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Eenheid met Christus
eerste toespraak door Miss Ruth Paxson op de
Keswick-Conferentie 1936
In de uitnodigingen voor deze Conferentie las ik: "De overheersende toon in de boodschappen zal zijn: een oproep tot een geheiligd
leven. "Zijt heilig, want Ik ben heilig." 1Petr.1:16
Wenst u heilig te zijn?
Wij hebben de nederlaag geleden - wij wensen overwinnaars te zijn.
Wij zijn in slavernij - wij wensen bevrijd te worden.
Wij zijn geestelijk moe - wij hebben rust nodig.
Wij zijn ontmoedigd - wij haken naar vrede.
Wij zijn bedroefd - we verlangen naar blijdschap.
Maar hebben wij enig begrip van de
volslagen onreinheid van onze levens,
zo, dat het diepste verlangen van ons
hart naar heiligmaking uitgaat?
Laten wij maar eerlijk zijn. Wij zijn
naar Keswick gegaan om iets te ontvangen. Wij zijn toch hierheen gekomen, omdat we bewust behoefte
hebben aan iets wezenlijks. Maar wat
wensen wij nu eigenlijk? Wensen wij
"heilig" te zijn? Dit is het wat God zo
gaarne in ons zou zien. Hij zou ons

zo gaarne zien: overwinnend, bevrijd,
rustig, blijde. En de weg daartoe heeft
God in de Heere Jezus voor ons opengesteld. Maar vóór al het andere in
deze wereld wenst Hij dat wij "heilig"
zijn. In hoe verre delen wij die wens
van onze Heere?
Het woord dat in de Schrift hetzelfde
uitdrukt als "heiligheid" is dat kostelijke woord: "heiligmaking". Laten wij
luisteren naar hetgeen God zegt omtrent Zijn wil en zijn roeping voor ons.
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"Want dit is de wil van God: uw heiligmaking." 1Thes.4:3 ("dat gij een Gode
toegewijd leven leidt." Vert. Prof. Brouwer)
"Want God heeft ons niet geroepen tot
onreinheid, maar tot heiligmaking."
1Thes.4:7
("dat wij ons Gode zouden toe
wijden." Vert. N.B.G.)
Christus bad voor onze heiliging.
"Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord
is de waarheid. En Ik heilig Mijzelven
voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid." Joh.17:17, 19
God opende de weg daartoe in de gave
van de Heilige Geest, als onze Heiligmaker.
"Dat God u van den beginne verkoren
heeft tot zaligheid, in heiligmaking
des Geestes en geloof der waarheid."
2Thes.2:13

In de Brief aan de Efeziërs, waarin
ons de diepste waarheden gegeven
worden van het ganse Woord van
God, in verband met de verhouding
van de Christen tot Christus, is de
geliefkoosde naam voor de Christen: "heilige". Wordt u gaarne zo genoemd? leder onzer is in Gods oog óf
een zondaar óf een heilige. Misschien
zouden sommigen onder ons erg boos
worden, als iemand ons een "zondaar"
noemde. Maar zouden wij het even
kwalijk nemen als men ons een "heilige" noemde? Wij moeten toch het
ene of het andere zijn. Er worden geweldige eisen aan u en mij gesteld,
om een "heilige" te worden genoemd.
Nu, zo noemt de Heer, het Hoofd der
Gemeente, allen die met Hem zijn

verbonden en een deel van Zijn Lichaam zijn geworden.
Daarom behoren wij, als we "heiligen"
zijn, ook als "heiligen" te leven. Dit
was Zijn Goddelijk plan met ons, reeds
voordat er een wereld bestond of iemand daarin geschapen was.
Immers, "Hij heeft ons in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk
zouden zijn voor Zijn aangezicht." Ef.1:4
Denk u eens in! "Voor de grondlegging de wereld" waart gij - indien gij
in Christus zijt - uitverkoren om heilig
te zijn, gelijk Hij heilig is.
De Waarheid omtrent "heiliging"
wordt in Gods Woord even duidelijk
geleerd als de Waarheid omtrent "verlossing". Het is een heerlijke waarheid, en toch zijn velen er bang voor.
Het is een kostbaar woord, en toch
houden velen zich gaarne op een afstand. Hiervoor zijn twee of drie redenen.
In de eerste plaats onze onwetendheid
omrent de betekenis daarvan, zoals
God deze in Zijn Boek geopenbaard
heeft. Wij zijn dus bevooroordeeld.
Een tweede oorzaak is dat wij onschriftuurlijk onderwezen zijn in deze
heerlijke waarheid; vandaar dat wij
bevreesd zijn. Doch op geen enkele
plaats in de Schrift wordt geleerd dat
"heiligmaking" betekent het uitroeien
van de oude zondige natuur, zodat wij
niet meer kunnen zondigen en dat wij
bevrijd worden van de tegenwoordigheid der zonden.
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Een derde reden is: dat "Bijbelse heiliging" te zware eisen aan ons stelt, en
daarom verzet men er zich tegen. Wij
hebben nog zo gaarne een achterdeurtje. Wij verlangen er niet naar "heilig"
te zijn.
Welke is nu de Schriftuurlijke betekenis van het woord? De oorspronkelijke
betekenis is: dat iemand of iets geheel
voor God afgezonderd is. Is dat niet
iets schoons? Wanneer wij werkelijk
Christenen zijn, wensen wij dan niet:
geheel voor God bestemd te zijn; afgezonderd tot: volmaakt bezit, volkomen
leiding en geheel ter beschikking van
de Heere Jezus? Dit is de oorspronkelijke betekenis van het woord "geheiligd".
Verder betekent het: dat wat God toebehoort, Gode gelijkvormig moet zijn.
Wij moeten heilig zijn, omdat Hij heilig is. God de Heilige Vader, God de
Heilige Zoon, en God de Heilige Geest
wonen in de Christen. Is dit niet voldoende reden dat wij geheiligd behoren te zijn? Geheel afgezonderd voor
God? Heilig gemaakt zoals God Zelf
heilig is?
Maar is zulke heiliging, die zich uit
in een heilig leven, de norm van de
hedendaagse Kerk? Horen wij veel
spreken over deze norm in onze kerken? Heeft ieder onzer, voor zover
wij kinderen Gods zijn, deze maatstaf aangelegd? Lang niet allen. Integendeel, over 't algemeen zien wij
een veel lagere levensstandaard, ook
onder Gods kinderen. Onlangs vroeg
iemand die een bijbelklas leidde, een

