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Predestinatie, Roeping en Verkiezing
door K. Rozendal (1948)
De leer der predestinatie, voorbeschikking, of voor-verordinering,
heeft veel strijd teweeggebracht in de Christelijke Kerk. Zij is gedurende eeuwen een twistappel geweest, die de protestantse
Christenheid verdeelde. Men denke slechts aan de strijd in Holland tussen Calvinisten en Arminianen of Remonstranten. Het
ligt niet in mijn bedoeling de leerstellingen van Calvinisten en
Arminianen hier in details te bespreken. Ik wil u slechts aantonen, dat de laatsten met hun leer van 's mensen vrije wil met betrekking tot de verwerving der zaligheid evenzeer bezijden de
waarheid zijn, als het Calvinisme met de leer der voor-verordinering, verkeerlijk genaamd "uitverkiezing tot behoudenis".
De Bijbel leert noch het één noch het
ander. Gods Woord stelt onomstotelijk
vast, dat de weg der zaligheid alleen
betreden kan worden, door geloof en
niet door de wil. Terwijl evenmin door
zgn. "predestinatie" te voren is bepaald, wie deze weg zou betreden en
wie niet. Geloof is niet primair een gevolg van wilsuiting. Geloof is innerlijke overtuiging, waardoor hetgeen niet
zichtbaar, hoorbaar of tastbaar is,
toch als werkelijk bestaand wordt

aanvaard. Heb. 11:1 Het is gefundeerd op
een innerlijke gevoelservaring òf op
eens anders opvatting (autoriteitsgeloof).
Het Bijbelse "geloof-tot-behoudenis"
berust enerzijds op de autoriteit, die
ons verstand toekent aan het Woord
van God: de waarheid van het Goddelijk getuigenis betreffende Jezus
Christus dringt zich onweerstaanbaar
aan ons bewustzijn op.
Anderzijds spreekt de Heilige Geest -
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Wiens werkzaamheid niet te scheiden
is van het Woord - op bovennatuurlijke overtuigende wijze tot ons innerlijk. Waarom deze spraak door de één
niet en door de ander wèl wordt verstaan, onttrekt zich aan ons weten.
Niemand kan precies zeggen, waaròm
hij is gaan geloven, evenmin als hij gevoelens van antipathie of sympathie
in het dagelijks leven kan verklaren.
De voor-beschikking zelf wordt in de
Schrift niet verklaard. Zij is een verborgenheid. Maar wél kan een wilsuiting gevolg zijn van geloven. Evenmin is geloof-tot-behoudenis een gevolg van wedergeboorte. Integendeel,
de wedergeboorte is het onmiddellijk
geestelijk gevolg van het geloof in de
boodschap, die God heeft gegeven over
Zijn Zoon Jezus Christus. We leren in
het Evangelie van Johannes, dat de
tekenen, die de Heere Jezus gedaan
heeft in tegenwoordigheid Zijner discipelen, beschreven zijn "opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone
Gods, en opdat gij gelovende het leven
hebt in Zijn Naam." Joh. 20:30, 31
Gods Woord en het Geloof
Evenals de natuurlijke geboorte van
de mens uit "zaad" geschiedt, zo wordt
hij ook wedergeboren uit zaad, doch
dan uit "onvergankelijk" zaad, nl. door
de actie van het levende en eeuwig
blijvende Woord van God. "Gij, die
wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad,
door het levende en eeuwig blijvende
Woord van God." 1Pet. 1:23 Het is dus onmogelijk wedergeboren te worden,

tenzij "het levende en eeuwig blijvende Woord van God", als een "onvergankelijk zaad" in het hart valt en
vrucht voortbrengt.
Paulus zegt in Rom. 10:17: "Zo, is dan
het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods".
Indien men het Woord van God leest
en zonder meer gelooft, wat daarin
wordt medegedeeld, dan ontstaan zelden moeilijkheden. Die komen pas
wanneer men luistert naar menselijke "verklaringen". Het Woord zelf is
duidelijk genoeg; de verklaringen
evenwel, verduisteren veelal het Goddelijk licht, inplaats van het te verhelderen!
"Het Evangelie van Christus is kracht
Gods tot zaligheid, voor een ieder die
gelooft." Rom. 1:16 En zo men een nadere
verklaring van dit heilsfeit wenst, dan
zoeke men die niet met menselijke redeneringen of veronderstellingen. Het
Woord van God kan alleen met het
Woord zelf verklaard worden.
God gave
Als voorbeeld diene Rom. 6:23: "de
genadegift Gods is het eeuwige leven
door Jezus Christus, onze Heer."
Voor elke eenvoudige bijbellezer moet
het dus duidelijk zijn, dat door de genade Gods het eeuwige leven of de zaligheid een gave van God is.
Nu lezen we in Ef. 2:7 over die genade, "door de goedertierenheid over ons
in Christus Jezus", en in vers 8: "Want
uit genade zijt gij zalig geworden door
het geloof, en dat niet uit u, het is
Gods gave."
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Nu moet het in verband met Rom.
6:23, boven aangehaald, een ieder duidelijk zijn, dat het "zalig worden" of
"het eeuwige leven" de gave is. Zodat
met die gave niet het geloof bedoeld
wordt, maar de zaligheid.
(Fil. 1:29, spreekt zelfs van het mógen
geloven in Hem als een voorrecht,
voortvloeiende uit de genade die God
ons bewezen heeft door ons het Evangelie te schenken; evenals het lijden
in de zaak van Christus een voorrecht
is. Vergelijk 1Pet. 4:13-15)
Daarom volgt dan ook in vers 9: "niet
uit de werken (werd gij zalig), opdat
niemand roeme".
Wie "gelooft" houdt immers op met
"werken" voor zijn behoudenis. Hij
vertrouwt dat Christus alles volbracht
heeft, omdat God zulks van Hem getuigt. In ditzelfde verband wordt dan
ook Rom. 4:5 duidelijk: "Doch dengene, die niet werkt , maar gelooft in
Hem, die de goddeloze rechtvaardigt,
wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid."
Predestinatie of voor-verordinering
Het was wenselijk het voorgaande nog
eens in het licht te stellen vóór wij
nagaan, wat het Woord van God leert
omtrent de "voor-verordinering". En
wij zullen ons daarbij niet laten leiden
door vooropgezette meningen, die gefundeerd zijn op menselijke verklaringen.
Het woord "uitverkoren" komt meermalen in de Bijbel voor. Maar we moeten daarom niet menen, dat het betekent hetgeen het Calvinisme onder
"predestinatie" verstaat.

