Here uw God, aanbidden en Hem alleen dienen. En hij leidde Hem naar Jeruzalem en stelde Hem op de rand van 
het dak des tempels en hij zei tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan vanhier naar beneden; want er 
staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u om u te behoeden, en: Op de handen 
zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. En Jezus antwoordde en zei tot hem: Er is gezegd: 
Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van 
Hem tot een bestemde tijd. En Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galilea. En de roep over Hem 
ging uit door de gehele streek. En Hij leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen.” 

Jezus zocht gedurende deze 40 dagen de krachtige leiding en zalving van Gods Geest, toen Hij in die 40 
dagen en nachten door satan in die woestijn werd verzocht. Hiertoe vastte Hij gedurende die 40 dagen en 
nachten om daarna als Overwinnaar over satan Zijn bediening in Judea en Samaria aan te vangen. Zo 
kunnen ook wij als Jezus in bidden en vasten treden, als wij in grote beproevingen en verleidingen verke-
ren om zo de vaste leiding en kracht van de Heilige Geest te ontvangen. 

XII 

Het 8ste gebod: 

Hebt God boven alles lief door u open te stellen voor Zijn deelgave aan het sterven van het 
Lam ten aanzien van uw zondige materie- en geldhonger. 
• Mattheüs 6:19-34, “Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven 

inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en 
waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam 
is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel 
uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! Niemand kan twee 
heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere 
minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon. Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult 
eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het 
lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet 
bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd 
te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij 
groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet;  en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als 
één van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo 
bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, 
of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der 
heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn ge-
rechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, 
want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.” 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/markus/9#29


 

De 10 vervulde (volmaakte) geboden 

24 

De zondige, vleselijke mens wordt door zijn ik-gerichtheid heel gemakkelijk gebonden door de afgodische 
Mammon aan geld, materie en aardse bezittingen. Hij wordt gedreven door de wereldse begeerten van 
zijn vlees (zijn lichaam), zijn ziel en zijn geest. 
• 1 Johannes 2:16-17, “Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig 

leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van 
God doet, blijft tot in eeuwigheid.” 

Soms geeft een ik-gericht mens een zekere som geld weg, als een spiering om een kabeljauw te vangen, 
maar soms zoekt hij er ook de eer van mensen mee. Laat de Geest van de Heer ons van zo’n egocentrisch, 
zondig leven verlossen. Laat ons daarom onze zondige, aardse natuur openen voor Zijn vergevende, 
heilbrengende en louterende Geest en Zijn wassing in Zijn dierbaar Bloed. 
• 1 Johannes 3:8, “wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon 

van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.” 

• 1 Petrus 2:24, “die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestor-
ven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.” 

• Romeinen 8:2, “Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde 
en des doods.” 

• Romeinen 8:5-8, “Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest 
zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van 
de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onder-
werpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet beha-
gen.” 

• Romeinen 8:10-13, “Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven 
vanwege de gerechtigheid. 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. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want 
indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, 
zult gij leven.” 

Wij hebben aan dit stervensproces, dat door de louterende werking van Zijn Vuur geschiedt, mee te wer-
ken door onze oude mens moedwillig in Zijn dodende werkingen te geven, omdat wij een eigen wil heb-
ben. 
• Romeinen 8:13, “Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen 

van het lichaam doodt, zult gij leven.” 

• Colossenzen 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.” 

Hij wil ons in de plaats hiervan het hemelse goud (leven) geven en ons inwaarts leiden in het hemelse 
heiligdom, ons eeuwig hemels thuis en naar onze hemelse Vader. 
• Openbaring 3:18, “raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij 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.” 

• Romeinen 8:14, “Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.” 

• Johannes 14:6, “Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan 
door Mij.” 

Laat ons geld en materie, eten en drinken in ons leven geen prioriteit geven, maar aan Jezus alleen. 