definitie van "zonde" te geven. Een der
aanwezigen zeide: "Die is in onze tijd
heel moeilijk te geven, omdat hetgeen
wij vijfentwintig jaar geleden "zonde"
noemden, wij thans niet meer "zonde"
noemen." Dit is maar al te waar! Er
zijn tegenwoordig Christen-vrouwen
die kleren dragen die wij vijfentwintig jaar geleden onzedelijk zouden
hebben genoemd. Onlangs vroeg een
predikantsvrouw aan een ongeredde
dame of zij Christus niet als haar Zaligmaker wilde aannemen. De dame
antwoordde daarop: "Ik wens geen
Christen te worden; maar als ik het
ooit mocht worden, dan zou ik toch
niet in Gods huis willen verschijnen
met zulke kleren als gij draagt." Deze
lagere levensstandaard is de oorzaak
van de toestand waarin de Kerk thans
verkeert.
Ook treffen we in de gemeenten vaak
zo'n gemengde maatstaf aan. Er zijn
mensen, die met betrekking tot de bijbelse waarheden door en door rechtzinnig zijn, doch in hun levenswandel
zeer onrechtzinnig. Die gemengde
levensstandaard, die zelfs orthodoxe
christenen er op na houden, is ook een
der oorzaken van gebrek aan heiliging en kracht in onze tegenwoordige
gemeenten.
Wij moeten dus terugkeren tot het
Woord en tot de Heere om te komen tot
de levensstandaard, die overeenkomt
met het doel dat Hij heeft met ons leven, als kind van God. Laten wij luisteren naar de woorden van onze Heer
in Zijn laatste onderhoud met Zijn dis-
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cipelen voor Zijn kruisiging.
"Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die
draagt veel vrucht; want zonder Mij
kunt gij niets doen." Joh.15:5
Het ware, intieme karakter van de
verhouding van de Christen tot Christus, wordt geopenbaard in de woorden
"Ik ben de wijnstok, gij de ranken".
In deze verhouding wordt ons een drievoudige levensstandaard gegeven:
"Gij in Mij" = Eenheid met Christus.
"Ik in u" = Gelijkvormigheid aan
Christus. .
"Veel vrucht" = Volheid van Christus.
Eenheid met Christus door de verhouding,
waarin wij tot Christus staan.
"Wie in Mij blijft." Joh.15:5
Dat woordje "in" is een der meest belangrijke woorden in de Bijbel.
In de regel is hetgeen waarvoor wij
ons, als we Christen geworden zijn, bezorgd maken: wat wij zijn. Maar waar
wij zijn is veel belangrijker; omdat
wáár wij zijn beslist omtrent wát wij
zijn. "Gij in Mij" gaat vooraf aan "Ik in
u". De rank moet in de wijnstok zijn,
voordat hij vrucht kan dragen. Daarom, mijn vriend, waar zijt gij thans?
Twee Drie-eenheden
De Bijbel spreekt ons van twee toestanden, waarin een mens kan verkeren. De ene is: de toestand van de
zondaar, de andere is: de toestand van
de heilige. Om een kind Gods te worden moeten we van de ene toestand in
de andere overgaan. Tussen deze beide
toestanden is een wezenlijk verschil.

Laten wij thans hierbij onze aandacht
een ogenblik bepalen.
1. Satan.
Satan heeft een koninkrijk. In een der
toespraken van onze Heiland worden
het Koninkrijk Gods en het koninkrijk
van Satan scherp tegenover elkander
gesteld. Satan is het hoofd van een
opstandig koninkrijk, dat opgericht
werd tegenover het ware Koninkrijk
Gods. Hij is een verrader, wiens doel is:
Gods plaats in te nemen in het bestuur
over het heelal en in de eredienst van
de harten der mensen. Hij is "de overste dezer wereld" Joh.14:30 en "de god dezer eeuw". 2Kor.4:4 Hij is de vijand van
Christus en de tegenstander van de
Christen.
2. De wereld.
De wereld is het tegengestelde van de
Gemeente. De beste omschrijving van
de Gemeente geeft ons de Brief aan de
Efeziërs, waar zij genoemd wordt "het
Lichaam van Christus". Wat is dus de
wereld? Zij is "het lichaam van Satan".
Het is de menselijke samenleving zonder Christus. Het is de onwedergeboren mensheid, in gevangenschap
onder de macht van Satan.
"De gehele wereld ligt (in de macht
van den) boze." 1Joh.5:19
De toestand van de wereld is duidelijk
omschreven: zij is in Satan.
3. Het vlees.
Het vlees is al wat buiten Christus is.
Het heeft alleen: een zondige natuur die
haar oorsprong had in Satan. Het vlees
is de Satanische geest in de zondaar.
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Laten wij nu een oogenblik stilstaan
bij de andere drieeenheid.
1. Christus.
Hij is het Hoofd van Gods Koninkrijk,
Hij is Degene aan Wie " is gegeven alle
macht in hemel en op aarde." Mat.28:18
Christus is de Redder, de Verlosser der
wereld, Die verheven is tot Heer over
het heelal en tot Hoofd der Gemeente.
Ef.2:20-23
Christus is de Knecht van God
en de Heiland der mensen.
2. De Gemeente.
Misschien hebt gij de plaatselijke
gemeente, waartoe gij behoort, aangezien voor de Gemeente, de Kerk.
Maar, wat is eigenlijk de kerk? Er is
er maar één!
"En heeft alle dingen (aan) Zijn voeten
onderworpen, en heeft Hem aan de Gemeente gegeven tot een Hoofd boven
alle dingen; Welke Zijn lichaam is, en
de vervulling Desgenen, Die alles in
allen vervult." Ef.1:22, 23

Twee drie-eenheden die tegengesteld zijn.
Deze twee drie-eenheden staan lijnrecht tegenover elkaar. Satan is de
belichaming van het kwaad en de
haat. Zijn namen en werken tonen dit
aan. Hij is "de boze" "de tegenpartij",
"de verzoeker", "de leugenaar", "een
bedrieger". Al wat hij is en doet is een
belichaming van haat jegens God en
de Christen. De wereld heeft de aard
van Satan. Christus Zelf heeft gezegd:
"De wereld kan ulieden niet haten,
maar Mij haat zij, omdat Ik van dezelve getuig, dat haar werken boos
zijn." Joh.7:7
"Indien gij van de wereld waart, zo zou
de wereld het hare liefhebben; doch
omdat gij van de wereld niet zijt, maar
Ik u uit de wereld heb uitverkoren,
daarom haat u de wereld." Joh.15:19

De Gemeente is een Goddelijk samenleven in Christus. Zij bestaat uit wedergeboren mensen, die het eigendom
zijn en ter volle beschikking staan van
de Heere Jezus Christus.

Het vlees is slecht en staat onverzoenlijk vijandig tegenover God.
"Daarom dat het bedenken des vleses
vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want
het kan (dit) ook niet." Rom.8:7
Iedereen heeft in zich een verrader
van God; het is die vreselijke, zondige
natuur, wier wezen vijandschap tegenover God is.

3. De Geest.
De Geest is de Heilige Geest. Het is
dezelfde Geest die in Christus woonde en Hem vervulde en bekrachtigde,
toen Hij op aarde leefde en werkte. Op
de dag van het Pinksterfeest werd Hij
gezonden om te bewonen, te vervullen
en te bekrachtigen de kinderen Gods,
die te zamen de Gemeente vormen.

Maar wij keren terug naar die andere drie-eenheid en zien dan Christus
als de belichaming van heiligheid en
liefde. Al Zijn namen en werken tonen
dit aan. Hij is "de Heilige en Rechtvaardige"; Hand.3:14 "de Goede Herder";
Joh.10:11, 14
"de barmhartige en getrouwe
Hoogepriester"; Heb.2:17 "het Brood des
Levens"; Joh.6:35, 48 "de Heiland der we-
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reld". 1Tim.4:10 Al wat Hij is en doet is
een openbaring van liefde jegens God
en de mensen.
De Gemeente heeft deel aan de aard
van Christus en Hij leeft te midden
van haar door de kracht van de Heilige
Geest, om haar zo heilig en liefdevol
te maken als Hij is. Eenmaal zal Hij
haar Zichzelf voorstellen volmaakt in
heiligheid en vlekkeloos.
"En wij allen ..... worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van
heerlijkheid tot heerlijkheid, als van
des Heeren Geest." 2Kor.3:18
"Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk
zou voorstellen, een Gemeente, die
geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en
onberispelijk." Ef.5:27
De Geest is de Heilige Geest, die geopenbaard is als de Geest van liefde in
Zijn menigvuldige werkingen.
Twee Schilderijen.
Wij hebben hier twee schilderijen voor
ons. Het ene geeft ons het beeld van
een door Satan beheerst, en wereldge
lijkvormig leven, waarin het vlees in
't middelpunt staat en het zijn schilderijen in kleuren. Het ene laat ons
in de stikdonkere duisternis blikken;
't is het beeld van totaal verderf, dat
eindigt in eeuwige dood. Het andere
toont ons het zonlicht in haar volle
kracht, dat in zich heeft: de belofte van
diepgaande verlossing, die uitloopt in
eeuwig leven.
Waarde vriend of vriendin, in welke
dezer drie-eenheden bevindt gij u? Gij
zijt in de ene of in de andere; er is geen
andere plaats waar ge zijn kunt. Er is

