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"Dit nu is het eeuwige leven
dat zij U kennen,
den eenigen waarachtigen God
en Jezus Christus,
die Gij gezonden hebt."
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die Gij gezonden hebt."
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Voor zover niet anders vermeld, is gebruik gemaakt van de
Statenvertaling.
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In Psalm 36:10 lezen we: "Want bij U is de fontein des levens".
God is de Bron waaruit het leven vloeit.
Hij had tot Adam gezegd: "Als gij van de boom der kennis van goed en
kwaad eet, zult gij den dood sterven" (Genesis 2:17).
Op het ogenblik dat Adam van de boom at, deed de dood de intrede in
zijn leven, want de band met Zijn Schepper, de Bron des Levens, werd
verbroken. Hij was afgesneden van de Bron des Levens.

In Psalm 36:10 lezen we: "Want bij U is de fontein des levens".
God is de Bron waaruit het leven vloeit.
Hij had tot Adam gezegd: "Als gij van de boom der kennis van goed en
kwaad eet, zult gij den dood sterven" (Genesis 2:17).
Op het ogenblik dat Adam van de boom at, deed de dood de intrede in
zijn leven, want de band met Zijn Schepper, de Bron des Levens, werd
verbroken. Hij was afgesneden van de Bron des Levens.

Volgens Gods Woord is door één mens de zonde de wereld ingekomen
en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen
doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben (Romeinen 5:12).
Ieder mens is nu onderdaan van het rijk des doods. Door de zonde is
geen mens in staat de band met zijn God, de Bron van het Leven, te
herstellen.

Volgens Gods Woord is door één mens de zonde de wereld ingekomen
en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen
doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben (Romeinen 5:12).
Ieder mens is nu onderdaan van het rijk des doods. Door de zonde is
geen mens in staat de band met zijn God, de Bron van het Leven, te
herstellen.

Het is een wonder van Goddelijke liefde en genade, dat Jezus Christus,
Gods Zoon, vlees en bloed heeft aangenomen, mens is geworden om
onzentwille.
Hij, de Heilige, de Rechtvaardige, betaalde op het kruis onze schuld en
ging in de dood om ons van deze heerschappij des doods te kunnen
verlossen.
2 Timotheüs 1:10: "Onze Zaligmaker, Christus Jezus, Die de dood
heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht
gebracht heeft door het Evangelie".
Christus, de Vorst des Levens overwon en nu kan God ons in Hem
genadig zijn en ons het eeuwige leven schenken, wanneer wij maar
eenvoudig met het hart geloven wat Hij ons zegt in Zijn Woord.
Ziende op het werk der verlossing dat Jezus Christus eenmaal zou
volbrengen, kon God na de zondeval de zondige mens Zijn genade
blijven schenken.
Het bloed dat vloeide toen God Adam en Eva kleren van dierenvel gaf,
sprak van het bloed dat eens Jezus Christus zou geven voor de zonden.
Welk een grote, veelomvattende waarde heeft het verlossingswerk van
Jezus Christus, de Zoon des mensen.
Alleen in en door Hem is waarlijk leven.
"Die in den Zoon gelooft, die HEEFT het eeuwige leven" (Johannes
3:36).

Het is een wonder van Goddelijke liefde en genade, dat Jezus Christus,
Gods Zoon, vlees en bloed heeft aangenomen, mens is geworden om
onzentwille.
Hij, de Heilige, de Rechtvaardige, betaalde op het kruis onze schuld en
ging in de dood om ons van deze heerschappij des doods te kunnen
verlossen.
2 Timotheüs 1:10: "Onze Zaligmaker, Christus Jezus, Die de dood
heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht
gebracht heeft door het Evangelie".
Christus, de Vorst des Levens overwon en nu kan God ons in Hem
genadig zijn en ons het eeuwige leven schenken, wanneer wij maar
eenvoudig met het hart geloven wat Hij ons zegt in Zijn Woord.
Ziende op het werk der verlossing dat Jezus Christus eenmaal zou
volbrengen, kon God na de zondeval de zondige mens Zijn genade
blijven schenken.
Het bloed dat vloeide toen God Adam en Eva kleren van dierenvel gaf,
sprak van het bloed dat eens Jezus Christus zou geven voor de zonden.
Welk een grote, veelomvattende waarde heeft het verlossingswerk van
Jezus Christus, de Zoon des mensen.
Alleen in en door Hem is waarlijk leven.
"Die in den Zoon gelooft, die HEEFT het eeuwige leven" (Johannes
3:36).
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Joh. 3:16: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad...".
Hoe wonderbaar is het dat God, de Allerhoogste, Die heilig en
rechtvaardig is en een ontoegankelijk licht bewoont, een mens kan
liefhebben.
Is het omdat er nog wel wat goeds in de mens is, of iets waarmee hij
Hem aangenaam kan zijn?
Zijn Woord zegt in Romeinen 3:12: "Er is niemand die goed doet, zelfs
niet één" en in Psalm 143:2: "Want niemand die leeft, zal voor Uw
aangezicht rechtvaardig zijn".