XIII 

Het 9de gebod: 

Hebt God boven alles lief door u open te stellen voor Zijn deelgave aan het sterven van het 
Lam ten aanzien van alle zondige, intermenselijke relaties. 
• Mattheüs 7:1-6, “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult 

gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het 
oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat 
mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, 
dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen. Geeft het heilige niet aan 
de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omke-
rende, u verscheuren.” 

Wij moeten als wedergeborenen uit God sterven aan alle zondige relaties. 
 

Relatiezonden 
1. Oordeelt en veroordeelt elkaar niet 

• Romeinen 2:1-6, “Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want 
waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echter, 
dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen, die zulke dingen bedrijven. Rekent gij wellicht hierop, o mens, die 
oordeelt over hen, die zulke dingen bedrijven, en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Of veracht gij 
de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goeder-
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tierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt? Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij 
u toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder vergelden 
zal naar zijn werken.” 

• Romeinen 14:4, “Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar 
hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan.” 

• Romeinen 14:10-13, “Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij 
zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt 
de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf 
rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder 
geen aanstoot of ergernis te geven.” 

• Jesaja 59:9, “Daarom blijft het recht ver van ons en de gerechtigheid bereikt ons niet. Wij wachten op licht en zie, 
er is duisternis; op stralende helderheid en wandelen in dichte donkerte.” 

Het is de Heer, Die ons moet oordelen. 
• 1 Korinthe 4:4-5, “Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; Hij, die mij beoor-

deelt is de Here. Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis ver-
borgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof 
geworden van God.” 

• Hebreeën 10:30, “Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De 
Here zal zijn volk oordelen.” 

Wij mogen in Goddelijke liefde en in Zijn genade de ander voorzichtig vermanen. 
• Mattheüs 7:5, “Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het 

oog van uw broeder weg te doen.” 

Laat ons, net als Jezus, genade voor waarheid laten gaan, want waarheid alleen kan dodelijk zijn. Jezus 
Zelf, in Zijn aardse loopbaan, oordeelde niet. 
• Johannes 8:10-11, “En Jezus richtte Zich op en zei tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? 

En zij zei: Niemand, Here. En Jezus zei: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!” 

2. Laat ons elkaar niet bestoken met Bijbelverzen, want dit schept slechts ergernis en men zal u, zich 
omkerende als zwijnen, verscheuren. 

• Mattheüs 7:6, “Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet 
vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.” 

3. Roddelt niet over elkaar 
Dit is kwade dingen vertellen over elkaar zonder dat die bewuste persoon erbij is, dit is achterklap. Degene, 
die roddel aanhoort is even zondig als degene, die roddelt. 
• Romeinen 3:13-14, “Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun 

mond is van vloek en bitterheid vol.” 

Laat de roddelaar en kwaadspreker wel bedenken, dat hij niet ontkomt aan Gods oordeel. 
• Mattheüs 12:36-37, “Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven 

op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij 
veroordeeld worden.” 

4. Lastert niet 
Lasteren is leugens over elkaar vertellen aan anderen, ook leugens, die men als pure waarheid van an-
deren heeft gehoord. 
• Mattheüs 5:11-12, “Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om 

Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u 
vervolgd.” 

• Titus 3:2, “geen lastertaal uiten, niet twisten, vriendelijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen.” 

• Judas 10, “Zij echter lasteren al wat zij niet kennen en in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens, van nature weten, 
ligt hun verderf.” 

5. Liegt niet tegen elkaar 
• Colossenzen 3:9, “Liegt niet meer tegen elkaar, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd [hebt].” 

Komt uw afspraken na, men moet op u kunnen rekenen. 
• Mattheüs 5:37, “Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit de boze.” 