Uitverkiezing in de zin van de Calvinistische predestinatie vinden we niet
in het Woord van God. Wel echter de
uitdrukking "te voren verordineerd"
of "naar het bepaalde raadsbesluit
Gods".
Zesmaal treffen we één van deze
woorden in het Nieuwe Testament
aan en wel in Hand. 4:28; Rom. 8:2930; 1Kor. 2:7, en Ef. 1:5 en 11.
Uit al deze teksten blijkt, dat predestinatie of voor-verordinering, in bijbelse zin (!), doelt op de wilsbeschikking
Gods om in de tijd of in de toekomstige eeuwigheid te doen geschieden,
wat Hij "te voren" ("eer de wereld
was") bepaald heeft.
De overige woorden, vertaald met
"uitverkoren" of "verkiezing", worden
zowel voor menselijk als voor Goddelijk kiezen gebruikt. Zij betekenen altijd kiezen of verkiezen (aanwijzen)
tot een zeker doel, zoals wij dat in het
dagelijkse taalgebruik kennen. Zij
hebben niets te maken met de "voorverordinering" der zes bovengenoemde teksten. (B.v. 1Kor. 1:27:."het
zwakke uitverkoren om het sterke te
beschamen"; Hand. 15:7: Petrus verkoren tot evangelieprediker onder de
heidenen; Rom. 11:7 en 23: Israël uitverkoren tot een bepaald doel; enz.)
Ter voorkoming van misverstand is
het misschien goed op te merken dat
waar we in deze beschouwing spreken
over predestinatie, we het Bijbelse
begrip voor-verordinering bedoelen,
terwijl wij het andere begrip "verkiezing" of "uitverkoren" steeds met "verkiezing" zullen aanduiden.
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Hoewel niet van dezelfde betekenis,
zijn "roeping" en "verkiezing" zeer
nauw met elkaar verwant. "Roeping"
en "verkiezing" gelden slechts gedurende de tijd, waarin de gelovige leeft.
Zo kan Petrus in 2Pet. 1:10 de kinderen Gods vermanende zeggen: "Daarom, broeders, benaarstigt u te meer
om uw roeping en verkiezing vast te
maken."
Dit kan nooit gezegd worden van voorverordinering of predestinatie. Voorverordinering betreft de uitvoering
van de te voren vastgestelde Goddelijke wilsbeschikking, onafhankelijk
van enig menselijk benaarstigen.
Predestinatie en de toekomst
Predestinatie in verband met de menselijke zaligheid is begonnen in de
"eeuwigheid" die achter ons ligt en
komt tot uitvoering in de eeuwigheid
die voor ons ligt. Zij heeft dus niet te
maken met behouden worden in de tegenwoordige tijd, doch met de toekomst in de eeuwigheid van hen, die
behouden zijn. "Want die Hij te voren
gekend heeft, dié heeft Hij te voren
verordineerd den beelde Zijns Zoons
gelijkvormig te zijn." Rom. 8:29
En "die ons te voren verordineerd
heeft tot aanneming tot kinderen (zonen, Vert. N.B.G.) door Jezus Christus en Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil." Ef. 1:5
Deze "aanneming tot kinderen" betekent niet de wedergeboorte der gelovigen, doch de uiteindelijke plaatsing der
wedergeborenen als zonen, en wacht
op de wederkomst van Christus, en "de
verlossing onzes lichaams." Rom. 8:23

Dus ook in deze tekst blijkt de voorverordinering betrekking te hebben op
hetgeen God in de toekomst zal doen
gebeuren met de gelovigen.
Ef. 1:11 wijst eveneens naar de toekomst als het zegt: "in welken wij ook
een erfdeel geworden zijn." En ook
1Kor. 2:7, dat van de toekomstige heerlijkheid der gelovigen rept. Hand. 4:28
tenslotte betreft onze Heer en Heiland.
De "voorkennis" van God
Het blijkt dus, dat in alle zes teksten
waar over voor-verordinering gesproken wordt, dit betrekking heeft op de
toekomst en niet op het verleden. Terwijl we er nog eens aan herinneren,
dat de voor-verordinering is geschied
in de eeuwigheid die achter ons ligt.
In verband met de "voor-verordinering" dienen we ook het begrip "voorkennis" (of "te voren gekend") nader
te beschouwen. De eenvoudige betekenis van deze woorden vinden we,
zonder dat nader commentaar nodig
is, in Hand. 26:5, waar Paulus voor
koning Agrippa staat en hem meedeelt, dat het volk van Israël voor hem
zou kunnen getuigen, als het maar
wilde. Hij zegt in dat verband: "als die
van over lang mij te voren gekend
hebben, indien zij het wilden getuigen."
Deze Joden hadden Paulus te voren
gekend en konden daarom van hem
getuigen. Doch om hem "te voren gekend" te hebben moest hij in hun nabijheid hebben geleefd. Dat is menselijk. God heeft dat echter niet nodig. Hij heeft ons reeds in de eeuwig-
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heid "te voren gekend". Hij wist toen
reeds wat u of ik zouden doen of laten en in 't bijzonder of wij de boodschap van Zijn wonderbare genade
zouden geloven of afwijzen. Hij kent
te voren al "de Zijnen", d.w.z. allen
die zullen geloven. "Want die Hij te
voren gekend heeft, die heeft Hij ook
te voren verordineerd den beelde
Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zij onder
vele broederen." Rom. 8:29
Diegenen, waarvan Hij wist dat zij
zouden geloven "heeft Hij te voren
verordineerd den beelde Zijns Zoons
gelijkvormig te zijn". Welk heerlijk
vooruitzicht voor Gods kinderen! Als
zondaars hebben ze geloofd in de Heer
Jezus als hun Verlosser en Zaligmaker. God wist wie ze waren vóór ze
geloofden en hóe ze zich daarná zouden openbaren. Want Hij had hen
reeds te voren gekend! Hij zag hun
tekortkomingen, hun ongeloof, hun
twijfel, hun zonden, hun gehele zelfzuchtige leven, de openbaring van
hun eigen "ik". Maar desondanks
heeft Hij hun de mogelijkheid geopend, om straks door Jezus Christus
lichamelijk en moreel gelijk aan Zijn
Zoon te worden. O wonder van genade! "O diepte des rijkdoms, beide der
wijsheid en der kennis Gods! Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en
onnaspeurlijk Zijn wegen!" Rom. 11:33
Dus "eer de wereld was, te voren gekend" en "te voren verordineerd" om
den beelde Zijns Zoons gelijkvormig
te zijn in de toekomstige eeuwigheid.