Joh. 3:16: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad...".
Hoe wonderbaar is het dat God, de Allerhoogste, Die heilig en
rechtvaardig is en een ontoegankelijk licht bewoont, een mens kan
liefhebben.
Is het omdat er nog wel wat goeds in de mens is, of iets waarmee hij
Hem aangenaam kan zijn?
Zijn Woord zegt in Romeinen 3:12: "Er is niemand die goed doet, zelfs
niet één" en in Psalm 143:2: "Want niemand die leeft, zal voor Uw
aangezicht rechtvaardig zijn".

Jesaja 64:6 leert ons dat zelfs onze gerechtigheden, dus onze goede
daden, voor Hem als een bezoedeld kleed zijn. In ons kan Hij dus niets
vinden wat goed en aangenaam voor Hem is.
Daarom moet Zijn liefde tot ons voortkomen uit Zijn eigen hart en zo
is het ook. Hij Zelf is DE LIEFDE, Zijn Wezen is liefde.
Zijn liefde tot het gevallen schepsel was zo groot, dat Hij Zijn eigen
geliefde Zoon in deze wereld heeft gezonden om de mens te redden
van het rechtvaardig oordeel. God, de Heilige, de Rechtvaardige, kàn
de zonde niet door de vingers zien.
Er moest dus een rechtvaardige grond gevonden worden waarop God
Zijn liefde kon schenken, zonder dat aan het recht Gods tekort gedaan
werd.

Jesaja 64:6 leert ons dat zelfs onze gerechtigheden, dus onze goede
daden, voor Hem als een bezoedeld kleed zijn. In ons kan Hij dus niets
vinden wat goed en aangenaam voor Hem is.
Daarom moet Zijn liefde tot ons voortkomen uit Zijn eigen hart en zo
is het ook. Hij Zelf is DE LIEFDE, Zijn Wezen is liefde.
Zijn liefde tot het gevallen schepsel was zo groot, dat Hij Zijn eigen
geliefde Zoon in deze wereld heeft gezonden om de mens te redden
van het rechtvaardig oordeel. God, de Heilige, de Rechtvaardige, kàn
de zonde niet door de vingers zien.
Er moest dus een rechtvaardige grond gevonden worden waarop God
Zijn liefde kon schenken, zonder dat aan het recht Gods tekort gedaan
werd.

Jezus Christus verliet Zijn heerlijkheid en kwam op deze wereld als
Zoon des mensen om het heilig oordeel Gods over de zonde te dragen.
Hij stierf aan het kruis en ging in de dood.
Hij, Gods Zoon, alleen was in staat het oordeel Gods te ondergaan,
want Hij was de Zondeloze, de Mens die in volmaakte
gehoorzaamheid des geloofs voor Zijn God geleefd heeft. Het bewijs
dat God in Christus volkomen genoegdoening heeft ontvangen voor de
smaad Hem door de zonde aangedaan is, dat Hij Christus heeft
opgewekt uit de doden en Hem gezet heeft aan Zijn rechterhand in de
hoogste hemelen.
Romeinen 4:25: "Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking".
Wie in deze Christus Gods gelooft, heeft eeuwig leven.
Hij is gerechtvaardigd door het bloed van Christus (Romeinen 5:9) en
een kind van God. Jezus Christus is het bewijs van Gods onpeilbare
liefde tot de mens.

Jezus Christus verliet Zijn heerlijkheid en kwam op deze wereld als
Zoon des mensen om het heilig oordeel Gods over de zonde te dragen.
Hij stierf aan het kruis en ging in de dood.
Hij, Gods Zoon, alleen was in staat het oordeel Gods te ondergaan,
want Hij was de Zondeloze, de Mens die in volmaakte
gehoorzaamheid des geloofs voor Zijn God geleefd heeft. Het bewijs
dat God in Christus volkomen genoegdoening heeft ontvangen voor de
smaad Hem door de zonde aangedaan is, dat Hij Christus heeft
opgewekt uit de doden en Hem gezet heeft aan Zijn rechterhand in de
hoogste hemelen.
Romeinen 4:25: "Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking".
Wie in deze Christus Gods gelooft, heeft eeuwig leven.
Hij is gerechtvaardigd door het bloed van Christus (Romeinen 5:9) en
een kind van God. Jezus Christus is het bewijs van Gods onpeilbare
liefde tot de mens.
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De Heer Jezus, Gods Zoon, heeft op het kruis van Golgotha voor ons
de zondeschuld betaald.
Hij is voor ons in de dood gegaan. God heeft Hem opgewekt uit de
dood.
Romeinen 4:25 zegt: "Welke overgeleverd is om onze zonden, en
opgewekt om onze rechtvaardigmaking".

De Heer Jezus, Gods Zoon, heeft op het kruis van Golgotha voor ons
de zondeschuld betaald.
Hij is voor ons in de dood gegaan. God heeft Hem opgewekt uit de
dood.
Romeinen 4:25 zegt: "Welke overgeleverd is om onze zonden, en
opgewekt om onze rechtvaardigmaking".