6. Wordt verlost van de zonde van de tong 
• Jakobus 3:1-16, “Laat niet zovelen uwer leraars zijn, mijn broeders; gij weet immers, dat wij er des te strenger om 

geoordeeld zullen worden. Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een 
volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden. Als wij paarden de toom in de bek leggen, 
zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Zie, ook de schepen, ofschoon zij zo 
groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar 
het believen van de stuurman wil. Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur 
een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar 
plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl 
zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en 
zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur, maar de tong kan geen mens be-
dwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar 
vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: uit dezelfde mond komt zegening en ver-
vloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water 
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opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een 
zilte bron zoet water geven. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze 
zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen 
de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels; want waar naijver 
en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk.” 

7. Ziet elkaar niet als concurrenten en tegenstanders, maar als medestanders en soms als slachtoffer 
van satan. Hij is de ware tegenstander. 

• Efeze 6:12, “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.” 

8. Weest niet jaloers op elkaar net als Kaïn op Abel 
Laat ons de zalving van de ander meerder achten dan onze eigen zalving. 
• Filippenzen 2:3, “zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de één de ander uitnemender 

dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.” 

9. Leeft in vrede met elkaar 
• Mattheüs 5:23-25, “Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen 

u heeft, laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna 
uw gave. Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij 
u niet aan de rechter overlevere en de rechter aan zijn dienaar en gij in de gevangenis wordt geworpen.” 

• Hebreeën 12:14, “Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.” 

10. Verleidt elkaar niet tot zonde 
• Mattheüs 18:6, “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.” 

Pleeg geen hoererij of overspel. 
• 1 Korinthe 10:8, “En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden, en er vielen op één dag 

23.000.” 

• Mattheüs 5:27-28, “Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een 
vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.” 

11. Vertreedt en bedriegt uw broeder niet 
• 1 Thess. 4:6-7, “en dat men zijn broeder niet slecht behandele of bedriege in deze zaak, want de Here is een 

wreker van dit alles, zoals wij u ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben. Want God heeft ons niet 
geroepen tot onreinheid, maar in heiliging.” 

12. Wees niet onverzoenlijk tegen uw naaste 
Geeft uw onverzoenlijkheid over in Jezus’ handen, opdat Hij u ervan kan/zal verlossen en u verder kan 
helpen. 
• Markus 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. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen 
is, uw overtredingen niet vergeven.” 

13. Zoekt in Gods Gemeente geen heerschappij over elkaar 
De broeder die voorgaat in de Gemeente moet dit vooral niet doen, hij is er namens de Here Jezus om de 
ander te helpen. 
• 1 Petrus 5:2-3, “hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, 

niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel 
gevallen is, maar als voorbeelden der kudde.” 

De Gemeenteleden moeten de voorganger niet als mens gehoorzamen, maar het door hem gesproken 
Woord van God. Dit Woord moet dan ook waarachtig zijn. 
• Hebreeën 13:7 + 17, “Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken; let op 

het einde van hun wandel en volgt hun geloof na. Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen, want 
zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen 
doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen nut doen.” 

14. Maakt van de bediening van het Evangelie geen koopmanschap 
• 2 Petrus 2:3, “en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel 

houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.” 

• Johannes 2:13-16, “En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En Hij vond in de tempel 
de verkopers van runderen en schapen en duiven, en de wisselaars, die daar zaten. En Hij maakte een zweep van 
touw en dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond 
en hun tafels keerde Hij om. En tot de duivenverkopers zei Hij: Neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis mijns 
Vaders niet tot een verkoophuis.” 

15. Laat ons geen fan (afkorting van fanaat) zijn van mensen, ook niet van de voorganger der Gemeente, 
maar laat ons fanaat zijn op Jezus alleen 

Als wij van al deze relatiezonden zijn verlost, kan de liefde van God ongehinderd worden uitgestort en 
groeien tot volmaaktheid toe. 
• Romeinen 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.” 
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• Efeze 5:17-19, “Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. En bedrinkt u 
niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkaar in psalmen, 
lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte.” 

• Colossenzen 3:14, “En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.” 

Tenslotte geeft Gods Woord ons nog een goede raad: 
• Mattheüs 7:12, “Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de 

profeten.” 