Nu, in de tijd, komt "roeping" door
het Evangelie, tot allen Joh. 3:16 en God
- wetende wie aan deze roeping gehoor zouden geven - heeft die allen
niet alleen "gezet" tot het eeuwige leven, Hand. 13:48 maar Hij heeft ze tevens
ook te voren verordineerd den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn.
Die "geroepenen" heeft Hij ook gerechtvaardigd en verheerlijkt. In de
gedachten Gods is dat alles reeds geschied en door het geloof mogen wij
ons zelf reeds zo zien. En naarmate
wij door het geloof ons zelf zó zien
zullen we het ook beleven. Rom. 8:30
Roeping en verkiezing
Zoals wij gezien hebben staat het begrip "voorkennis" in verband met de
eeuwigheid die achter ons ligt, en het
"te voren verordineerd zijn" met de
eeuwigheid die vóór ons ligt. "Roeping
en verkiezing" daarentegen hebben
beide in de eerste plaats betrekking op
de levenstijd van de gelovige.
"Roeping" houdt in zekere zin verband
met de "voor-verordinering". Diegenen, van wie God wist, dat zij het
Evangelie van Zijn Zoon Jezus Christus zouden geloven, "waren te voren
verordineerd, den beelde Zijns Zoons
gelijkvormig te zijn". Daartoe worden
zij ook door God geroepen gedurende
hun levenstijd op aarde. Rom. 8:30
"Verkiezing" staat op dezelfde wijze in
verband met de "voorkennis". God,
wetende dat zij zouden geloven in het
Evangelie van Zijn Zoon Jezus Christus, heeft hen "verkoren" tot een be-
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paalde levensopenbaring. We lezen
daarom in 1Pet. 1:2 betreffende "de
uitverkorenen naar de voorkennis van
God de Vader", dat het doel hunner
verkiezing is: hen als gelovigen door
heiligmaking des Geestes te brengen
tot "gehoorzaamheid en besprenging
des bloeds van Jezus Christus". Ook
volgens 2Thes. 2:13 heeft de verkiezing ten doel: de gelovigen te brengen
tot zaligheid door heiligmaking des
Geestes en (door) geloof der waarheid.
Onze verantwoordelijkheid
"Roeping en Verkiezing" leggen daarmede dus een zekere verantwoordelijkheid op de gelovige. Hij kan die
aanvaarden of er zich aan onttrekken.
De gevolgen daarvan zal de gelovige
echter in de eeuwigheid ervaren.
Want het al of niet "vastmaken" van
die "roeping en verkiezing" bepaalt
het al of niet innemen van een bijzondere positie ten opzichte van het eeuwig Koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. "Daarom,
broeders, benaarstigt u te meer, om
uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in
het eeuwig Koninkrijk van onzen
Heere en Zaligmaker, Jezus Christus." 2Pet. 1:10-11
Hetzelfde vinden we ook weer in
2Thes. 2:13-14:
"Maar wij zijn schuldig altijd God te
danken over u, broeders, die van den
Heere bemind zijt, dat u God van den
beginne verkoren heeft tot zaligheid,

in heiligmaking des Geestes, en geloof
der waarheid; Waartoe Hij u geroepen
heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus."
In 2Pet. 1:10 en 11 heeft het "vast
maken" van de roeping en verkiezing
onder meer tot resultaat, dat bij de
zaligheid ons rijkelijk wordt toegevoegd: de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.
In 1Pet. 1:2-8 vinden we dat de uitverkorenen wedergeboren zijn "tot een
levende hoop". Deze hoop staat in verband met de wederkomst van Christus en de toekomstige erfenis. vs. 4-7
In 2Thes. 2:13 en 14 zijn de uitverkorenen geroepen tot verkrijging der
heerlijkheid van onze Heere Jezus
Christus.
Lezen we in verband hiermee 2Tim.
2:10: "Daarom verdraag ik alles om de
uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid."
De moeite en zorg, die de Apostel had,
verdroeg hij om de uitverkorenen de
zaligheid te doen verkrijgen, die in
Christus Jezus is, doch een zaligheid
met eeuwige heerlijkheid. De vraag
rijst: "is er dan ook een zaligheid zonder eeuwige heerlijkheid?" Het antwoord is: Ja en Neen.
Tweeërlei heerlijkheid
De Heere Jezus heeft nl. tweeërlei
heerlijkheid.
Hij had in de eerste plaats de heerlijk-
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heid die Hij bij de Vader had, eer de
wereld was. Joh. 17:5 Deze heerlijkheid
heeft Hij de Zijnen gegeven. vs. 22
Maar vervolgens heeft Hij zich nog
een aparte heerlijkheid en eer verworven door arbeid en lijden hier op aarde. Petrus spreekt over Zijn lijden en
"de heerlijkheid daarna volgende". 1Pet.
1:11; vgl. Heb. 12:2

Ook hierin mogen de kinderen van
God "in Zijn voetstappen navolgen".
Zonder kruis geen kroon; zonder lijden geen heerlijkheid. Want "indien
wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook
met Hem verheerlijkt worden. Want
ik houd het daarvoor, dat het lijden
dezes tegenwoordigen tijds niet is te
waarderen tegen de heerlijkheid, die
aan ons zal geopenbaard worden." Rom.
8:17-18

Dus: de "ingang in het eeuwige koninkrijk", de "hoop", de "erfenis" en de
"verkrijging van de heerlijkheid van
onze Heere Jezus Christus", dit alles
staat in verband met onze roeping en
verkiezing.
Geroepen tot heiligmaking
Wat nu betreft onze roeping kunnen
wij eerst opmerken, dat deze geschiedt door het Evangelie van Jezus
Christus. Zie 2Thes. 2:14: "geroepen
door ons Evangelie."
Deze roeping is een hemelse roeping.
Heb. 3:1 De gelovigen zijn "hemelse"
mensen, die niet alleen de hemel toebehoren, doch zij zijn ook "mede ge-

zet in de hemel in Christus Jezus." Ef
Hierom vermaant de apostel de
kinderen Gods, dat zij zouden leven
in overeenstemming hiermee: "Zo bid
ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk der
roeping, met welke gij geroepen zijt."

2:6

Ef. 4:1

In 1Kor. 1:7-9 bepaalt de apostel Paulus ons bij de openbaring van onze
Heere Jezus Christus, om uiteindelijk
"onstraffelijk te zijn in de dag van
Christus". Het blijkt uit het volgende
vers, (9) dat dit "onstraffelijk" zijn in
de toekomst des Heeren een gevolg is
van onze gemeenschap met Christus.
Hij zegt: "God is getrouw, door Welke
gij geroepen zijt tot de gemeenschap
van Zijn Zoon Jezus Christus, onze
Heere."
Alleen door voortdurend gemeenschap met Christus te onderhouden
kan de Christen leven in overeenstemming met Gods wil. Gemeenschap met Christus hebben is hetzelfde als in Hem blijven en Hij in ons.
Zoals de Heiland zegt in Joh. 15:5:
"Die in Mij blijft, en Ik in hem, die
draagt veel vrucht, want zonder Mij
kunt gij niets doen."
Hemels is onze roeping, en door de
hemelse gemeenschap met Christus is
het mogelijk die roeping te volgen.
Daarom zegt het Woord van God in
1Thes. 4:7: "Want God heeft ons niet
geroepen tot onreinigheid, maar tot
heiligmaking."
In de schrift is tweeërlei heiligmaking, heiligmaking van 't vlees en heiligmaking des Geestes. Heiligmaking
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van het vlees geschiedde onder de
wetsbediening. Niet door het houden
van de wet der geboden. Maar wanneer de Israëliet door het overtreden
van die wet, onrein was geworden,
dan was het op de grote verzoendag,
dat hij door het bloed der stieren en
bokken geheiligd werd tot reinheid
des vleses. Dit geschiedde ook door de
besprenging van de as der jonge koe;
de rode vaars. Heb. 9:13
Het volk zelf hechtte uiteindelijk meer
waarde aan het houden van de tien
geboden om daarmee te komen tot
heiligmaking. Doch deze heiligmaking kon niet anders zijn dan een vergeefse poging van heiligmaking van 't
vlees. De tien geboden werden immers
op het vlees - de natuurlijke mens gelegd.
Heiligmaking des Geestes, waartoe
wij verkoren zijn, kan eerst openbaar
worden na de dood en opstanding van
Jezus Christus, doordat de Heilige
Geest de nieuwe mens actief maakt.
In het Oude Testament is geen sprake van "oude" en "nieuwe" mens. Zelfs
Nicodemus, een "leraar onder Israël",
was verwonderd toen hij door de Heere Jezus over de wedergeboorte hoorde. Christus Zelf is "de Eerstgeborene uit de doden", want Hij is het Hoofd
en wij, de Gemeente van Christus,
vormen Zijn Lichaam.
In het natuurlijk leven verschijnt bij
de geboorte eerst het hoofd en dan
het lichaam, zo ook bij de Christus,
d.w.z. bij Christus en Zijn Gemeente. Petrus zegt:

"Geloofd zij de God en Vader van onze
Heere Jezus Christus, die naar Zijne
grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop door
de opstanding van Jezus Christus uit
de doden." 1Pet. 1:3
Als wij nu geroepen zijn tot heiligmaking, dan wil dit dus zeggen, dat God
wenst, dat de nieuwe mens, die naar
God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid, Ef. 4:24 door de
Heilige Geest in ons wordt geopenbaard. Daartoe heeft God ons verkoren. Om tot deze heiligheid te komen,
moeten wij bewust geloven, dat wij
met Christus gekruisigd zijn, met
Hem gestorven en opgestaan zijn.
D.w.z. de oude mens is gedood aan het
kruis en met Christus begraven; de
nieuwe mens is opgestaan met Hem,
zodat, "indien iemand in Christus is,
die is een nieuw schepsel: het oude is
voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw
geworden!" 2Kor. 5:17
Het zich bewust worden van deze dingen is op zich zelf nog geen beleving
of levenservaring. Onze levenservaring kan zelfs het tegendeel zijn van
wat Gods Woord zegt dat wij zijn, omdat die oude mens nog wel degelijk in
ons leeft en ook in ons blijft tot onze
laatste ademtocht. Als we deze dingen
lezen in Rom. 6:1-11 dan is dat voor
ons geen "ervaring" doch een "Goddelijke openbaring".
Toen Christus geoordeeld werd, was
het omdat Hij Zich met ons zó volledig vereenzelvigd had, dat Hij onze
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zonden droeg in Zijn lichaam. God
heeft immers Hem, "die geen zonde
gekend had tot zonde voor ons gemaakt (gerekend) opdat wij zouden
worden rechtvaardigheid Gods in
Hem." 2Kor. 5:21
Zijn wij nu in ons zelf rechtvaardig?
Neen! Wij zijn evenmin rechtvaardig,
als Christus een zondaar was. Een
heilig en rechtvaardig God kan Hem
- door Zijn vereenzelviging met ons als zondaar zien en oordelen en - als
de straf gekweten is - ons gerechtvaardigd rekenen met Hem.
Is de oude mens in ons echter werkelijk gestorven? Nee, maar de Heilige
God kan Hem als gestorven zien, en
wij mogen in het bewustzijn daarvan
leven. Daarom zegt de Apostel in
Rom. 6:11:
"Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor, (d.w.z. houdt er rekening
mede) dat gij wel der zonde (oude
mens) dood zijt, maar Gode levende
(nieuwe mens) zijt in Christus Jezus, onze Heer."
Vele gelovigen laten zich echter verleiden om God een "tweede vermeerderde druk" van de oude mens aan te
bieden. Zij leven namelijk onder de
Wet van Mozes, terwijl die toch alleen
gelegd was op de "oude mens". Immers de oude mens steelt, vloekt,
doodt, of leeft in overspel. De nieuwe
mens in ons daarentegen, kan niet
zondigen, omdat hij uit God geboren
is. Doch als wij een wet, die op Israël
gelegd was, maar die - nu het geloof

gekomen is Gal. 3:23-25 - terzijde gezet is,
weder opnemen en ons daaronder
stellen dan komen we alleen tot heiligmaking van het vlees. Ook indien
wij ons onder allerlei menselijke voorschriften laten brengen bereiken wij
hetzelfde. Paulus zegt:
"Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, alsof gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast,
namelijk: Raak niet, en smaak niet. en
roer niet aan..... dewelke wel hebben
een schijnrede van wijsheid in eigenwilligen Godsdienst, en nederigheid,
en in het lichaam niet te sparen, doch
zijn niet in enige waarde, maar tot
verzadiging des vleses" (oude mens).
Kol. 2:20-23

De oude mens wordt er vroom van en
komt zodoende alleen maar tot heiligmaking van het vlees.
De nieuwe mens
De nieuwe mens is Christus in ons.
Het is Zijn leven, eeuwig leven. Wij
zijn "der Goddelijke natuur deelachtig geworden", doordat de Geest van
God het leven van Christus in ons gelegd heeft. Dat leven van Christus is
in iedere gelovige, die daarnaast ook
nog zijn eigen natuurlijke leven - zijn
oude menselijke natuur - heeft. Hij
heeft dus in zich de oude mens en de
nieuwe mens, want hij is tweemaal
geboren. De eerste maal uit zijn
ouders, naar het vlees, en de tweede
maal door de Geest van God, zodat hij
dus behalve een kind van zijn ouders,
ook een kind van God geworden is.
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Die "nieuwe mens" in hem, is het leven van Christus. De openbaarmaking van dat Christusleven kunnen
wij zelf niet bewerkstelligen. Zelfs gedurende Zijn leven op aarde leefde
Christus Zijn leven niet Zelf. Hij was
altijd vervuld met de Heilige Geest, en
zelfs na Zijn opstanding gaf Hij Zijn
apostelen, die Hij uitverkoren had,
bevelen door de Heilige Geest. Hand. 1:2
Hoe zouden wij dus uit eigen kracht
Zijn leven kunnen openbaren? Dat is
uitgesloten! En toch wenst God dat leven te zien in ons.
Hoe kan het leven van Christus in ons
openbaar worden. In de eerste plaats
door onze roeping vast te maken en
met onze opgestane levende Heiland in
gemeenschap te leven. D.wz.: bewust
leven in de tegenwoordigheid Gods,
wetend en wensend, dat Hij al onze
gedachten, woorden en daden ziet. "Indien wij in het licht wandelen, gelijk
Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander." 1Joh. 1:7, vgl. vs 4
Dit vinden we in Heb. 10:19-22:
"Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op
een verse en levende weg, welke Hij
ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en dewijl wij
hebben een grote Priester over het
huis Gods, zo laat ons toegaan met een
waarachtig hart, in volle zekerheid
des geloofs, onze harten gereinigd
zijnde van het kwaad geweten, en het
lichaam gewassen zijnde met rein
water."