geen neutrale zone tussen deze twee.
Gij zijt of in de drie-eenheid waarvan
de satan bet hoofd is, die in de wereld
belichaamd is, en in de oude natuur
tot uitdrukking komt ; of ge zijt in de
drie-eenheid waarvan Christus het
Hoofd, waarvan de Gemeente de open
baring, en waarvan de Heilige Geest
de Kracht is. Waar bevindt ge u thans,
op dit ogenblik? Het is de aller belangrijkste vraag, waarvoor iemand in dit
leven geplaatst kan worden. Wilt gij
deze vraag nu onder de ogen zien en
hierop uw antwoord geven?
Eén ding, en alleen dit ene, beslist
waar gij u bevindt. Het is uw verhouding tot de gekruisigde, opgestane, ten
hemel gevaren, verhoogde Heiland en
Heer.
De redding en de heiliging van de gelovige zondaar vereist twee uitstortingen - het storten van het bloed van de
Heiland op Golgotha, en de uitstorting
van de Geest des Heeren op bet Pinksterfeest.
Het Bloed van de Heiland.
Het bloed van de Heiland verlost niet
alleen - het heiligt ook.
"Hem, Die ons liefheeft en ons van
onze zonden gewassen heeft in Zijn
bloed." Op.1:5
"Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij
door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden." Heb.13:12
Het is alleen het bloed dat redt. Stelt
gij - met betrekking tot uw zaligheid uw vertrouwen misschien nog op iets
dat van uzelf is, in uw karakter of in
uw goede werken? Of vertrouwt gij
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op de sacramenten of verordeningen
van uw kerk? Er is maar één ding dat
redt - het bloed van Jezus, gestort op
Golgotha's Kruis.
Het is bet bloed dat heiligt. Het maakt
een scheiding tussen ons en het koninkrijk van Satan. Het kruisigt ons
met de wereld en de wereld met ons.
Gal.6:14
En het bevrijdt ons uit het gebied
van het vlees.
De kruisiging van Jezus Christus
maakte een einde aan de oude schepping en scheidde ons volkomen van
alles wat daartoe behoort. Het stelt
alles ter zijde, behalve Christus. Het
plaatst Christus als Redder en Heiland in het middelpunt van het leven van de Christen, het maakt hem
Christocentrisch.
De Doop met de Geest.
Na Golgotha volgde Pinksteren. De
gelovigen die in die opperzaal waren,
werden gedoopt met de Heilige Geest;
en de Gemeente, het Lichaam van
Christus, werd gevormd. Door die doop
werd iedere gelovige één met Christus
en met elkander. 1Kor.12:13 De bron van
overvloedig leven in Christus Jezus
werd geopend en iedereen dronk en
werd vervuld. Vanaf die dag, is - door
alle eeuwen heen - een ieder die zijn
vertrouwen stelde in het bloed van de
Heiland, gedoopt geworden door de
Heilige Geest tot dat ene Lichaam. Hij
is één gemaakt met Christus en nu is
de volheid van het leven van Christus
ook onder zijn bereik gekomen. `
Deze Geestesdoop is het die heiligt.
Deze scheidt ons af van de wereld en
leidt ons tot Chrstus, de Gemeente en

de Geest. Deze Geest stelt Christus als
het Leven van ons leven en de Heer
van ons leven, waardoor de Christen
Christusgelijkvormig wordt en door
Christus-beheerst. Rom.8:29
Welnu, waar bevindt gij u? Ik zou deze
vraag zo graag in uw hart willen branden, zodat - wanneer er nog iemand
in ons midden is, die zich nog bevindt
in die helse drie-eenheid van middernachtelijke duisternis van Satan, de
wereld en het vlees - gij niet zult kunnen slapen vóórdat ge daaruit verlost
zijt, door uw vertrouwen te stellen in
het bloed van de Heiland.
Het Kruis van Christus - de Grote
Scheidslijn.
Het Kruis van Christus is de grote
scheidslijn. Het maakt een scherpe
scheiding tussen de sfeer van duisternis en dood, en de sfeer van licht en
leven. Het is de grenslijn tussen het
rijk van de satan en het Koninkrijk
Gods. Het roept onderdanen van het
ene rijk in het andere en dwingt de
zondaar een keuze te doen.
Hebt gij reeds gehoor gegeven aan deze
oproep? Hebt gij die grote scheidslijn
reeds overschreden? Hebt gij uw volle
vertrouwen reeds gesteld in het bloed
van uw Heiland?
Het antwoord op deze vraag beslist
niet alleen met welke drie-eenheid gij
in "den tijd" wenst om te gaan, maar
ook met welke gij de eeuwigheid zult
doorbrengen.
Misschien hebben de meesten van ons
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die hier vergaderd zijn, gekozen om
door middel van het Kruis tot Christus
te gaan. Maar, vrienden, wij kunnen
ook te lichtvaardig over het Kruis denken. Wij kunnen een Kruis op de spits
van onze Kerk laten plaatsen, of een
Kruis aan de wand van onze kamer
hangen; wij kunnen het als een versiersel om onze hals dragen, wij kunnen het ook als bladwijzer in de Bijbel
gebruiken. Maar heel iets anders is
het, als wij het Kruis van Christus
alles in dat oude leven laten veroorde
len, totdat het ons onmogelijk wordt,
bewust en gewillig de duivel plaats te
geven, of in enig opzicht gelijkvormig
aan de wereld te zijn, of ons "oude-ik"
toe te staan dat het heerschappij over
ons heeft.
De Doop des Geestes - De Geopende Bron.
Hebt gij u als kind van God geheel ter
beschikking van Christus gesteld? Zijt
gij volkomen in Zijn bezit, onder Zijn
heerschappij en tot Zijn dienst bereid?
Wilt gij deze vraag thans oprecht onder 't oog zien?
"Geeft den duivel geen voet." Ef.4:27
Hebt gij de duivel misschien een plaats
in uw leven gegeven? Zo ja, neem die
plaats dan vastberaden terug en ruim
haar in voor Christus!
"En wordt niet gelijkvormig aan deze
wereld." Rom.12:2
Is uw leven in een of ander opzicht
de wereld gelijkvorm ig geworden?
Als gij tot die ontdekking komt, zijt
ge dan bereid dit te erkennen, en tot
iedere prijs een volkomen scheiding
te maken?