XIV 

Het 10de gebod: 

Hebt God boven alles lief door u open te stellen voor Zijn deelgave aan het sterven van het 
Lam van God ten aanzien van alle menselijke inbreng bij welk geestelijk werk ook. 

1. De ware, gezalfde dienstknechten van de Here Jezus Christus 
Als een waar dienstknecht van de Heer zich tot een zeker geestelijk werk geroepen weet en hij op die 
roeping ingaat, geeft hij zich geheel over aan de louterende werking van het Vuur van de Geest van 
heiligmaking. 

a. Hij legt daartoe lichaam, ziel en geest geheel op het brandofferaltaar van het Lam van God. 
Dit moet hij doen, opdat zijn oude, zondige, egocentrische natuur worde opgebrand tot as. 
• Psalm 20:4, “Hij zal al uw offeranden gedenken en uw brandoffer aannemen.” (letterlijke vertaling) 

b. Hij wandelt getrouwelijk op de kruisweg, die het Lam van God heeft gebaand. 
Zijn leidende motivatie is: sterven met Jezus, het Lam van God aan al het eigen-ik leven en opstaan 
met Hem om Zijn arbeidszalving te ervaren, Zijn wijsheid, liefde en leiding in alle arbeid voor Hem. 
• Lukas 9:23-25, “Hij zei tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks 

zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn 
leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld 
wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?” 

c. Hiertoe bidt hij de Heer om de doop in Geest en Vuur. 
• Mattheüs 3:10-12, “Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen: iedere boom dan, die geen goede vruchten voort-

brengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. 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. De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, 
maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.” 

d. Hij blijft hiertoe bidden, zoeken en kloppen tot de hemeldeur hiertoe voor Hem wordt geopend. 
• Mattheüs 7:7-11, “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want 

een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder 
u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen 
slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer 
zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.” 

• Lukas 11:11-13, “Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een 
slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? 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?” 

e. Hij gaat zodoende geestelijk door de enge Poort, het Lam van God, en wordt één plant met Zijn dood en 
opstanding. 

• Mattheüs 7:13-14, “Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en 
velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, 
die hem vinden.” 

 Hij doet zodoende de nieuwe mens, de natuur van de Here Jezus Christus, aan. 
• Efeze 4:22-24, “dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn 

misleidende begeerten, dat gij verjongd (SV: vernieuwd) wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens 
aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.” 

f.  Hij laat zich enkel leiden door de Geest van Jezus Christus en de zuivere werking  en leiding van Zijn ar-
beidszalving. 

• Romeinen 8:14, “Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.” 

• Johannes 10:1-15, “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een 
andere plaats inklimt, die is een dief en een rover; maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. 
Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name 
en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de 
schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen; maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij 
zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen. In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij 
begrepen niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak. Jezus zei dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben 
de deur der schapen. Allen, die voor Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen 
niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan 
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en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij 
leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen; maar wie 
huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek 
en vlucht (en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen), want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. 
Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en 
Ik zet mijn leven in voor de schapen.” 

g. Zo zal de grote Leider van de zielenoogst hem zijn arbeidszalving geven, conform Zijn roeping. 
Die zalving zal hem Gods liefde voor het verlorene geven, Zijn wijsheid en kennis om de zielen uitwaarts 
uit de zonde en inwaarts in Zijn Koninkrijk te leiden, kortom hem de sleutels van het Koninkrijk der hemelen 
geven om gesloten deuren te kunnen openen in Zijn wijsheid en kracht en om de macht van de vijand te 
vernietigen. 
• Mattheüs 16:19, “Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal 

gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.” 

h. Hij zal hem, zo toebereid hebbende, conform zijn roeping, Zijn eigen zalving met hem delend, uitzenden. 
• Efeze 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 zalving van Jezus: 
• Jesaja 61:1-3, “De Geest des Heren Heren 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 gevangenen 
vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen 
des Heren en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion 
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 plan-
ting des Heren, tot zijn verheerlijking.” 