Vele gelovigen hebben die vrijmoedigheid niet, omdat zij zien op hun zonden. Zij durven de volle waarde van
"het bloed van Jezus" niet aanvaarden. Misschien, omdat zij niet stilstaan bij het wonderbare feit dat het
Woord van God die vrijmoedigheid
geeft. Het kan ook zijn, dat zij met hun
gedachten leven in de oudtestamentische godsdienst, zoals deze voorgesteld en uitgevoerd werd in de tempel
te Jeruzalem.
Inderdaad, al die offeranden en wassingen zijn typen en beelden van het
éne grote offer van onze Heer Jezus
Christus. Doch we moeten beseffen,
dat al die offeranden en wassingen te
zamen slechts een beeld geven van
één enkel offer: Het offer van het
Godslam. Zodat het Woord van God in
Heb. 10:14 zegt: "Want met één offer
heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden."
En vers 22 zegt: "en het lichaam gewassen zijnde met rein water." Dat
alles is voor de gelovige gebeurd door
de dood en opstanding van Christus;
en is voor hem werkelijkheid geworden, toen hij de Heere Jezus aanvaardde als Zijn Verlosser en Zaligmaker.
Gods Werkkamer
Het komt er niet op aan, hoe wij ons
zelf zien, maar hoe een heilig God ons
ziet. Hij ziet ons wat onze oude mens
betreft gestorven en begraven, doch
opgestaan in nieuwheid des levens.
Hij ziet ons in Christus als nieuwe
mens. En daarom kunnen wij in het
heiligdom gaan in volle gemeenschap
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met God en met Jezus Christus onze
Heer. We gaan in die gemeenschap,
zoals wij zijn.
Menig gelovige vergeet, dat wij niet
onder het Levietische priesterschap,
maar onder het Melchizédekse priesterschap leven. Een oudtestamentisch
priester mocht - op straffe des doods niet voor het aangezicht Gods staan
om te dienen, of hij moest eerst zijn
handen en voeten reinigen bij het
wasvat. Een nieuwtestamentisch
priester is door het éne offer in eeuwigheid volmaakt en kan ingaan in
het heiligdom zoals hij is. Hij gaat in
met zijn oude, zowel als met zijn nieuwe natuur. Immers ziet God hem, wat
zijn oude mens betreft, als gestorven
en begraven met Christus. In het heiligdom wordt een zondigend kind van
God onderwezen door de genade Gods,
hoe hij behoort te wandelen. Zoals het
ruwe ijzer door vuur en water, door
hitte en koude, door een langdurig en
moeilijk proces, gemaakt wordt tot het
fijnste staal, om de kostbaarste instrumenten te maken, zo wordt een
kind van God in de werkkamer Gods
omgevormd van een armzalig zondaar
tot een levend God dienend Christen.
Dat is een levensproces. In het heiligdom heeft de opvoeding van Gods kinderen plaats; daar is het waar alle tekortkomingen, onvolmaaktheden en
zonden in het licht treden. Dáár belijden wij ze, dáár wordt ons vergeven,
dáár worden wij gereinigd van alle
ongerechtigheid. Dáár is de Heilige
Geest van God, om van ons te weren
alles wat de Goddelijke groei in de weg

staat. Ef. 4:30-31 Dáár leren wij verstaan
dat de oude mens nog in ons is; dat wij
de nieuwe mens hebben in een onverlost lichaam; dat wij in de gemeenschap met God de Vader en met Jezus
Christus Zijn Zoon levende, nog in de
wereld zijn, die Gode vijandig is. Waar
de Satan nog rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij verslinden kan. Doch dáár leren wij ook verstaan, dat wij nu vrijgemaakt zijn van
de zonde (oude mens), van harte gehoorzaam zijn (naar de nieuwe mens)
en gemaakt zijn tot dienstknechten
der gerechtigheid. Rom. 6:16-17 Dáár leren
we ons lichaam tot dienstbaarheid te
brengen; dáár verstaan wij, dat wij
der wereld gekruisigd zijn en de wereld ons gekruisigd is; dáár leren wij
zien, dat de Satan een door Christus
overwonnen vijand is.
Het werk van de Geest
In het heiligdom wandelen wij door de
geest (nieuwe mens) en toch volbrengen wij nog vaak de begeerlijkheid des
vleses (oude mens). Want "het vlees
begeert tegen de geest, en de geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen
gij wilt." Gal. 5:17
Naar het vlees levend, willen wij zondigen. Maar naar de geest levend, ervaren wij, dat de Heilige Geest onze
geest als nieuwe mens levend en actief maakt. M.a.w. de Heilige Geest
openbaart dan het leven van Christus
in ons. Of, zoals Paulus zegt: "Ik ben
met Christus gekruisigd; en ik leef,
doch niet meer ik, maar Christus leeft
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in mij; en hetgeen ik nu in het vlees
leef, dat leef ik door het geloof des
Zoons Gods, die mij liefgehad heeft en
Zichzelven voor mij overgegeven
heeft." Gal. 2:20
Het is Christus, Die door de Heilige
Geest Zijn leven in ons openbaart. Zoals 1Joh. 4:9 zegt: "Hierin is de liefde
Gods jegens ons geopenbaard, dat God
Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft
in de wereld, opdat wij zouden leven
door Hem."
Als de Heilige Geest het Christus-leven in ons openbaart, blijkt het dat wij
van de zonde vrijgemaakt zijn en ook
van harte gehoorzaam zijn; dan leven
wij als dienstknechten der gerechtigheid. Rom. 6:16-17 En wij beginnen te ervaren, wat de apostel zegt in vers 14:
"Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet,
maar onder de genade."
"Wij beginnen", zeg ik; want om zondaars te maken tot dienstknechten

van de levende God is een levensproces. Wij moeten nooit vergeten, dat de
oude natuur zich nog steeds wil laten
gelden; dat wij deze schat in een aarden vat hebben; 2Kor. 4:7 dat wij in een
God en ons vijandige wereld leven en
dat de Satan er ook nog is.
Daarom moet het oog des geloofs gevestigd zijn op Christus, Die aan de
rechterhand Gods zit.
Op aarde zijnde, heeft Hij Zichzelven voor ons overgegeven, opdat Hij
onze zonden zou dragen in Zijn
lichaam en opdat Hij tot zonde gemaakt zou worden. Hij vereenzelvigde Zich in Zijn leven en sterven met
ons in onze verloren toestand en
droeg de volle consequentie daarvan
in Zijn lijden en sterven. Wij hebben
geloofd in Hem, we hebben leren
verstaan, wat Hij voor ons gedaan
heeft. En er kwam rust, vrede en
blijdschap in onze zielen. De Geest
van God heeft ons, nu wij in Hem geloven, vereenzelvigd met Hem, zodat

Nederlands Bijbelstudie Contactdag
zaterdag 22 september 2001, 10:00 uur in
't Poshuis, Munnikenweg 58,
't Harde
met als onderwerp

Hemel op Aarde
Gelegen aan de bosrand en de markt, op loopafstand van het winkelcentrum
Snelweg A28 Amersfoort-Zwolle; Afrit 't Harde, 1e weg links; 4e weg rechts
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wij met Hem gestorven en met Hem
begraven zijn. De Geest van God
doopte ons in Hem. Rom. 6:1-5
Overgave
Nu zijn wij opgestaan in nieuwigheid
des levens en zijn daardoor nieuwe
schepping geworden. Het geloof heeft
ons overtuigd van de waarheid der
Goddelijke uitspraak, dat wij zijn
"der zonde (oude mens) dood, doch
Gode levende." Rom. 6:11 "De rechtvaardige zal uit het geloof leven!" Rom. 1:17;
Gal. 3:11; Heb. 10:38