"Hebt de wereld niet lief en hetgeen in
de wereld is. Indien iemand de wereld
liefheeft, de liefde des Vaders is niet in
hem." 1Joh.2:15
Wilt gij eerlijk uw leven onderzoeken
om te zien of gij bewust in een of ander
opzicht onder de heerschappij van het
vlees staat? Indien dit zo is, zijt ge dan
bereid weloverdacht "de oude mens af
te leggen" en "de nieuwe mens aan te
doen"?
Tot nu toe is de vraag ontkennend gesteld, laten we hem nu positief stellen.
Is Christus - voor zover ge weet - de
bron van alles in uw leven? Is alles van
Hem afkomstig? Is Hij het middelpunt
van uw leven? Is alles in Hem? Is Hij
het doel van uw leven? Is alles voor
Hem? Dit is de standaard, de norm,
vrienden. Zeg nu niet dat deze te hoog
is. Niet ík heb die norm gesteld voor
het Christen-leven. De Heere Jezus
deed dit. Maar zijn wij, Christenen,
niet ontzettend zelfzuchtig, wanneer
wij alles van Hem willen ontvangen
voor tijd en eeuwigheid, en zelf Hem zo
weinig mogelijk geven? Zijn wij bereid
deze standaard - Christus de bron van
alles - te aanvaarden; Christus, het
middelpunt van alles; Christus, het
doelwit van alles, voor ons leven?
Dit zal ons wel enig onderzoeken van
ons hart kosten. Maar waarvoor zijn
wij hier in Keswick gekomen? Wij zul
len de zegen die wij nodig hebben, niet
op een gemakkelijke manier krijgen.
De weg tot heiligmaking is niet ge
makkelijk. Zijn wij bereid de kosten te
betalen om de prijs te behalen? Christus is "iets" voor u; maar is Hij alles?
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Op drieërlei wijze kunnen wij op
Christus zien. Wij kunnen zeggen: "Ja,
Hij is mijn Verlosser. Buiten Christus
zou ik niet kunnen leven. Ik zou niet
kunnen leven en ik zou zeker bang
zijn om zonder Christus te sterven.
Ik móet Christus hebben, maar ik wíl
Christus hebben en ....." En dan schrijven we achter dat woordje "en" het één
of ander uit de oude drie-eenheid, iets
dat we gaarne willen houden, omdat
we menen dat dit onontbeerlijk is tot
een gelukkig leven. Christus is niet genoeg. Christus voldoet niet in ieder opzicht; daarom zoeken wij bevrediging
in wereldse vrienden of vermaken, of
in een of andere vleselijke begeerte of
werkzaamheid. Christus en..... Is dit
de wijze waarop misschien sommigen
onder ons gemeenschap met onze Hei
land hebben? Als dit zo is, laten wij het
dan vrijmoedig erkennen.
Ik heb een lieve Christelijke vriendin, die door en door orthodox is. Gods
Woord houdt zij in hoge ere, en ver
dedigt het bij elke aanval. Christus is
veel voor haar, maar Hij is niet alles
voor haar. 't Is bij haar: Christus en
..... de wereld. Is dat niet droevig? In
de hemel zullen wij het moeten doen
zonder al die dingen, die ons beneden
zo geweldig noodzakelijk toeschijnen. Zal er misschien een schaduw
vallen op de vreugde des hemels, als
ge genoodzaakt zult zijn de dingen
der wereld achter te laten? Maar
luister naar hetgeen Hij nu tot ons
zegt, terwijl wij nog op aarde zijn.
"Legt de oude mens af - en doet de
nieuwe mens aan." Ef.4:22, 24

Er zijn ook anderen die zeggen: "Ja, ik
moet Christus hebben, maar.... Hij is
mijn Heiland en ik weet dat Hij voor
mijn verleden volkomen voldaan heeft.
Maar.... het schijnt dat Hij niet in staat
is in mijn tegenwoordige behoeften te
voorzien. Hij is niet genoeg in mijn omstandigheden, in mijn lijden en verzoekingen." Christus is niet opgewassen
tegen mijn omstandigheden. Christus
is niet "genoeg".
Toen ik niet lang geleden in de Verenigde Staten was, sprak ik met een
dame die eertijds een goede positie
had, een flink bedrag tegoed had bij
de bank, en ook Christus als haar Heiland beleed. Met deze drie had zij een
comfortabel leven en alles ging goed.
Maar opeens verliest zij haar positie
en de bank ging failliet. In grote droefheid en druk kwam zij tot mij. "Maar
- zeide ik tot haar - je hebt Christus
toch, en Hij is genoeg en opgewassen
tegen iedere moeilijkheid en beproeving in je leven." "Ja - antwoordde
zij - ik heb Christus, maar....." en dan
viel zij weer terug in haar neerslachtigheid. Een half uur hadden we met
elkander gesproken, zij kwam echter
niet verder dan "Christus, maar....."
Hij was niet berekend voor haar moeilijkheid, Hij was niet "genoeg" in haar
nood. Ach, hoe diep gewond moet de
Algenoegzame wel geweest zijn!
Maar er is nog een andere wijze, waarop wij op onze Heer mogen zien. Christus alleen; Christus die "genoeg" is om
de liefde en het streven van het menselijk hart te voldoen, Christus alleen;
Christus die in staat is in elke nood
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van geest, ziel en lichaam te helpen; te
voldoen aan ieder verlangen in de omstandigheden en de omgeving waarin
ik geplaatst ben. Christus is "genoeg"
voor iedere beproeving, verlangen en
verlies. Christus alleen, mijn alles en
in alles. Kunnen wij dit zeggen? Is Hij
dit voor u?
Wilt ge geloven dat Christus "al
genoegzaam" is? Indien hier iemand
is, die te strijden heeft tegen een of
andere grote beproeving in zijn li-

chaam, zijn omstandigheden thuis, of
zijn geestelijke ervaring - wilt gij dan
niet geloven dat Christus "genoeg",
en tegen al uw moeilijkheden opgewassen is?
En nu nog een woord. Het gaat om
een verwijderen, een wegdoen uit ons
leven, van alles wat niet van Christus
is. Zijt gij daartoe bereid, opdat Christus de Eerste moge zijn in alle dingen
van uw leven en gij "heilig" moogt zijn,
gelijk Hij heilig is? - Tot zulk een leven
zijn gij en ik geroepen.

Gelijkvormigheid aan Christus
tweede toespraak door Miss Ruth Paxson
op de Keswick-Conferentie 1936
Wat wij voor de heiliging van ons leven allereerst noodig hebben
is: een levensstandaard, waarnaar wij ons leven hebben in te
richten - zonder hiervan af te wijken. De Heere Jezus heeft ons die
levensstandaard gegeven. "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." Joh.15:5
Drie dingen laat de Heere ons hier
zien: eenheid met Christus, gelijkvormigheid aan Christus, de volheid van
Christus. Gisteren hebben wij met elkander nagedacht over de "Eenheid met
Christus door de Verhouding, waarin
wij tot Christus staan".
De zondaar leeft in die donkere helse
drie-eenheid: Satan, de wereld en het
vlees. De Christen is in de weg van het
Kruis, door geloof in het verzoenend

bloed van de Heiland, gekomen in een
geheel nieuwe positie, een nieuwe
sfeer, een heel andere drie-enheid. Hij
is in Christus, in de Gemeente, en in
den Geest, en daarom wordt hij door
God een "heilige" genoemd. Hij is met
Christus één gemaakt door de doop
van de Heilige Geest, waardoor hij is
ingelijfd in het Lichaam van Christus.
Gisteren hebben wij gezegd dat de
belangrijkste vraag, die een mens ge-
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steld kan worden, is: "Waar zijt gij?"
Ge bevindt u of in die duistere, helse
drie-eenheid, waarover Satan heerst,
of ge zijt in die heerlijk verlichte drie-
eenheid, waarover Christus regeert.
Indien gij u nog in Satans drie-eenheid
bevindt, zijt ge dan van plan daar te
blijven? Ach, indien er deze middag
nog iemand hier is, die niet in Christus
is - hoe gaarne zouden wij zien, dat hij
of zij door eenvoudig geloof in het bloed
van de Heiland (want dit is noodzakelijk; en op hetzelfde ogenblik dat gij
gelooft, wordt gij een deel van Hem,
en wordt Hij een deel van u) dat hij
kwam tot die eenheid in Christus, tot
die heiliging, die een gevolg is van zijn
persoonlijke verhouding tot Christus.
Waar wij zijn, beslist over wat wij zijn.
Welnu, dit is het onderwerp van deze
middag: "Wat zijt ge thans, nu gij in
Christus zijt?"