De deelgave van Zijn zalving aan Zijn dienstknechten: 
• Jesaja 61:4-11, “Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de 

steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht. Vreemden zullen 
gereed staan om voor u de kudden te weiden, vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn; 
maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze God genoemd worden; gij zult het vermogen der volken 
genieten en u op hun heerlijkheid beroemen. In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding en in plaats 
van smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende 
vreugde zal hun geworden. Want Ik, de Here, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof, Ik zal hun stipt hun 
loon geven en een eeuwig verbond met hen sluiten. En hun nageslacht zal onder de volken vermaard zijn en hun 
nakomelingschap te midden der natiën; allen die hen zien, zullen erkennen, dat zij het nageslacht zijn, dat de Here 
gezegend heeft. 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. 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.” 

 

Flitsen van de eindtijd.  De eindtijdzalving. 
De hemelse Hogepriester komt in de eindtijd plotseling, in een middernachtelijke, donkere tijd, door de 
Heilige Geest, dus onzichtbaar, persoonlijk de leiding over Zijn 7 Gemeenten nemen. 
• Efeze 1:9-10, “door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat 

Hij Zich in Hem had voorgenomen, 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.” 

• Maleachi 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 des verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de Here der 
heerscharen. Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal 
zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij 
zal de zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Here in gerechtigheid offer 
brengen.” 

• Openbaringen, de hoofdstukken 1-3. (S.v.p. zelf lezen. Vanwege de lengte is dit Bijbelgedeelte niet vermeld.) 

• Mattheüs 25:6, “En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!” 

• Jesaja 60:1-3, “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. 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. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.” 

Hij zal na de nodige bewerking en loutering met het wijze deel van Zijn 7 Gemeenten Bruiloft vieren, één 
ermee worden. 
• Openbaring 12:1, “En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan 

onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd.” 

• Openbaring 19:1-9, “Hierna hoorde ik als een luide stem ener grote schare in de hemel zeggen: Halleluja! Het heil 
en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, want waarachtig en rechtvaardig zijn Zijn oordelen, want Hij 
heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed zijner knechten van 
haar hand geëist. En zij zeiden ten tweeden male: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden. En de 
vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en aanbaden God, die op de troon gezeten is, en zij 
zeiden: Amen, halleluja! En een stem ging uit van de troon, zeggende: Looft onze God, al zijn knechten, die Hem 
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vreest, gij kleinen en gij groten! 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. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams 
is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen 
te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zij, die 
genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” 

Hij zal Zijn Bruid grotelijks bekrachtigen en verheerlijken en velen uit Zijn Gemeente naar de volkomen 
overwinning over satan en zonde leiden. 
• Openbaring 12:11, “En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getui-

genis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.” 

• Obadja 21, “Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Esau gericht te oefenen, en het 
koningschap zal zijn aan de Here.” 

Ook zal Hij Zijn Bruid als instrument gebruiken om de grote wereldwijde opwekking tot stand te brengen, 
waardoor de ontelbare zielenoogst in het Koninkrijk der hemelen zal worden binnengeleid. 
• Openbaring 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.” 

2. De valse arbeiders, de heilige duivels 
Deze groep arbeiders zijn instrumenten van de duivel. Zij doen zich vroom voor en spreken veel over 
Jezus en de liefde van God, maar hun charisma komt rechtstreeks uit de hel. Zij hebben dus een anti-
zalving en zijn heilige duivels. Ze zijn door satan in het midden van de Gemeente als leiders gesteld. Zij 
verkondigen een woord van halve waarheden en leugens om verwarring en misleiding onder de leden van 
de Gemeente van de Heer te brengen. 
• Mattheüs 7:15-20, “Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij 

roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van 
distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. 
Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, 
die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun 
vruchten kennen.” 