Van nu af is het niet meer mogelijk buiten Jezus Christus om tot God
te naderen. Jezus Christus is nu de Brug geworden waarover wij tot
God kunnen gaan.
Hij is de Middelaar van God en van mensen (1 Timotheüs 2:5).
Dit betekent dat God ons alleen kan liefhebben in en door Zijn Zoon en
wij God onze Vader kunnen noemen alleen in Zijn Zoon.
Jezus Christus is de enige weg, waardoor wij tot God kunnen komen
(Johannes 14:6).

Van nu af is het niet meer mogelijk buiten Jezus Christus om tot God
te naderen. Jezus Christus is nu de Brug geworden waarover wij tot
God kunnen gaan.
Hij is de Middelaar van God en van mensen (1 Timotheüs 2:5).
Dit betekent dat God ons alleen kan liefhebben in en door Zijn Zoon en
wij God onze Vader kunnen noemen alleen in Zijn Zoon.
Jezus Christus is de enige weg, waardoor wij tot God kunnen komen
(Johannes 14:6).

God biedt ons Zijn Zoon aan en zegt: "Geloof in Jezus Christus en gij
zult zalig worden".
De Heer Jezus heeft alles voor ons in orde gemaakt en wij behoeven
dat alleen maar in vertrouwen te aanvaarden.

God biedt ons Zijn Zoon aan en zegt: "Geloof in Jezus Christus en gij
zult zalig worden".
De Heer Jezus heeft alles voor ons in orde gemaakt en wij behoeven
dat alleen maar in vertrouwen te aanvaarden.

Lezen: 1 Timótheüs 1:15-16
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"Doch nu zien wij nog niet, dat Hem (Christus) alle dingen
onderworpen zijn; maar wij zien Jezus, Die een weinig (voor een korte
tijd) minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des
doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen de dood zou smaken,
maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond", spreekt Gods
Geest tot Gods kinderen in Hebreeën 2:8-9.
De Heilige Geest gebruikt hier de naam "Jezus" en wijst daarbij op
Hem, die als Mens voor ons heeft geleden, op Hem in Zijn
vernedering.
"Nu zien wij Hem met heerlijkheid en eer gekroond".
In Filippensen 2:5-11 wijst Gods Geest ook op Hem in Zijn
vernedering en voegt daaraan onmiddellijk toe: "Daarom heeft Hem
ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een naam gegeven, welke
boven alle naam is".

"Doch nu zien wij nog niet, dat Hem (Christus) alle dingen
onderworpen zijn; maar wij zien Jezus, Die een weinig (voor een korte
tijd) minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des
doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen de dood zou smaken,
maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond", spreekt Gods
Geest tot Gods kinderen in Hebreeën 2:8-9.
De Heilige Geest gebruikt hier de naam "Jezus" en wijst daarbij op
Hem, die als Mens voor ons heeft geleden, op Hem in Zijn
vernedering.
"Nu zien wij Hem met heerlijkheid en eer gekroond".
In Filippensen 2:5-11 wijst Gods Geest ook op Hem in Zijn
vernedering en voegt daaraan onmiddellijk toe: "Daarom heeft Hem
ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een naam gegeven, welke
boven alle naam is".

Hij is nu de Hoogstverhevene en het past ons gelovigen om over Hem
en tot Hem met de diepste eerbied te spreken.
Wij noemen Hem nu niet meer Jezus, doch Heer Jezus, Christus Jezus
of Jezus Christus of Christus of Heiland en Heer of, zoals Zijn
volledige Naam is: "Heer Jezus Christus".

Hij is nu de Hoogstverhevene en het past ons gelovigen om over Hem
en tot Hem met de diepste eerbied te spreken.
Wij noemen Hem nu niet meer Jezus, doch Heer Jezus, Christus Jezus
of Jezus Christus of Christus of Heiland en Heer of, zoals Zijn
volledige Naam is: "Heer Jezus Christus".

De wereld ziet Hem als een historische figuur, een goed mens, een
goed voorbeeld enz.
Wij weten dat Hij is de God van alle eeuwigheid, de Heer der
Heerlijkheid (1 Korinthe 2:8).
God zwijgt nu in Zijn liefde (Zefánja 3:17).
Hij biedt uit genade ieder die Jezus Christus wil erkennen als Christus
de Heer, het eeuwige leven aan.
Als deze genadetijd voorbij is, zal de wereld ervaren met Wie zij te
doen hebben. Eens zal ALLE knie zich voor Christus buigen en Hem
erkennen als Heer.

De wereld ziet Hem als een historische figuur, een goed mens, een
goed voorbeeld enz.
Wij weten dat Hij is de God van alle eeuwigheid, de Heer der
Heerlijkheid (1 Korinthe 2:8).
God zwijgt nu in Zijn liefde (Zefánja 3:17).
Hij biedt uit genade ieder die Jezus Christus wil erkennen als Christus
de Heer, het eeuwige leven aan.
Als deze genadetijd voorbij is, zal de wereld ervaren met Wie zij te
doen hebben. Eens zal ALLE knie zich voor Christus buigen en Hem
erkennen als Heer.
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De Heer Jezus is het beeld van de onzichtbare God.
"In en door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die
op de aarde zijn, zowel de zichtbare als de onzichtbare", zegt Gods
Woord in Kolossensen 1. Hoe groot en hoe verheven is Hij.
Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem. Hij is God
van vóór alle eeuwigheden.