voortbrengen; alleen het sap van de
wijnstok kan vrucht voortbrengen.
De rank heeft dus niet anders te doen
dan: aan de wijnstok te blijven.
"Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs
de rank geen vrucht kan dragen van
zichzelve, zo zij niet in den wijnstok
blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet
blijft." Joh.15:4

Deze gedachte voert ons weer naar
Johannes 15, waarmede wij zo goed
bekend zijn. Eenheid met Christus
eist gelijkvormigheid aan Christus;
de rank die in de wijnstok is, moet
vrucht dragen. De rank die geen
vrucht draagt, is waardeloos en wordt
weggenomen.
"Alle rank, die in Mij geen vrucht
draagt, neemt Hij weg." Joh.15:2
Is dit niet een ernstige waarheid voor
ieder onzer die een rank is?

Ten derde: er is een toenemen in het
vruchtdragen. Deze verzen spreken
van de rank die "geen vrucht" draagt,
van de rank die "vrucht" draagt, van
de rank, die "meer vrucht" en van de
rank die "veel vrucht" draagt.
"Alle rank, die in Mij geen vrucht
draagt, die neemt Hij weg; en al wie
vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat
zij meer vrucht drage." Joh.15:2
"Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat
gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn
discipelen zijn." Joh.15:8
In het geestelijk leven is geen stilstaan; de ware Christen is een groeiende Christen. Het doel van het vrucht
dragen is: Christus te verheerlijken.
De rank draagt geen vrucht om zichzelf te verheerlijken - zij draagt vrucht
om de wijnstok te verheerlijken. Doch
alleen het "veel vrucht" dragen verheerlijkt de Vader. Alles wat daar beneden blijft - ook al verblijdt het Hem
- kan de Vader niet ten volle verheerlijken.

De tweede gedachte is: dat geen rank
vrucht kan dragen uit zichzelf. Er is
in de rank zelf niets dat vrucht kan
voortbrengen; de rank is niets en kan
niets doen waardoor hij vruchten kan

En wat is nu vrucht ? Vrucht is: Christus in Zijn uitwendige openbaring.
"Blijft in Mij, gelijk Ik in u." Joh.15:4
Deze woorden zijn zo eenvoudig, dat u
en ik deze verscheidene malen konden
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lezen, zonder de diepe betekenis er
van te vatten. Misschien hebben wij
weleens gezegd, als we dit hoofdstuk
gelezen hadden: "Die woorden behoef
ik niet meer te lezen; die ken ik al". 't
Is zo eenvoudig; en toch ligt heel het
Christen-leven in deze drie woorden
opgesloten: "Ik in u".
"Ik in u" - "u" slechts een huis, dat de
Heere Jezus Christus in bezit, in gebruik genomen heeft.
Christus Zélf is onze Heiligmaking.
"Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is ..... heiligmaking." 1Kor.1:30
Christus Zélf is ons leven.
"Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult
ook gij met Hem geopenbaard worden
in heerlijkheid." Kol.3:4
Het leven van de Christen is niet
slechts een bekeerd leven, niet slechts
een toegewijd leven, het is helemaal
geen Christenleven - als het niet tevens een Christusleven is.
Ik kan dit niet duidelijker illustreeren
dan met mijn armband-horloge. Ge
ziet het is maar een klein ding, een
zeer eenvoudig horloge. Het is niet bezet met juwelen - dat is voor een horloge niet nodig. Er is maar één ding,
waarv oor een horloge dienst moet
doen; een horloge is geen versiersel,
een horloge dient om de juiste tijd aan
te geven. Dit horloge zou niet de minste waarde voor mij hebben, als 't niet
goed liep, want ik moet op tijd aan de
trein of in de samenkomst zijn. Wat
ik verlang is een horloge waar je op
aan kunt. En wat maakt dat 't precies

loopt? De afmeting? Of het van goud
of zilver gemaakt is? Neen, helemaal
niet. Het is het werk dat er in zit.
Waartoe dient een Christen? Is hij
een versiersel? Een Christen is alleen
van nut in deze wereld als hij Jezus
Christus openbaart in deze duistere,
zondige wereld, waar de mensen Hem
niet kennen, en de Bijbel niet lezen,
waardoor zij Hem zouden leren kennen. Een Christen is een volkomen
waardeloos Christen, als hij Jezus
Christus niet openbaart. Wat stelt
hem in staat om Christus te laten
zien? Iets dat in hemzelf, is? Alleen
degene die in Hem leeft, de Heere Jezus Christus. "Ik in u." Joh.15:4
Al wat Hij van u en mij vraagt, is: Hem
in uw leven toe te laten, opdat Hij Zijn
leven in u openbare.
Hij onderwees niet alleen "gelijkvormigheid door eenheid" - Hij bad er ook
voor. Herinnert gij u de laatste drie
woorden van Zijn Hogepriesterlijk
gebed? "Ik in hen." Joh.17:26 De laatste
woorden, die Hij wenste dat deze kleine groep die voor het grootste deel uit
ongeletterde vissers bestond, in hun
ooren en harten zouden blijven klinken en onvergetelijk voor hen zouden
zijn, waren: "Ik in hen". En ik geloof
dat Hij in deze bede uitdrukking gaf
van de diepste begeerte Zijner ziel
voor ieder kind van God, van alle eeuwen. "Ik in hen."
Is dit gebed in uw leven en het mijne
zodanig verhoord dat, als wij onder
de mensen verkeren, niet wij, maar
alleen de verheerlijkte Christus in ons
wordt gezien?
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"Die standaard is veel te hoog!" zeggen
we wellicht. Ja, het is een hoge standaard, en weet gij wat we voortdurend
doen? Wij vragen Christus toch vooral
rekening te willen houden met onze
omstandigheden, onze omgeving, onze
zwakheid en ziekelijkheid; en vragen
Hem Zijn standaard in overeenstemming te brengen met het peil van onze
ervaring. Maar vrienden, dat zal Hij
nooit doen. Hij heeft ons naar Keswick gebracht met dit ene doel: onze
ervaring te brengen tot het peil van
Zijn standaard. Zijn wij bereid Hem
dit toe te staan?
Onlangs sprak ik met iemand, die tot
mij zeide: "Ik ben geen godsdienstig
mens; ik ben een heiden." In de loop
van dit gesprek begon hij te spreken
over studenten in de godgeleerdheid;
hij kende sommigen die 's morgens
gingen prediken, en als zij thuis kwamen begonnen met te kaarten en 's
middags een glas whisky te drinken,
en, zeide hij "Dat is toch niet in orde;
een Christen behoort toch Christusgelijkvormig te zijn."
Deze man zeide van zichzelf dat hij
een heiden was, maar voor de Christenen legde hij een maatstaf aan,
welke die Christenen voor zich zelven
niet aanlegden. De wereld let op u en
op mij, vrienden, en als wij belijden
"een Christen, een Kind Gods te zijn",
dan zegt ze: "dan behoor je ook Christus-gelijkvormig te wezen." En zo behoren wij ook te zijn, en als dit niet zo
is, laten we ons dan niet langer voor
Christus-belijders uitgeven; anders
onteren wij Zijn naam.