• Mattheüs 13:24-30, “Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met 
iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er 
onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook 
het onkruid te voorschijn. Daarna kwamen de slaven (HSV: de dienaren) van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, 
hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zei tot hen: Dat heeft een vijandig 
mens gedaan. De slaven (de dienaren) zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? Hij zei: Neen, want bij 
het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de 
oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het 
te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur.” 

• 2 Korinthe 11:13-15, “Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als aposte-
len van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets 
bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar 
hun werken.” 

Zij vormen tezamen de “gruwelijke vleugel” van Daniël 9:27 4. Deze zogenaamde werkers van Christus 
brengen door hun valse leer geen bekering teweeg en moeten niets hebben van de kruisweg, die de 
gelovige heeft te gaan. Ze zeggen, dat Jezus Christus het verlossingswerk op Golgotha heeft volbracht 
en dat wij daarom niets hebben te doen dan dit enkel te geloven en dat Gods genade dan automatisch 
over de gelovige komt. Anderen moeten niets hebben van het gestorte bloed van het Lam en zijn vijanden 
van het kruis van Jezus Christus. 
• Filippenzen 3:18, “Want velen wandelen (ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende) 

als vijanden van het kruis van Christus.” 

Deze groep van valse arbeiders resulteren in de eindtijd in de werkers, die hun eindvorm hebben in de 
valse profeet en de antichrist. Als ze wonderen en tekenen bewerkstelligen, zijn het wonderen en tekenen 
der leugen, die hun wortel hebben in satans macht. 
• Mattheüs 24:5+11+24, “Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen 

velen verleiden.” ... “ En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.” ... “Want er zullen valse 
christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, 
ook de uitverkorenen zouden verleiden.” 

• 2 Thess. 2:7-12, “Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het 
ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door 
de adem van Zijn mond en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst 
naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende 
ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor 
zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen 

 
4 Zie eventueel onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie, met UITLEG, “Daniël, hoofdstuk 9: Gods openbaring aan Daniël van de 

70 (jaar)weken” van CJH Theys. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/daniël/9#27
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-daniel-hoofdstuk9.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-daniel-hoofdstuk9.pdf
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geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben ge-
had in de ongerechtigheid.” 

3. De gezalfde arbeiders van Jezus Christus, die in de zonde zijn afgedoold 
Deze groep arbeiders van Jezus Christus zijn in de Geest begonnen, maar er niet in gebleven. Ze eindigen 
in het vlees, in hun eigen ik-wil,  en bedenken de dingen van het vlees. 
• Mattheüs 7:21-23, “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar 

wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben 
wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 
En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.” 

• Romeinen 8:5, “Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest 
zijn, hebben de gezindheid van de Geest.” 

• 2 Petrus 2:1-22, “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen 
komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verlooche-
nende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door 
hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 3 en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u 
als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet. 
Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, 
aan krochten (= de ketenen, de kerkers) der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren; en de 
wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen be-
waard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht; en de steden Sodom en Gomorra tot as 
verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven, maar de 
rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel dier zedelozen, heeft behouden (want deze 
rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van 
hun tegen alle wet ingaande werken) dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de 
onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen, 10 vooral hen, die, begerig naar onrein-
heid, het vlees volgen en hemelse heerschappij verachten. Zulke vermetelen (= overmoedige, roekeloze mensen), vol 
van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren, terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en macht, 
bij de Here geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen. 12 Zij daarentegen, als redeloze wezens, van nature 
voortgebracht om gevangen en verdelgd te worden, lasteren datgene, waarvan zij geen verstand hebben, en zullen 
in hun verdelging ook verdelgd worden, onrecht ontmoetende tot loon voor hun onrecht. Zij achten het een genot 
op klaarlichte dag te zwelgen; schandvlekken en smetten zijn zij, die in hun bedriegerijen zwelgen, als zij met u 
feesten; 14  zij hebben ogen, die altijd uitzien naar een overspeelster en nooit ophouden met zondigen; zij verlokken 
onstandvastige zielen, hun hart is volleerd in hebzucht; kinderen der vervloeking zijn zij. Doordat zij de rechte weg 
verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerech-
tigheid liefhad, maar een terechtwijzing kreeg voor zijn ongerechtigheid: het stomme lastdier, dat met mensenstem 
sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd. 17 Dezen zijn bronnen zonder water, nevelen, door een 
windvlaag voortgejaagd, voor wie de donkerste duisternis is weggelegd. 18 Want met holle, hoogdravende klanken 
verlokken zij door vleselijke begeerten en door ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in 
dwaling verkeren, onttrekken. 19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven van het verderf zijn; immers, 
door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden 
door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd 
worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis 
verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat 
hun overgeleverd is. Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn 
uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.” 