Die opgewekt is en nu, als onze Grote
priester over het huis Gods, zit aan de
rechterhand Gods, heeft Zichzelf
thans voor ons overgegeven (beschikbaar gesteld): "opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en
Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken." Tit. 2:14
Aan het Kruis heeft Hij ons verlost
van de straf der ongerechtigheid,
thans is Hij bezig ons te verlossen van
de ongerechtigheid zelve. Dit is nú
Zijn werk - door de Heilige Geest - indien wij in gehoorzaamheid aan het
Woord Gods wandelen. Dit is de heiligmaking des Geestes, waartoe wij
"uitverkoren" zijn.
Deze verkiezing kunnen wij "vast
maken" door ons aan Hem toe te vertrouwen, aan Hem onze levende Heiland. Dat betekent overgave. Wij kunnen niet behouden worden zonder
overgave, en evenmin kunnen wij als
behoudenen leven zonder overgave.
Daarom lezen wij in Rom. 12:1-2:

"Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen
stelt tot een levende, heilige en Gode
welbehagelijke offerande, welke is uw
redelijke godsdienst; en wordt dezer
wereld niet gelijkvormig, maar wordt
veranderd door de vernieuwing uws
gemoeds, opdat gij moogt beproeven,
welke de goede en welbehagelijke en
volmaakte wil Gods zij."
Dan zullen wij der wereld niet gelijkvormig zijn, maar worden wij veranderd door de vernieuwing des gemoeds, d.w.z. de nieuwe mens wordt
dagelijks krachtiger in ons openbaar.
Dan is er geen sprake van futloosheid
en willoosheid. Nee, dan leren wij de
positieve wil Gods voor ons verstaan
en beleven, door het voortbrengen van
de vrucht van Gal. 5:22: "De vrucht
des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid".
Dan zullen wij ook verder onze roeping vastmaken en Gods vrede zal in
ons heersen, zoals Kol. 3:15 zegt: "En
de vrede Gods heerse in uw harten, tot
welke gij ook geroepen zijt in één
lichaam".
Christus' erfenis
Dan zal de Geest van God onze ogen
openen voor de hoop Zijner roeping en
welke de rijkdom zij der heerlijkheid
van Zijn erfenis in de heiligen. Ef. 1:18
Niet onze erfenis in Christus, doch
Zijn erfenis in de heiligen. Dan wordt
ons leven afgestemd op het wonderbare feit, dat Hij straks ons erft, ons die
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gedurende ons leven hier op aarde
door de Geest van God Zijn leven
openbaarden, tot lof en prijs van Zijn
heerlijkheid. Dan ervaren wij, welke
de uitnemende grootheid Zijner
kracht zij aan ons, die geloven, naar
de werking der sterkte Zijner macht.
Ef. 1:18-19

Dan zullen wij onze roeping en verkiezing vastmaken, opdat wij niet gered
zullen zijn als door vuur, doch geroepen zijn tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus.
2Thes. 2:14

Ook zal een ieder onzer - evenals Paulus - beseffen, waartoe hij van Christus Jezus gegrepen is, en met de apostel uitroepen: "Maar één ding doe ik,
vergetende hetgeen achter is, en
strekkende mij tot hetgeen voor is,
jaag ik naar het wit tot de prijs der
roeping Gods, die van boven is in
Christus Jezus." Fil. 3:14
In 1Kor. 3:9-15 hebben wij een voorbeeld, hoe wij straks voor de rechterstoel van Christus geoordeeld zullen
worden, nl. niet naar onze "zonden".
Want deze heeft de Heere Jezus aan
het kruis gedragen. Maar wel naar
onze "werken". "Want wij zijn Zijn

maaksel, geschapen in Christus Jezus
tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden
wandelen." Ef. 2:10, vgl. Tit. 2:14
Laten wij ons daarom ernstig afvragen: Zijn wij zelf bezig met onze heiligmaking? Of geven wij, door het geloof in Christus, de Geest van God gelegenheid het leven van Christus in
ons te reproduceren? Zijn wij bezig
met een jammerlijke imitatie, of laten
wij de Geest van God in ons het leven
van Christus openbaren? Bouwen wij
hout, hooi en stoppelen; of is het goud,
zilver en kostelijke stenen?
"Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen: zo iemands werk zal verbrand
worden, die zal schade lijden; maar
zelf zal hij behouden worden, doch
alzo als door vuur." 1Kor. 3:14-15
"Daarom, broeders, benaarstigt u te
meer om uw roeping en verkiezing
vast te maken; want dat doende zult
gij nimmermeer struikelen. Want alzo
zal u rijkelijk toegevoegd worden de
ingang in het eeuwig Koninkrijk van
onze Heere en Zaligmaker, Jezus
Christus." 2Pet. 1:10-11

Jongerenweekend
Ons jaarlijkse jongerenweekend in "De Bron" te Oudleusen (bij Dalfsen)
wordt dit jaar D.V. gehouden op vrijdag 19 t/m zondag 21 oktober voor de
leeftijdsroep van 18 tot (ca.) 30 jaar. Informatie en opgaven graag zo spoedig
mogelijk bij Margriet de Bruin, Jongemastraat 49, 8701 JC te Bolsward.
Telefoon: 0515-572919. Onderwerp:

Wat hebben wij nog te verwachten?
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Nederlands Bijbelstudie College
Wij zijn gelovigen. Maar wat geloven wij eigenlijk? En waarom? Hoeveel –
uiteraard bijbelse – argumenten, hoeveel schriftplaatsen hebben wij eigenlijk? En hoe sterk zijn die argumenten? Hoe smal of hoe breed is het fundament van onze leerstellige bouwsels?
De spreekwoordelijke uitdrukking "Elke ketter heeft zijn letter" stelt vast dat
soms de meest gecompliceerde leringen gebouwd worden op slechts een enkel
woord of een bijbeltekst, die voor dat doel dan ook nog dikwijls uit zijn verband wordt gerukt. En dus weten sceptische gelovigen en ongelovigen ons te
vertellen dat je "met de Bijbel alle kanten op" kunt. Op deze wijze worden omgekeerde pyramides gebouwd. Reusachtige maar niettemin uiterst wankele
constructies op veel te smalle basis: indrukwekkende theorie en theologie met
nauwelijks enige bijbelse grondslag! En andersom! Veel bijbelse waarheden
vinden dikwijls weinig geloof. Niet omdat de schriftuurlijke grondslag zo smal
is, integendeel, maar omdat ze "naar de mens" zo onwaarschijnlijk lijken! En
te eenvoudig, te simpel van constructie.
Op onze "College-dagen" zullen wij ons daarom speciaal bezighouden met de fundamenten van ons geloof. Elke dag is gewijd aan één specifiek bijbels onderwerp,
dat dan compact, structureel, schematisch, zo volledig mogelijk en in hoog tempo
zal worden besproken. De colleges zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die op wat voor wijze dan ook – zelf met het woord dienen. "Evangelisten en herders
en leraars" dus, die uiteraard een goed leerstellig inzicht en overzicht niet kunnen ontberen. Maar ook voor iemand die bij wijze van spreken "van niets weet",
maar van goede wil is, zijn deze dagen een uitstekende gelegenheid om snel en
degelijk ingeleid te worden in "de veelkleurige wijsheid Gods".
De colleges worden gegeven, in Gebouw "Petra",
Burg. Praamsmalaan 18 A te Bolsward.
Onderwerp 27 oktober: De Verborgenheid;
Onderwerp15 december: Getallensymboliek
Dagindeling:
10:00 uur 1e College
11:00 uur pauze
11:30 uur 2e College
12:30 uur Middagpauze
13:30 uu
3e College
14:30 uur pauze
15:00 uur 4e College
16:00 uur einde