"Vrucht" is: Christus in ons geopenbaard in Zijn heerlijkheid. Er zijn zovele Christenen, die je niet anders kan
omschrijven dan met "saai" en "kleurloos". Ik houd niet van saaie, kleurloze
mensen. En gij? Gij houdt ook niet van
die "water en melk-christenen". Wij
zien liever een Christen die in de glorie, in de blijdschap, in de overwinning
staat. Zijt gij zo iemand?
"Vrucht" is: Christus in ons geopenbaard in de vorm van heiligheid. Welnu, laten wij deze twee belangrijke
waarheden samenvatten. Eenheid in
Christus: "gij in Mij"; en Gelijkvormigheid aan Christus: "Ik in u". Deze
twee zijn onafscheidelijk aan elkander
verbonden. Eenheid met Christus eist
gelijkvormigheid aan Christus.
"Vrucht" is Christus-gelijkvormigheid, en "veel vrucht" is de volheid van
gelijkvormigheid.
"Christus-gelijkvormig zijn" is: "Christus in u", en "Christus in u" is: geopenbaarde heerlijkheid.
Zijt gij in Christus ? Zo ja: wat zijt ge
dan? Zijt gij Christus-gelijkvormig?
Draagt ge vrucht? Kunnen anderen
Christus in u zien? In welke mate
draagt gij vrucht? Alleen maar vrucht,
of meer vrucht, of veel vrucht? Zouden
uw familieleden weten dat gij "Christen" zijt, als ge niet naar de kerk ging?
Zouden uw vrienden weten dat gij een
"Christen" zijt, wanneer u niet bad
of een getuigenis gaf? Zou iedereen
het kunnen zien, als men u slechts
aanzag?
Vrienden, het moet gezien kunnen
worden. Als Christus in ons leeft, dan
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moet er iets zijn in de uitdrukking van
onze ogen, en in de trekken van ons
gelaat; op ons aangezicht moet de tegenwoordigheid van de verheerlijkte
Christus te lezen zijn. Kan men 't bemerken aan onze gesprekken en onze
dagelijkse levenswandel? Wanneer gij
een kamer binnen treedt, verspreidt
ge dan een kille atmosfeer, of straalt
ge zonneschijn uit? Van een Christen die in de blijdschap staat, zal in
iedere plaats waar hij komt, zonneschijn uitgaan, de zonneschijn van de
tegenwoordigheid van de inwonende
verheerlijkte Heiland. Is Christus het
leven van uw leven?
Ik ben er zeker van dat wij allen gaarne Christenen zouden zijn, die veel
vrucht dragen en overal waar wij komen, de zonneschijn van Zijn tegenwoordigheid uitstralen. Sommigen
onder ons kwamen naar Keswick met
de uitgesproken bedoeling om de weg
te vinden tot zulk een leven. Hoe kunnen wij dan zulk een leven openbaren?
"Gelijkvormigheid aan Christus
door toenemende heiliging" eist twee
dingen van ons; ten eerste: de juiste
verhouding tot Christus, onze Heiligmaking, en ten tweede: de rechte
verhouding tot de Heilige Geest, onze
Heiligmaker.
De juiste verhouding tot Christus.
Om "als Christus te zijn" moeten wij in
de eerste plaats in volle gemeenschap
met de Heere Jezus Christus komen. 't
Is niet voldoende Hem alleen als Verlosser aan te nemen; dit is slechts de
eerste stap. Wij moeten verder gaan

en Hem het Leven van ons leven laten
worden, en Hem boven alles Heer van
ons leven laten zijn.
In Rom. 5 lezen wij van drie dingen, die
de zonde deed. Zonde kwam binnen, de
zonde nam toe, de zonde heerste. Zonde heerste. Gevoelt gij de volle kracht
van bet woord: heerste? Zonde was
volkomen dictator over uw leven en
het mijne. Zonde had bezit van ons genomen, beheerste ons; zonde gebruikte
ons. Maar nu is Christus onze Heiland
geworden en wij zijn in Hem. Heerst
de zonde nu nog over ons? Zullen wij
nu nog langer in zonde leven? Dit is
ondenkbaar! Rom.6:1, 2 Niemand anders
dan Hij heeft het recht te heersen, dan
alleen Hij die gemaakt is tot Hoofd
over alles, zowel voor de Gemeente als
voor de Christen. Christus heeft het
recht ons ten volle te bezitten, ons volkomen te beheersen en ons te gebrui
ken. En om deze volle beschikking te
hebben, moet Hij "Heer" worden. Maar
de zonde, die halsstarige oude heer
seres, zal bij iederen stap van de weg
haar recht opeisen. Maar heeft God
dan hierin niet voorzien? Hij heeft die
oude meesteres toch onttroond?
"Dit wetende, dat onze oude mens met
Hem gekruisigd is, opdat het lichaam
der zonde te niet gedaan worde, opdat
wij niet meer de zonde dienen." Rom.6:6
En met welk doel heeft deze onttroning plaats? "Opdat wij niet langer
slaven der zonde zouden zijn." Wij hebben nu een andere Meester, de Heere
Jezus; Hem alleen hebben wij nu te
dienen.
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Het kiezen van een Heerser.
Gij en ik zijn geroepen om een heerser
te kiezen. Als zondaar moesten wij kiezen tussen onze zonden en onze Heiland, en nu - als Kind van God - hebben
wij te kiezen tussen de onafgebroken
heerschappij van die oude meesteres,
zonde, en die van onze nieuwe Meester, Christus.
"Dat dan de zonde niet heerse in uw
sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams." Rom.6:12
Hebt gij die keus reeds gedaan? Is het
een vastberaden, besliste keus geweest: Christus de enige Heer over
uw leven? Indien gij die keus nog niet
deedt, zoudt ge haar dan nu niet willen
doen?
Ter beschikking van Christus als Heer.
Wanneer wij Christus als onze Meester verkoren hebben, dan beveelt Hij
ons ook Hem ter beschikking te staan
als onze Heer.
"En stelt uwe leden niet der zonde tot
wapenen der ongerechtigheid; maar
stelt uzelven Gode, als uit de doden
levende geworden zijnde, en stelt uw
leden Gode tot wapenen der gerechtigheid." Rom.6:13
"Stel u", geest, ziel en lichaam. Stel
uw gehele menselijke persoonlijkheid,
geheel en al, ten dienste van Christus.
Hebt gij dit gedaan? Of zijt gij aan
het verkavelen gegaan en hebt ge de
Heere gezegd, wat Hij mocht hebben,
en wat gij voor uzelf wilde behouden?
"Stelt uwe leden". Opdat wij geen achterdeurtje zouden open houden, gaat
Hij verder met te zeggen dat wij ie-