De Heer Jezus is het beeld van de onzichtbare God.
"In en door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die
op de aarde zijn, zowel de zichtbare als de onzichtbare", zegt Gods
Woord in Kolossensen 1. Hoe groot en hoe verheven is Hij.
Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem. Hij is God
van vóór alle eeuwigheden.

Het grootste wonder aller tijden is dan ook, dat Hij mens is geworden.
Hij, de Eeuwige, de Volmaakte, de Heer van hemel en aarde, kwam in
deze zondige, opstandige wereld om te lijden en te sterven tot heil van
de verloren mens.
Hij verliet Zijn heerlijkheid en nam vlees en bloed aan.
Hij heeft zich vereenzelvigd met de mens, opdat Hij het grote werk der
verlossing zou kunnen volbrengen.

Het grootste wonder aller tijden is dan ook, dat Hij mens is geworden.
Hij, de Eeuwige, de Volmaakte, de Heer van hemel en aarde, kwam in
deze zondige, opstandige wereld om te lijden en te sterven tot heil van
de verloren mens.
Hij verliet Zijn heerlijkheid en nam vlees en bloed aan.
Hij heeft zich vereenzelvigd met de mens, opdat Hij het grote werk der
verlossing zou kunnen volbrengen.

Met Zijn bloed heeft Hij betaald wat wij schuldig waren en door Zijn
dood heeft Hij de macht van satan en de zonde verbroken.
Johannes 1:14 zegt van Hem: "Het Woord is vlees geworden en het
heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid
aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene des Vader), vol
van genade en waarheid".

Met Zijn bloed heeft Hij betaald wat wij schuldig waren en door Zijn
dood heeft Hij de macht van satan en de zonde verbroken.
Johannes 1:14 zegt van Hem: "Het Woord is vlees geworden en het
heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid
aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene des Vader), vol
van genade en waarheid".

Hoe past het ons, dat wij ons in diepe eerbied voor Hem neerbuigen en
Hem erkennen als onze Verlosser en Redder.
Hij, de eniggeborene van de Vader, die vol genade en waarheid is,
heeft ons lief met een eeuwige liefde en wil ons graag Zijn vrede en
Zijn blijdschap schenken.

Hoe past het ons, dat wij ons in diepe eerbied voor Hem neerbuigen en
Hem erkennen als onze Verlosser en Redder.
Hij, de eniggeborene van de Vader, die vol genade en waarheid is,
heeft ons lief met een eeuwige liefde en wil ons graag Zijn vrede en
Zijn blijdschap schenken.

Lezen: Kolossensen 1:15-17
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Geloven gaat zo maar niet. Ik kan niet geloven.
Is dit inderdaad waar? Hebt u zich wel eens gerealiseerd, dat onze
samenleving is gebaseerd op geloof?
Met iemand die u niet gelooft, kunt u toch niet samenwerken?
U gelooft uw spoorboekje, u gelooft uw huisgenoot, u gelooft de man
die uw kachel repareert, enz.

Geloven gaat zo maar niet. Ik kan niet geloven.
Is dit inderdaad waar? Hebt u zich wel eens gerealiseerd, dat onze
samenleving is gebaseerd op geloof?
Met iemand die u niet gelooft, kunt u toch niet samenwerken?
U gelooft uw spoorboekje, u gelooft uw huisgenoot, u gelooft de man
die uw kachel repareert, enz.

Is het niet een wonder van Gods liefde, dat Hij alleen maar van de
mens vraagt om Hem te geloven? Hem te vertrouwen op Zijn Woord?
Als Hij zegt in Zijn Woord, de Bijbel, dat Hij de wereld zo lief had, dat
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een IEDER die in
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe, waarom
gelooft u dat dan niet?
En als de Heer Jezus zegt: "Die in Mij gelooft heeft eeuwig leven",
geloof dan wat Hij zegt en u hebt het eeuwige leven.
Volgens het Woord van God is er in Zijn ogen NIEMAND die goed
doet. Maar, Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig
te maken!
Wij mogen vol vertrouwen onze hand op dat evangelie leggen en met
het hart geloven, dat het waar is wat God zegt, ook voor mij.

Is het niet een wonder van Gods liefde, dat Hij alleen maar van de
mens vraagt om Hem te geloven? Hem te vertrouwen op Zijn Woord?
Als Hij zegt in Zijn Woord, de Bijbel, dat Hij de wereld zo lief had, dat
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een IEDER die in
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe, waarom
gelooft u dat dan niet?
En als de Heer Jezus zegt: "Die in Mij gelooft heeft eeuwig leven",
geloof dan wat Hij zegt en u hebt het eeuwige leven.
Volgens het Woord van God is er in Zijn ogen NIEMAND die goed
doet. Maar, Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig
te maken!
Wij mogen vol vertrouwen onze hand op dat evangelie leggen en met
het hart geloven, dat het waar is wat God zegt, ook voor mij.