1. Deze zijn geldgierig en maken van de Gemeente van de Heer een koopmanschap (zie vers 3). 
2. Zij hebben onreine begeerten (zie vers 10) en hebben ogen vol overspel (zie vers 14). 
3. Zij lasteren de dingen, die zij niet kennen (zie vers 12). 
4. Zij zijn waterloze (geen frisheid brengende) fonteinen (zie vers 17-18). 
5. Zij verleiden degenen die hen horen door de begeerten van het vlees (zie vers 18-19). 
6. Zij hebben de eerste liefde verlaten en hebben hun vleselijke lusten weer gevolgd (zie Openb. 2:4). 
7. Het zijn huichelaars (zie Jer. 23:11). 
8. Zij profeteren uit hun eigen hart (zie Jer. 23:16). 
9. Zij kunnen hun toehoorders geestelijk besmetten. De mens is in feite een geestelijk wezen. Door zijn 

woord en gedrag, door zijn prediking heen, kan satan zo’n mens misbruiken en een ander mens met 
de zonde, die in hem heerst, geestelijk besmetten. Bijvoorbeeld: Als een prediker besmet is geraakt 
met de geest van overspel en hoererij kan deze geest door de prediking heen, al is dat Woord noch zo 
zuiver, de toehoorders eveneens besmetten met die geest van overspel en hoererij. Dit is dezelfde 
geestelijke macht, die een lid van een sekte ondergaat, waardoor hij onvoorwaardelijk zijn leider volgt. 

• Spreuken 18:21, “Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.” 

Is men geweken van het pad der heiligmaking, zo blijft de roeping (zalving) nog doorwerken, omdat de 
roeping onberouwelijk is, al is de zaligmakende genade van dezulken geweken. Voorbeelden uit het Oude 
Verbond zijn: Simson, koning Saul en koning Salomo. Het voorbeeld uit het Nieuwe Verbond is door Jezus 
genoemd in Mattheüs 7:21-23. 
• Romeinen 11:29, “Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk.” 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/2#4
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/jeremia/23#11
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/jeremia/23#16
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/mattheüs/7#21-23
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4. Niet door de Heer geroepen arbeiders, die in eigen menselijke kracht voor Hem werken 
Deze groep arbeiders heeft de Here Jezus nooit tot een zekere arbeid geroepen en dus nooit daartoe 
gezalfd, maar men heeft zich eigenwillig onder het juk gesteld. Zij worden door de Here Jezus vergeleken 
bij een dwaas, die zijn huis op zand heeft gebouwd. 
• Mattheüs 7:26-27, “En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die 

zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen 
tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.” 

Met andere woorden: dezen denken de Gemeente van de Here Jezus in eigen menselijke kracht en met 
menselijke wijsheid te kunnen bouwen. Jezus waarschuwt hier in Zijn Woord, dat dit dwaasheid is. 
• Johannes 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.” 

• Psalm 127:1-2, “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de Here de stad 
niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is voor u tevergeefs, dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der 
smarten eet; Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap.” 