der lid van ons lichaam in Zijn dienst
zouden stellen: de ogen, de oren, de
voeten, de handen, de lippen, de tong.
Hebt gij dit gedaan?
Misschien is er iemand onder ons, die
de nederlaag geleden heeft, door een
of ander lid van het lichaam niet ter
Zijner beschikking te stellen. Een niet
overgegeven tong - wat kan deze een
schade aanrichten! Jak.3:8-10 Wij hebben
het bevel des Heeren gehoord; zijn
wij gehoorzaam geweest? Hebben wij
ons Hem geheel en al ter beschikking
gesteld? Indien niet, wilt gij het dan
nu doen? Hebben wij reeds alles wat
met ons leven in verband staat in Zijn
dienst gesteld? Al onze gewoonten,
onze praktijken, al onze lusten, onze
genoegens, onze vriendschap, ons huis,
onze bezittingen, onze kinderen, ons
geld?
De juiste Verhouding tot de Heilige Geest.
Dit werk der heiliging kan alleen tot
stand komen door de Heilige Geest, de
Heiligmaker, de tweede gave, die bij de
bekering gegeven wordt. Op hetzelfde
ogenblik dat gij met Christus verbonden werd, kwam de Heilige Geest om
bij u in te wonen, en daarmee heeft
Hij slechts één doel op 't oog, namelijk:
Christus te verheerlijken. Hoe Hij dit
doet?
De Geest der Waarheid Verlicht.
Als Geest der Waarheid verlicht Hij
ons, opdat wij kunnen weten wat wij
bezitten in Christus en wat Christus
bezit in ons. De Efezenbrief spreekt
van een dubbele erfenis, de erfenis
van de heilige in Christus, en Chris-
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tus' erfenis in de heilige.
"Opdat de God van onzen Heere Jezus
Christus, de Vader der heerlijkheid,
u geve den Geest der wijsheid en der
openbaring in Zijn kennis; Namelijk
verlichte ogen uws verstands, opdat
gij moogt weten, welke zij de hoop van
Zijn roeping, en welke de rijkdom zij
der heerlijkheid van Zijn erfenis in
de heiligen; en welke de uitnemende
grootheid Zijner kracht zij aan ons, die
geloven." Ef.1:17-19
De Geest der waarheid geeft ons een
toenemende openbaring van Christus en van onze rijkdommen in Hem,
en wel op zulk een wijze dat als wij
Hem eenmaal aanschouwd hebben,
ons hart naar Hem zal uitgaan, ja tot
Hem alléén.
De Geest van Kracht stelt in staat.
Als Geest van Kracht stelt Hij ons
in staat om te kunnen bezitten hetgeen wij weten dat in Christus ons
eigendom is. Hij is de Kracht die ons
zo bewerkt dat Christus een levende
werkelijkheid in ons wordt en ons met
alle volheid Gods kan vervullen.
"Opdat Hij u geve, naar den rijkdom
Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in
den inwendigen mens; Opdat Christus
door het geloof in uw harten wone, .....
opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods." Ef.3:16-19
De Geest der Kracht beoogt een toenemende verwerkelijking van Christus
in ons, als ons Leven en onzen Heer.

De Geest van Heiliging maakt Scheiding.
Als Geest van Heiligmaking Rom.1:4
scheidt Hij ons af van de wereld. Hij
toont ons aan dat licht en duisternis zich niet kunnen vermengen, en
vriendschap tussen de Gemeente en
de wereld niet mogelijk is. De Geest
laat ons zien dat wie een vriend der
wereld is, in Gods oog een overspeelster is, omdat zo iemand de aan Christus gegeven huwelijksbelofte brak en
daardoor een vijand van God is geworden.
"Trekt niet een ander juk aan met de
ongelovigen; want wat mededeel heeft
de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het
licht met de duisternis? Daarom gaat
uit het midden van hen, en scheidt u
af, zegt de Heere." 2Kor.6:14, 17
"Overspelers en overspeleressen (gij
die uw huwelijkseed aan Christus
brak), weet gij niet, dat de vriendschap
der wereld een vijandschap Gods is?
Zo wie dan een vriend der wereld wil
zijn, die wordt een vijand van God gesteld." Jak.4:4
De Geest van Heiligmaking bewerkt
in ons een toenemende scheiding van
de aardse dingen en van de liefde tot
de wereld en verlost ons van alles,
waarvan Christus niet bron, middelpunt en doel is.
De Geest des Levens werkt tegen.
Als Geest des Levens werkt Hij alle
werkingen van het vlees in ons tegen.
Hoewel de Christen niet langer in het
vlees is, is het vlees toch in hem en
blijft daar gedurende zijn ganse leven. Het vlees zal alles doen wat het
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kan om weer bezit en heerschappij
te krijgen over uw leven. Maar die
wondervolle Geest des levens is in de
gelovige om alle werken des vleeses te
verijdelen. En wanneer wij de Heilige
Geest de volkomen heerschappij laten,
kan Hij het vlees er voor bewaren dat
het ons in zijn macht heeft en over ons
heerst.
"Want de wet des Geestes des levens in
Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt
van de wet der zonde en des doods."
Rom.8:2

"Want het vlees begeert tegen den
Geest, en de Geest tegen het vlees; en
deze staan tegen elkander, alzo dat
gij niet doet, hetgeen gij wildet." Gal.5:17
De Geest des levens werkt zo, dat Hij
in toenemende mate de werkingen
van het vlees verijdelt door de heer
schappij op zich te nemen en Christus
te kronen tot Heer over al ons leven
en werken.
De Geest der Heerlijkheid Vervormt.
Als Geest der heerlijkheid vervormt
Hij ons naar het beeld van de Heere
Jezus Christus. Zoals Hij ons bevrijdt
van het aardse, vervormt Hij ons tot
het hemelse.
"En wij allen, die met een aangezicht
waarop geen bedekking meer is, de
heerlijkheid des Heeren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld
van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door den Heere, die Geest is."
2Kor.3:18 (N.B.G.)

Is dit geen schoon beeld van de toenemende heiliging die ons in uitzicht
gesteld wordt? Vandaag Christus
gelijk, maar morgen kunnen wij nog

meer op Christus gaan gelijken; iedere dag kan er een nieuwe aanraking
met Zijn heerlijkheid plaats hebben,
waardoor "gelijkvormigheid aan Jezus" gezien wordt door degenen met
wie wij omgaan. De Geest der heerlijkheid vervormt ons naar het beeld van
Christus, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zodanig, dat wij in alles in Hem
opwassen.
En wat is het resultaat van het werk
van de Heiligen Geest, onzen Heiligmaker?
Verwezenlijkte Heiligheid des levens.
Wij worden de Christen die véél vrucht
draagt.
"Maar de vrucht des Geestes is liefde,
blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
goedertierenheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid, matigheid." Gal.5:22
Een heerlijke tros vruchten die niet
verbroken kan worden! Negen wonderbare, hemelse, geestelijke vruchten
om de volmaaktheid van het zedelijk
karakter van Jezus Christus te openbaren. En deze vruchten behoren in
schone symmetrie in ons aanwezig te
zijn als het werk van deze Goddelijke
Geest, om in toenemende mate Christus' leven in ons te openbaren.
Maar hoe vaak ontmoeten wij kinderen Gods, in wier leven een enkele
dezer karaktertrekken zich op heerlijke wijze openbaart, terwijl andere
geestesvruchten absoluut niet bij hen
gevonden worden; vaak tot grote schade van het getuigenis dat van zulk een
leven zou kunnen uitgaan.
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Agenda
De nevenstaande agenda is uiteraard niet volledig.
Op ons programma staat nog de jaarlijkse
NBC conferentie in Wuppertal,
van zaterdag 25 juli tot en met vrijdag 1 augustus 2015
Ook niet-deelnemers zijn welkom in de bijeenkomsten, die vanaf zaterdagavond worden gehouden , dagelijks om 9:45 en 19:30 uur.
Het adres is:
Bildungstätte "Bundeshöhe", Bundeshöhe 7, 42285 Wuppertal,
Duitsland.
Onderwerp: "Abraham en zijn zaad"
Soms ontmoeten we Christenen, die
met lankmoedigheid zwaar lijden en
beproeving verdragen, maar..... zij
hebben een gezicht dat zo lang is als
hun lankmoedigheid. Er is wel lankmoedigheid, doch geen blijdschap aanwezig. Ook komen we met mensen in
aanraking, die de goedheid zelve zijn,
maar hun gelaat is vol rimpels, een
gevolg van het zorgen en piekeren. Er
is wel goedheid, doch geen vrede in
het hart.
Onlangs kwam er na de samenkomst
een dame tot mij. Zij begon onmiddellijk over zichzelf te spreken, en een
paar minuten later: "Ik hoop dat u
mij niet zult verdenken van pocherij, maar bij alles wat ik onderneem,
heb ik succes." Nu, ik wilde haar niet
verkeerd beoordelen, maar hetgeen
zij zeide, deed vaak aan grootspraak
denken. Zij bleef praten over zichzelf
en 't duurde niet lang of zij herhaalde
haar opmerking. Zij was een gelovige