Lezen: Johannes 3:31-36
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Als wij om ons heen zien, ontdekken wij nog heel wat goede mensen.
Mensen die elkaar helpen, die alles voor een ander over hebben;
vriendelijke, prettige mensen. Dat is ook heel gelukkig.

Als wij om ons heen zien, ontdekken wij nog heel wat goede mensen.
Mensen die elkaar helpen, die alles voor een ander over hebben;
vriendelijke, prettige mensen. Dat is ook heel gelukkig.

Helaas al de goede eigenschappen van de mens kunnen hem nooit in
een goed blaadje bij God brengen.
God is zo heilig en zo hoog verheven, dat Hij niet één zonde door de
vingers kan zien.
Omdat er niemand op de wereld is die nog nooit gezondigd heeft en
bovendien ieder mens in zonde is ontvangen en geboren (Psalm 51:5),
moest er Iemand anders komen op deze wereld om in onze plaats te
leven, zoals God dat van ons verlangde en het rechtvaardig oordeel
Gods over al het door ons bedreven kwaad te ondergaan.

Helaas al de goede eigenschappen van de mens kunnen hem nooit in
een goed blaadje bij God brengen.
God is zo heilig en zo hoog verheven, dat Hij niet één zonde door de
vingers kan zien.
Omdat er niemand op de wereld is die nog nooit gezondigd heeft en
bovendien ieder mens in zonde is ontvangen en geboren (Psalm 51:5),
moest er Iemand anders komen op deze wereld om in onze plaats te
leven, zoals God dat van ons verlangde en het rechtvaardig oordeel
Gods over al het door ons bedreven kwaad te ondergaan.

Jezus Christus, de Heilige en Volmaakte, is mens geworden en is in
onze plaats getreden.
Hij heeft in volmaakte gehoorzaamheid aan Zijn God geleefd en heeft
door Zijn lijden en sterven volkomen aan al Gods eisen voldaan.

Jezus Christus, de Heilige en Volmaakte, is mens geworden en is in
onze plaats getreden.
Hij heeft in volmaakte gehoorzaamheid aan Zijn God geleefd en heeft
door Zijn lijden en sterven volkomen aan al Gods eisen voldaan.

Als we dit met ons hart geloven en Christus aanvaarden als onze
Heiland en Verlosser, mogen wij vrij tot God gaan, want dan ziet Hij
ons aan alsof wij alle schuld betaald hadden.

Als we dit met ons hart geloven en Christus aanvaarden als onze
Heiland en Verlosser, mogen wij vrij tot God gaan, want dan ziet Hij
ons aan alsof wij alle schuld betaald hadden.

Lezen: Jesaja 53:5-6
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In Gen. 1:27 zegt Gods Woord ons, dat God de mens heeft geschapen
naar Zijn beeld.
De mens is dus het eigendom van Hem en Hij als Schepper heeft er
recht op dat de mens Hem eert en vertrouwt.
De mens heeft echter reeds bij de eerste de beste gelegenheid hierin
gefaald. De zonde heeft zijn intrede in de wereld gedaan en door de
zonde de dood.

In Gen. 1:27 zegt Gods Woord ons, dat God de mens heeft geschapen
naar Zijn beeld.
De mens is dus het eigendom van Hem en Hij als Schepper heeft er
recht op dat de mens Hem eert en vertrouwt.
De mens heeft echter reeds bij de eerste de beste gelegenheid hierin
gefaald. De zonde heeft zijn intrede in de wereld gedaan en door de
zonde de dood.

Wij, als afstammelingen van Adam, zijn allen in zonde ontvangen en
geboren en zijn dus in WEZEN zondaars, ook al zouden we nog nooit
gezondigd hebben.
Een zondig mens kan nu eenmaal nimmer een heilige voortbrengen,
net zo min als een giftige boom eetbare vruchten.

Wij, als afstammelingen van Adam, zijn allen in zonde ontvangen en
geboren en zijn dus in WEZEN zondaars, ook al zouden we nog nooit
gezondigd hebben.
Een zondig mens kan nu eenmaal nimmer een heilige voortbrengen,
net zo min als een giftige boom eetbare vruchten.

God, de Heilige, kan geen gemeenschap met zonde hebben.
Hij moest dus, omdat Hij de mens liefhad, een mogelijkheid scheppen
om de mens uit de dood te verlossen, zonder dat er iets aan Zijn
rechtvaardigheid tekort gedaan werd, want naar Goddelijk recht moest
de ziel die zondigt sterven.

God, de Heilige, kan geen gemeenschap met zonde hebben.
Hij moest dus, omdat Hij de mens liefhad, een mogelijkheid scheppen
om de mens uit de dood te verlossen, zonder dat er iets aan Zijn
rechtvaardigheid tekort gedaan werd, want naar Goddelijk recht moest
de ziel die zondigt sterven.