Voor koffie, thee en soep zal worden
gezorgd. Eventueel dus zelf brood
meebrengen. Hoewel toegang en deelname voor iedereen vrij is, verzoeken
wij u in verband met organisatie en
voorbereiding dringend u als deelnemer aan te melden bij Klaas Boersma,
Pater Schuurmanstraat 6, 8701 CX te
Bolsward. Telefoon 0515-573468.
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Alles inbegrepen!
door Jb. Klein Haneveld (1949)
Een Christen vertelde eens in een kring van gelovigen het volgende verhaal van een man, die de oceaan over wilde steken. Het
geld voor de overtocht had hij bij elkaar. Maar hij meende dat dit
bedrag niet genoeg was, om gedurende de reis ook in zijn onderhoud te kunnen voorzien. Daarom besloot hij, om gedurende die
tijd zelf voor zijn eten te zorgen, en zo zuinig mogelijk te leven.
Hij kocht een grote zak met noten en
een aanzienlijke hoeveelheid appels.
Hij was overigens wel geen rauwkosteter, maar voor die paar dagen zou het
wel gaan. Maar, toen hij aan boord
was en zag, hoe op bepaalde tijden zijn
medereizigers zich om de welvoorziene dis in de eetzaal schaarden, viel het
hem telkens weer moeilijk, achter te
blijven en zich met appels en noten tevreden te stellen. Maar hij bleef
standvastig, en leefde van zijn voorraad. De laatste dag van de reis rook
het echter al te verleidelijk in de keuken. Gebraden vlees en spruiten stond
op het menu. Zijn lievelingskostje!
Toen hield hij het niet langer uit. Hij
klampte een medereiziger aan en
vroeg, hoeveel zo 'n maaltijd in de eetzaal eigenlijk wel kostte. Verwonderd
keek deze hem aan, en vroeg: "Waarvan leeft u dan eigenlijk?" "Ik leef van
appels en noten, die ik zelf heb meegebracht". "Maar, mijn beste man",
riep de andere uit, "hoe kunt u zo dom
zijn? Laat mij toch uw passagebiljet

eens zien." Hij nam het biljet in zijn
hand, begon luid te lachen en zei:
"Hebt u dit dan nog nooit bekeken?
Hier staat toch: "Alles inbegrepen!"
Wie heeft zo iets meegemaakt. U had
elke dag aan de rijk gedekte tafel kunnen zitten, en nu leeft u van appels en
noten!" Nu zag de onvrijwillige rauwkosteter, hoe goed hij had kunnen leven, als hij zijn reisbiljet maar wat
nauwkeuriger bekeken had. De zeereis was nu spoedig ten einde, en hij
had door zijn onachtzaamheid zeer
veel moeten ontberen.
Nu mag misschien de één of andere
lezer denken: Hoe heerlijk zou het
zijn, als er voor de reis door het leven
ook zo'n passagebiljet zou zijn, waarop stond: "Alles inbegrepen.". De
Christenen echter, die het Woord van
God goed kennen, zullen zeggen: "God
zij dank, wij hébben zo'n passagebiljet; want de Heer Jezus, de eeuwige
Waarheid, heeft zelf gezegd: "Zoekt
eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen (eten,
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drinken, kleding, enz.) zullen u toegeworpen worden." Mat. 6:33
Het kan immers niet anders zijn.
Christus, de Zoon Gods, heeft aan het
kruis Zijn leven overgegeven in de
dood en daarmee de hoge prijs voor de
redding der mensheid betaald. Voor
wie Hem nu in het geloof aanvaardt,
geldt het woord, dat Paulus eens aan
de gelovigen van Efeze schreef: "Uit
genade zijt gij zalig geworden". De gelovige is echter niet alleen zalig geworden voor deze tijd, maar ook voor de
eeuwigheid. In het Vaderhuis boven is
hun plaats bereid, waar ze eeuwig zullen wonen, om van de liefde des Vaders
en van Christus Jezus te genieten. Dit
alles is gegrond op het werk van Christus aan het Kruis, waar de eeuwige
verlossing teweeggebracht is. Daarom
is het zeker, dat bij de zaligheid ook het
doel van de reis door deze wereld is ingesloten, d.i. de ingang in de heerlijkheid. Er is dus helemaal geen reden
voor de kinderen Gods, zich zorgen te
maken om iets, wat nodig is voor de
pelgrimsreis. Veeleer roept het Woord
hen troostend en bemoedigend toe:
"Weest in geen ding bezorgd, maar laat
uw begeerten in alles door bidden en
smeken, met dankzegging, bekend
worden bij God. En de vrede Gods, die
alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus
Jezus. Fil. 4:6, 7
Daar God echter wist, dat wij zo gemakkelijk naar de influistering van de
duivel luisteren, heeft Hij ons in Rom.
8 aan Zijn wondere liefdesdaad herinnerd en ons door de apostel Paulus laten zeggen: "Die ook Zijn eigen Zoon

niet gespaard heeft, maar heeft Hem
voor ons allen overgegeven, hoe zal
Hij ons ook met Hem niet alle dingen
(d.w.z. alles wat we voor deze reis door
de wereld tot het einddoel nodig hebben) schenken?" vs 32
Ja, Hij zal het zeker doen. Het ligt alleen maar aan ons, dat we Hem vertrouwen. Hij laat ons zeggen: "Zo iemand de zijnen en voornamelijk zijn
huisgenoten niet verzorgt..... is erger
dan een ongelovige. 1Tim. 5:8 Wij zijn echter, zoals we in Ef. 2:19 lezen: "Medeburgers der heiligen en huisgenoten
Gods." Hoe zou Hij ons nu kunnen laten omkomen in de wereld.
Neen, Hij zal ons "niet begeven, noch
verlaten." Joz. 1:5; Heb. 13:5
Het kan zijn, dat wij door nood en
moeite moeten gaan. Dat hebben vele
kinderen Gods ervaren, maar tegelijkertijd ook de machtige hulp en uitkomst van de Heer, zodat wij nu
slechts kunnen jubelen en Zijn Naam
prijzen.
Op de weg der beproevingen leren wij
pas goed Zijn liefde kennen. Daarom
laat hij deze over ons komen. Onze
verlegenheden zijn slechts Zijn gelegenheden, om ons Zijn heerlijkheid te
openbaren,
Geliefde medepelgrims, die misschien
juist door bijzondere moeilijkheden
moeten gaan, houdt vast: "Alles inbegrepen", tot het einde toe!
Laten wij daarom de Heer grootmaken door geloof en vertrouwen, en wij
zullen wonderen aanschouwen van al
de bewijzen Zijner macht en goedheid.
De Psalmist roept uit: "Welgelukzalig
de mens, die op Hem vertrouwt!"
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Van de wagen af
God heeft "sommigen" geroepen als
arbeiders in Zijn heerlijk werk. Zij
hebben de opdracht om in de kracht
van de Heilige Geest met ijver en
trouw in het werk des Heeren bezig te
zijn. Maar dat wil niet zeggen, dat
andere gelovigen, die niet in die bijzondere zin geroepen zijn, ledig moeten blijven, of dat er voor hen niets te
doen is.
Een dienstknecht des Heeren droomde eens, dat hij een wagen tegen een
berg moest optrekken. Niettegenstaande al zijn moeite kon hij de wagen niet van zijn plaats krijgen. Tenslotte keerde hij zich om, teneinde
naar de oorzaak hiervan te zoeken, en
wat zag hij? Alle gelovigen, die hij van
die plaats kende, zaten boven op de
wagen. Nu werd het hem duidelijk,
waarom hij de wagen geen handbreed
vooruit kon brengen. Luid riep hij:
"Komt van de wagen af en helpt mij
trekken." De op de wagen zittenden
gehoorzaamden en spoedig was de
wagen boven.
In het geestelijk leven is het ook zo.
Hoeveel geestelijk werk is ook in onze
kringen te gronde gegaan, omdat de
gelovigen - in een geest van zelfingenomenheid, rustig genietende - liever
op de wagen zaten, in plaats van mee
te helpen, om de wagen vooruit te krijgen. Op de wagen oefenden zij wel critiek uit op de enkelen, die nochtans
probeerden om de zaak op gang te