• 1 Korinthe 3:9-15, “Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. 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. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan 
niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, 
ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig 
ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon 
ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als 
door vuur heen.” 

Al hun arbeid is dan ijdel, omdat de mens dan in eigen kracht tegen de weerhoudende macht van satan 
denkt te kunnen vechten en hem denkt te kunnen overwinnen. Satan lacht hierom en schenkt dezulken 
zelfs zijn zegen door hun arbeid in eigen ogen te doen groeien. Maar al deze arbeid zal in het vuur van de 
beproeving vergaan, omdat dat huis, dat zij hebben gebouwd uit hout, hooi en stoppelen bestaat. Een 
ander Woord van God, dat ons hiervoor waarschuwt is: 
• Romeinen 8:5-9, “Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest 

zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van 
de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onder-
werpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. 
Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand 
echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.” 

Vlees staat Jezus, Gods Hogepriester, altijd in de weg en kan God nooit behagen. Ware arbeiders van 
Jezus bouwen door de kracht van de Geest gedreven, door Zijn zalving, het Huis, de Gemeente, op de 
Rots, Jezus Christus. 
• Mattheüs 7:24-25, “Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die 

zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich 
op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.” 

Zij weten, dat zij slechts dienstknechten (medearbeiders, doorgeefluiken) van de Here Jezus zijn, die Zijn 
leiding en Woord moeten gehoorzamen. 
• Lukas 17:10, “Zo moet ook gij, nadat gij alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven (HSV: 

dienaren); wij hebben slechts gedaan, wat wij moesten doen.” 

Vlees zoekt daarentegen altijd te heersen. 
• 1 Petrus 5:2-3, “hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, 

niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel 
gevallen is, maar als voorbeelden der kudde.” 

• Exodus 17:8-16, “Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim. En Mozes zei tot Jozua: Kies ons mannen 
uit, trek uit, strijd tegen Amalek, morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Jozua nu 
deed, zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek; maar Mozes, Aäron en Chur hadden de heuveltop 
bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, 
had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem 
neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aäron en Chur ondersteunden zijn handen, de één aan de ene en de 
ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek 
en diens volk door de scherpte van het zwaard. En de Here zei tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, 
en prent het Jozua in, dat Ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes 
een altaar en noemde het: de Here is mijn banier. En hij zei: De hand op de troon des Heren! De Here heeft een 
strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht.” 

Amalek is hiervoor een klassiek voorbeeld. Zijn hand strekt zich altijd naar de troon van de Here Jezus, 
zoals veel sekteleiders en voorgangers dit doen. Vlees zoekt altijd eigen eer en eigen belang en bouwt 
altijd voor zichzelf een koninkrijk. 
• Mattheüs 21:33-45 (HSV), “Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijn-

gaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij 
verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij 
zijn dienaren naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn dienaren, sloe-
gen de één, doodden een ander, en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere dienaren, meer in aantal 
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dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei: Voor mijn zoon 
zullen zij ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Dit is de erfgenaam. 
Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem 
buiten de wijngaard en doodden hem. Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die 
landbouwers doen? Zij zeiden tegen Hem: Hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en zal de 
wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. Jezus zei tegen hen: 
Hebt u nooit gelezen in de Schriften: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen gewor-
den; dit is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God 
van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. En wie op deze steen 
valt, zal verpletterd worden; en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En toen de overpriesters en Farizeeën deze 
gelijkenissen van Hem hoorden, begrepen zij dat Hij over hen sprak.” 

Ook zoekt vlees altijd zichzelf materieel te verrijken. 
• 2 Petrus 2:3, “en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel 

houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.” 

Verder is vlees altijd jaloers op een andere arbeider van de Here Jezus, die in zijn ogen meer succes 
heeft, zoals Kaïn jaloers was op Abel, die hij daarom doodde. Zo ook waren de Farizeeën en Schriftge-
leerden jaloers op Jezus en ook zij doodden Hem. 
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