De Heer Jezus is voor ons in de dood gegaan, Hij de Rechtvaardige
voor de onrechtvaardigen, om ons uit de macht van de dood te kunnen
verlossen.
Wie in Hem gelooft, HEEFT eeuwig leven (Johannes 3:36).

De Heer Jezus is voor ons in de dood gegaan, Hij de Rechtvaardige
voor de onrechtvaardigen, om ons uit de macht van de dood te kunnen
verlossen.
Wie in Hem gelooft, HEEFT eeuwig leven (Johannes 3:36).

Lezen: 1 Petrus 3:18

Lezen: 1 Petrus 3:18

9 januari

9 januari

In Psalm 49:8-9 lezen we: "Niemand van hen zal zijn broeder
immermeer kunnen verlossen; hij zal Gode zijn rantsoen niet kunnen
geven; (Want de verlossing hunner ziel is te kostelijk, en zal in
eeuwigheid ophouden)".
De toestand van de mens was dus absoluut hopeloos.
Er was en er is in de gehele wereld niet één mens te vinden die
volkomen zondeloos, volkomen rechtvaardig is.
Niemand die het rechtvaardig oordeel van een heilig God zou kunnen
doorstaan. Van menselijke zijde was geen enkele hoop op redding
mogelijk.

In Psalm 49:8-9 lezen we: "Niemand van hen zal zijn broeder
immermeer kunnen verlossen; hij zal Gode zijn rantsoen niet kunnen
geven; (Want de verlossing hunner ziel is te kostelijk, en zal in
eeuwigheid ophouden)".
De toestand van de mens was dus absoluut hopeloos.
Er was en er is in de gehele wereld niet één mens te vinden die
volkomen zondeloos, volkomen rechtvaardig is.
Niemand die het rechtvaardig oordeel van een heilig God zou kunnen
doorstaan. Van menselijke zijde was geen enkele hoop op redding
mogelijk.

De Heer Jezus, Gods eigen Zoon, wist dat en reeds vóór dat de wereld
geschapen werd, heeft Hij gezegd: "Zie,Ik kom om Uw wil te doen"
(Hebreeën 10:5-7).
Om dat mogelijk te maken moest Hij mens worden.
Om te kunnen lijden en sterven voor de mens moest Hij, God van alle
eeuwigheid, vlees en bloed aannemen.
Hij de Heilige, de Smetteloze, was alleen in staat Gods oordeel te
doorstaan en zo de smet waarmede de zonde Gods heilige Naam had
onteerd, ongedaan maken.
Hij is volkomen mens geworden en heeft aan al het recht Gods
voldaan.
Hij alleen kan ons vrijkopen.
Hij betaalde de losprijs met Zijn kostbaar bloed, met Zijn leven.

De Heer Jezus, Gods eigen Zoon, wist dat en reeds vóór dat de wereld
geschapen werd, heeft Hij gezegd: "Zie,Ik kom om Uw wil te doen"
(Hebreeën 10:5-7).
Om dat mogelijk te maken moest Hij mens worden.
Om te kunnen lijden en sterven voor de mens moest Hij, God van alle
eeuwigheid, vlees en bloed aannemen.
Hij de Heilige, de Smetteloze, was alleen in staat Gods oordeel te
doorstaan en zo de smet waarmede de zonde Gods heilige Naam had
onteerd, ongedaan maken.
Hij is volkomen mens geworden en heeft aan al het recht Gods
voldaan.
Hij alleen kan ons vrijkopen.
Hij betaalde de losprijs met Zijn kostbaar bloed, met Zijn leven.

Lezen: Psalm 49:8-13

Lezen: Psalm 49:8-13

10 januari

10 januari

De Here Jezus heeft gezegd, dat Hij niet gekomen is om
rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de
dood en zo is de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen
gezondigd hebben (Romeinen 5:12).
Ieder mens, hoe goed hij ook is in eigen oog, is voor God dood in de
zonde.
Niemand heeft een mogelijkheid om zichzelf uit deze dood te
verlossen.

De Here Jezus heeft gezegd, dat Hij niet gekomen is om
rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de
dood en zo is de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen
gezondigd hebben (Romeinen 5:12).
Ieder mens, hoe goed hij ook is in eigen oog, is voor God dood in de
zonde.
Niemand heeft een mogelijkheid om zichzelf uit deze dood te
verlossen.

Velen pogen Christus na te volgen als voorbeeld van goedheid en
liefde.
God is echter heilig en rechtvaardig en vraagt niet van ons om onze
best te doen, doch eist een VOLKOMEN gerechtigheid.

Velen pogen Christus na te volgen als voorbeeld van goedheid en
liefde.
God is echter heilig en rechtvaardig en vraagt niet van ons om onze
best te doen, doch eist een VOLKOMEN gerechtigheid.