houden. De apostel vermaant alle gelovigen "overvloedig te zijn in het
werk des Heeren." 1Kor. 15:58
Kunt ge geen ster van de eerste grootte zijn, wees dan een kleinere. Kunt
ge in het geheel geen ster zijn, wees
dan een lamp, desnoods een nachtlichtje. In elk geval wees iets. Een gelovige, die leeft in gemeenschap met
Zijn Heer en Heiland, is actief door de
werkzaamheid van de Geest van God.
Wij kunnen niet allemaal in het openbaar optreden, en dat is ook niet nodig. Daar is het stille gebed, de hartelijke voorbidding, het vertroostende
Woord, de helpende hand, de milde
gave, niet te vergeten het onderzoek
des Woords voor onszelf, waardoor wij
vroeg of laat door Gods genade anderen nuttig kunnen zijn. Van een beroemd schilder oordeelden zijn tijdgenoten eens: "Hoe lui is toch die Leonardo da Vinci! Daar staat hij weer de
gehele dag met de handen op de
rug,voor zijn werk en roert geen penseel aan." Da Vinci wist echter, dat hij,
die iets maken wil, zijn onderwerp beheersen moet. Evenzo is het met de
dingen Gods. Alleen als wij ijverig het
Woord van God onderzoeken, ons in
de wil des Heeren verdiepen, kunnen
wij doen wat de Heer aangenaam is en
anderen tot nut zijn.
Laten wij ons door de Heilige Geest
leiden en vervullen, zo zullen stromen
van levend water van ons uitvloeien,
waardoor anderen gedrenkt worden.
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Agenda
Bijbelstudies o.l.v. Ab Klein Haneveld worden D.V. en onder
voorbehoud gehouden in de volgende plaatsen:
ALKMAAR donderdag 11/25 okt,
8/22 nov, 6 dec, 19:45 uur;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2
De brief aan Efeze
AMSTERDAM zaterdag 13 okt,
24 nov, 8 dec, 15:00 uur;
Postjesweg 150
BEVERWIJK zondag 14 okt, 2 dec,
10:00 uur; B.H.K.-gebouw,
Groenelaan 74
BOLSWARD woensdag 3/17/31 okt,
14/28 nov, 12 dec, 20:00 uur;
Christen Ontmoetingscentrum Petra,
Burg. Praamsmalaan 18A
BOLSWARD zondag 7 okt, 16 dec,
9:30 uur;
4 nov, 14:00 uur DOOPDIENST
Christen Ontmoetingscentrum Petra,
Burg. Praamsmalaan 18A
BOLSWARD 27 okt, 15 dec,
16 feb, 20 apr, 15 juni,
10:00 uur; Gebouw Petra,
Burg. Praamsmalaan 18A
Nederlands Bijbelstudie College
DRACHTEN donderdag 4/18 okt,
1/15/29/nov, 13 dec, 20:00 uur;
Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31
Het boek Prediker

DRACHTEN zondag 9 sept,
14:00 uur; Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31
EINDHOVEN woensdag 10/24 okt,
7/21 nov, 5 dec, 20:00 uur;
Emmaüskerk, Barrierweg
EMMEN maandag 1/15/29 okt,
12/26 nov, 10 dec, 19:30 uur;
Ichthuskerk, Walstraat 21
Brieven aan de Thessalonicensen
't HARDE zaterdag 22 sep, 17
nov, 12 jan, 16 mrt, 25 mei
10.00 uur; 't Poshuis,
Munnikenweg 58
Nederlands Bijbelstudie Contactdag
HARMELEN maandag 8/22 okt, 5/
19 nov, 3 dec, 20:00 uur; H.I. -gebouw, Willem Alexanderlaan 1
De brief aan Titus
LEERDAM zondag 30 sept, 28 okt,
25 nov, 23 dec, 10:00 uur;
West-End, v Gentstraat t/o nr. 19
OLDEBROEK dinsdag 9/23 okt, 6/20
nov, 4 dec, 20:00 uur;
Stationsweg 43;
Johannes over Jezus
OLDEBROEK zondag 2/16/30 sept,
14/28 okt, 11/25 nov, 9 dec,
17:30 uur; L.H.N.O. gebouw,
Van Sytzamalaan 3
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Geliefde lezer,
Met dankbaarheid en genoegen denken wij nog terug aan een gezegende
conferentie in Wuppertal, waar wij in
het bijzonder bepaald werden bij het
geloof van onze Heiland, dat ook ons
tot voorbeeld mag zijn. En waar wij
ook, mede geïnspireerd door de bij ons
verkrijgbare "Gaither-video's", onze
beleving gezamenlijk tot uitdrukking
mochten brengen in muziek en zang.
Moge in ons persoonlijk leven de Heere Jezus net zo centraal staan als in
deze conferentie.
Maar aan alles komt een eind; ook aan
deze zomer. Inmiddels staat weer een
nieuw "seizoen" voor de deur, waarin
onze vaste reeksen van bijbelstudieavonden, contactdagen en colleges
weer hervat zullen worden en waarin
wij elkaar hopelijk weer regelmatig
zullen ontmoeten.
In het bijzonder mogen wij u wijzen op
de doopdienst, die georganiseerd is
voor 4 nov. aanstaande. Eventuele dopelingen kunnen zich daarvoor bij ons
opgeven.
En dan is er ook nog het jaarlijkse "jongerenweekend" op 19 t/m 21 oktober.
Gegevens hierover vindt u op pagina 14.
Wij hebben alle reden om dankbaar te
zijn voor de velen, die door hun bijdragen, in welke vorm ook, de voortzetting
van al deze aktiviteiten mogelijk maken. De Heer is goed!
Ab Klein Haneveld
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