vrouw, door en door rechtzinnig, maar
het scheen dat de zachtmoedigheid
ver te zoeken was. De enige herinnering die ik van deze christelijke dame
bewaard heb, is: grootspraak. Dit heeft
mij tot nadenken gebracht.
Hoe denken de mensen over de laatste
opmerkingen, die zij van mij gehoord
hebben? Welke herinneringen laat ik
achter?
Dit is een ernstige gedachte. Hebben
wij de aandacht op ons zelf getrokken,
of hebben wij de gedachten van ande
ren bepaald bij onze verheerlijkte Heiland? Is er in u en mij iets dat van enige waarde is? Behoort niet onze Heer
alleen in alles de eer te ontvangen?
Behoren wij tot de Christenen, die veel
vrucht dragen? Openbaren wij Zijn
liefde, blijdschap, vrede, lankmoedig
heid, goedertierenheid, zachtmoedigheid, goedheid, geloof en zelfbeheersing in steeds toenemende gelijkvormigheid aan Hem?
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Agenda van Ab Klein Haneveld
ALKMAAR donderdag 24 sep, 8/22
okt, 5/19 nov, 3/17 dec, 28 jan,
11/25 feb, 10/24 mrt, 7/21 apr, 19
mei; 19:45 uur;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2;
Het boek Openbaring

's HERTOGENBOSCH woensdag
23 sep, 7/21 okt, 4/18 nov, 2/16 dec,
27 jan, 10/24 feb, 9/23 mrt,
6/20 apr; 20:00 uur;
Wederkomstkerk, Rijnstraat 20;
Losse onderwerpen

BEEKBERGEN zondag 18 okt, 13
dec; 10:30 uur, "De Hooge Weye"
Dorpsstraat 28-36

LEERDAM zondag 13 sep, 11 okt,
8 nov, 6 dec, 31 jan, 28 feb, 27 mrt,
24 apr, 22 mei, 19 jun; 10:00 uur;
Patrimonium, Jeekelstr. 40a;
De brief van Jakobus

APELDOORN
zaterdag 12 sep, 14 nov;
10:00 tot 16:00 uur;
Het Bolwerk, Ravelijn 55;

Nederlands Bijbelstudie Contactdag
onderwerp 12 sep:
Nog niet bekend
BEVERWIJK zondag 20 sep, 15 nov,
1 mei; 10:00 uur;
B.H.K.-gebouw, Groenelaan 74
DRACHTEN donderdag 1/15/29 okt,
12/26 nov, 10 dec, 21 jan, 4/18 feb,
3/17/31 mrt, 14/28 apr;
20:00 uur; Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31;
De brief aan Filippi
EMMEN maandag 28 sep, 12/26 okt,
9/23 nov, 7 dec, 18 jan, 1/15/29 feb,
14 mrt, 11/25 apr, 9/23 mei; 19:30
uur; Ichthuskerk,
Walstraat 21;
De profeet Jesaja

LINSCHOTEN maandag 11 sep,
5/19 okt, 2/16/30 nov, 14 dec,
25 jan, 8/22 feb, 7/21 mrt, 4/18 apr,
2 mei; 20:00 uur;
"Bij de tol", Nieuwe Zandweg 12;
David en zijn Huis
OLDEBROEK dinsdag 22 sep,
6/20 okt, 3/17 nov, 1/15 dec, 26 jan,
9/23 feb, 8/22 mrt, 5/19 apr, 3 mei;
19:45 uur; Stationsweg 43;
Christus in de Psalmen
OLDEBROEK zondag 13/27 sep,
11/25 okt, 8/22 nov, 6 dec,
17/31 jan, 14/28 feb, 13/27 mrt,
10/24 apr, 8 mei; 17:00 uur;
L.H.N.O. gebouw;
Van Sytzamalaan 3
URK dinsdag 29 sep, 13/27 okt,
10/24 nov, 8 dec, 19 jan; 19:30 uur;
't Sangetje, Staartweg 22a;
De profeet Jeremia
URK zondag 20 sep, 1 nov, 13 dec;
17:00 uur;
Rode Kruisgebouw, Wijk 8-2;
Gelijkenissen en Tekenen
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Eenzijdigheid
Na de vele reacties op de lezing van
Ruth Paxson, gepubliceerd in de Circulaire van november 2013, leek het
ons goed nogmaals iets van deze zuster
aan de vergetelheid te ontrukken. Dat
artikel was getiteld: "De gelovige en
zijn geestelijk leven". Het had inderdaad de titel kunnen zijn van haar verzamelde werken, want dit was altijd
haar onderwerp. En niet voor niets. Het
is in het algemeen ook het onderwerp
van de nieuwtestamentische brieven,
die immers aan wedergeboren mensen
werden geadresseerd. Ook is het tot heden het vaste thema van de jaarlijkse
Keswick Convention (Conferentie), die
sinds 1875 wordt gehouden in Engeland. Maar voor alle duidelijkheid wil
ik er graag op wijzen, dat - hoewel de
titel anders doet vermoeden - niet de
christen, maar de Christus de essentie
is van haar uiteenzettingen. Evenals
in de brieven van Paulus en de andere
apostelen. Miss Paxson (1889-1949)
predikte Christus vele jaren in China
en vervolgens predikte zij Christus en speciaal Zijn tegenwoordige werk
- aan gelovigen in de U.S.A. en Europa.
Natuurlijk wordt haar eenzijdigheid
verweten. Maar fundamenteel is de
bijbelse boodschap eenzijdig. Het is de
(blijde) boodschap van God over Zijn
Zoon Jezus Christus Rom.1:1-4 in Wie alle
schatten der wijsheid en der kennis
verborgen zijn. Kol.2:3
Is eenzijdigheid misschien ook een
vrucht van de Geest?

Uit de statuten: "De Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum stelt zich
ten doel de kennis van de inhoud van
de Bijbel, die zij beschouwt als Gods
Woord, te verspreiden. De stichting
tracht haar doel te verwezenlijken
door getuigenis in woord en geschrift."
In de praktijk wordt dit o.a. gedaan
door het houden van bijbel-studie
avonden, tentcampagnes, contact
dagen, collegedagen en conferenties,
studiereizen; de uitgave van de lezingen op audio-cd's en cassettes; de uitgave van brochures en deze circulaire.
Financieel is het Nederlands Bijbelstudie Centrum afhankelijk van vrijwillige
bijdragen.
Correspondentieadres
Benny Goodmanstraat 40
1311 RA Almere
telefoon (036) 53 62 976
Internet
www.bijbelstudie.nl
info@bijbelstudie.nl
Giften
NL03 INGB 0005 5676 69
NL88 RABO 0308 7470 46
ten name van
Nederlands Bijbelstudie Centrum
Giften voor de tentevangelisatie
NL87 RABO 0103 5810 06
ten name van
N.B.C. Evangelisatie
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