Jezus Christus, Gods Zoon, is in de dood gegaan en heeft het loon der
zonde voor ons betaald.
Hij, de Heilige en Rechtvaardige betaalde met Zijn bloed, Hij stierf
voor zondaars.
Hij is opgestaan uit de dood en zit nu aan de rechterhand van de
Majesteit in de Hoge (Hebreeën 1:3).
Hij heeft de dood overwonnen.

Jezus Christus, Gods Zoon, is in de dood gegaan en heeft het loon der
zonde voor ons betaald.
Hij, de Heilige en Rechtvaardige betaalde met Zijn bloed, Hij stierf
voor zondaars.
Hij is opgestaan uit de dood en zit nu aan de rechterhand van de
Majesteit in de Hoge (Hebreeën 1:3).
Hij heeft de dood overwonnen.

Ieder mens die gelooft in Hem, Die dat geweldige verlossingswerk
volbracht heeft, gaat over uit de dood in het leven.
Dit eeuwige leven is Gods genadegave aan degenen die geloven dat
Jezus Christus met Zijn bloed hen heeft vrijgekocht uit de macht van
zonde en dood. Zij ontvangen dan dit nieuwe leven, het ware leven dat
eeuwig is, en Gods Geest in het hart.

Ieder mens die gelooft in Hem, Die dat geweldige verlossingswerk
volbracht heeft, gaat over uit de dood in het leven.
Dit eeuwige leven is Gods genadegave aan degenen die geloven dat
Jezus Christus met Zijn bloed hen heeft vrijgekocht uit de macht van
zonde en dood. Zij ontvangen dan dit nieuwe leven, het ware leven dat
eeuwig is, en Gods Geest in het hart.

Lezen: Markus 2:15-17

Lezen: Markus 2:15-17

11 januari

11 januari

God heeft door Mozes aan het volk Israël Zijn heilige wet gegeven.
Zijn bevel was: "Doe dat en gij zult leven".
Wie kon echter God liefhebben met heel zijn hart, met heel zijn ziel en
geheel zijn kracht en zijn naaste als zichzelf? Immers geen sterveling?

God heeft door Mozes aan het volk Israël Zijn heilige wet gegeven.
Zijn bevel was: "Doe dat en gij zult leven".
Wie kon echter God liefhebben met heel zijn hart, met heel zijn ziel en
geheel zijn kracht en zijn naaste als zichzelf? Immers geen sterveling?

God wist dit wel en gaf aan het volk Israël allerlei offerdiensten, opdat
zij door het brengen van deze offers genade konden ontvangen voor
hun tekortkomingen.
Zonder bloedstorting is er nu eenmaal geen vergeving.
God kan niet genadig zijn ten koste van recht.

God wist dit wel en gaf aan het volk Israël allerlei offerdiensten, opdat
zij door het brengen van deze offers genade konden ontvangen voor
hun tekortkomingen.
Zonder bloedstorting is er nu eenmaal geen vergeving.
God kan niet genadig zijn ten koste van recht.

Al de offers zagen uit naar het volmaakte offer dat Jezus Christus,
Gods Zoon en Zoon des mensen eens zou brengen.
Jezus Christus heeft in Zijn leven volkomen voldaan aan de eis van
Gods heilige wetten.
Hij leefde als volkomen mens. Hij boette met Zijn bloed, Zijn leven,
voor al het kwaad door de mens bedreven.
Welk een wondere, onpeilbare liefde!

Al de offers zagen uit naar het volmaakte offer dat Jezus Christus,
Gods Zoon en Zoon des mensen eens zou brengen.
Jezus Christus heeft in Zijn leven volkomen voldaan aan de eis van
Gods heilige wetten.
Hij leefde als volkomen mens. Hij boette met Zijn bloed, Zijn leven,
voor al het kwaad door de mens bedreven.
Welk een wondere, onpeilbare liefde!

Gelooft u in de Here Jezus Christus, hebt u Hem aanvaard als
Verlosser en Zaligmaker?
Zo ja, dan bent u overgegaan uit de dood, waarin de zonde u bracht,
naar het eeuwige leven.
Het eeuwige leven is het nieuwe leven dat God in ons hart heeft
gegeven en dat we nu reeds mogen beleven door Jezus Christus.

Gelooft u in de Here Jezus Christus, hebt u Hem aanvaard als
Verlosser en Zaligmaker?
Zo ja, dan bent u overgegaan uit de dood, waarin de zonde u bracht,
naar het eeuwige leven.
Het eeuwige leven is het nieuwe leven dat God in ons hart heeft
gegeven en dat we nu reeds mogen beleven door Jezus Christus.

Lezen: Lukas 10:25-28

Lezen: Lukas 10:25-28

12 januari

12 januari

Als een keizer zou willen omgaan met een eenvoudig arbeider, kan hij
zich niet verlagen tot de stand van de arbeider. Hij zal deze moeten
verheffen tot een stand die bij de keizer past.
God, de Allerhoogste, is heilig en rechtvaardig. Hij kan niet omgaan
met iemand die minder heilig en rechtvaardig is dan Hij.
Het is voor Hem volkomen onmogelijk contact te hebben met Zijn
gevallen schepsel.

Als een keizer zou willen omgaan met een eenvoudig arbeider, kan hij
zich niet verlagen tot de stand van de arbeider. Hij zal deze moeten
verheffen tot een stand die bij de keizer past.
God, de Allerhoogste, is heilig en rechtvaardig. Hij kan niet omgaan
met iemand die minder heilig en rechtvaardig is dan Hij.
Het is voor Hem volkomen onmogelijk contact te hebben met Zijn
gevallen schepsel.

Echter, God wiens wezen liefde is, had de mens lief en wilde graag
hem gelukkig maken en hem de vrede en de blijdschap van de
gemeenschap met Hem schenken.
Hij moest daartoe de mens tot Zijn stand verheffen, doch dat kon Hij
niet doen ten koste van Zijn heiligheid en rechtvaardigheid.
Gods Woord ontvouwt ons Gods onnaspeurlijke wijsheid en liefde bij
de oplossing van dit probleem.
God gaf Zichzelf in de Zoon Zijner liefde, in Jezus Christus.
Christus heeft volkomen aan het recht Gods voldaan.
Hij vereenzelvigde zich geheel met de mens. Hij, Die geen zonde
gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden
worden rechtvaardigheid Gods in Hem (2 Korinthe 5:21).

Echter, God wiens wezen liefde is, had de mens lief en wilde graag
hem gelukkig maken en hem de vrede en de blijdschap van de
gemeenschap met Hem schenken.
Hij moest daartoe de mens tot Zijn stand verheffen, doch dat kon Hij
niet doen ten koste van Zijn heiligheid en rechtvaardigheid.
Gods Woord ontvouwt ons Gods onnaspeurlijke wijsheid en liefde bij
de oplossing van dit probleem.
God gaf Zichzelf in de Zoon Zijner liefde, in Jezus Christus.
Christus heeft volkomen aan het recht Gods voldaan.
Hij vereenzelvigde zich geheel met de mens. Hij, Die geen zonde
gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden
worden rechtvaardigheid Gods in Hem (2 Korinthe 5:21).

Dit wonderlijke heerlijke feit is het deel van hen die in Jezus Christus
geloven, die God vertrouwen op Zijn Woord.
Dat Woord zegt in Johannes 1:12: "Maar zovelen Hem aangenomen
hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden,
namelijk die in Zijn Naam geloven;"
Zo kan de heilige, rechtvaardige God met ons omgaan als een Vader
met Zijn kind en dit is in en door Jezus Christus onze Verlosser en
Zaligmaker.

Dit wonderlijke heerlijke feit is het deel van hen die in Jezus Christus
geloven, die God vertrouwen op Zijn Woord.
Dat Woord zegt in Johannes 1:12: "Maar zovelen Hem aangenomen
hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden,
namelijk die in Zijn Naam geloven;"
Zo kan de heilige, rechtvaardige God met ons omgaan als een Vader
met Zijn kind en dit is in en door Jezus Christus onze Verlosser en
Zaligmaker.

Lezen: 2 Korinthe 5:20-21

Lezen: 2 Korinthe 5:20-21

13 januari

13 januari

Als God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende en narigheid in de
wereld. Waarom oorlog, haat en nijd.
In Zijn Woord (Mattheüs 4) lezen we hoe de Christus door de satan
werd verzocht in de woestijn en Hem al de koninkrijken der wereld en
hun heerlijkheid aanbood voor één knieval.
Hieruit blijkt wel heel duidelijk, dat satan heer en meester van deze
wereld is.
De Heer Jezus zegt dan ook in Johannes 14:30: "Want de overste dezer
wereld komt, en heeft aan Mij niets".

Als God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende en narigheid in de
wereld. Waarom oorlog, haat en nijd.
In Zijn Woord (Mattheüs 4) lezen we hoe de Christus door de satan
werd verzocht in de woestijn en Hem al de koninkrijken der wereld en
hun heerlijkheid aanbood voor één knieval.
Hieruit blijkt wel heel duidelijk, dat satan heer en meester van deze
wereld is.
De Heer Jezus zegt dan ook in Johannes 14:30: "Want de overste dezer
wereld komt, en heeft aan Mij niets".

Jezus Christus heeft de macht van satan en dood overwonnen doordat
Hij, Gods Zoon, het oordeel Gods over de zonde heeft ondergaan.
Het vonnis over satan is echter nog niet te uitvoer gebracht.
Deze tijd zal eenmaal komen als Christus Zijn regering zal aanvaarden.

Jezus Christus heeft de macht van satan en dood overwonnen doordat
Hij, Gods Zoon, het oordeel Gods over de zonde heeft ondergaan.
Het vonnis over satan is echter nog niet te uitvoer gebracht.
Deze tijd zal eenmaal komen als Christus Zijn regering zal aanvaarden.

Nu nog zwijgt God in Zijn liefde, want als God het kwaad zou
oordelen, bleef er niets van ons over.
De tijd waarin wij leven is de tijd der genade. God biedt elk mens uit
louter genade verlossing en vrede aan door Zijn Zoon Jezus Christus.
In Hem schonk God ons heel de liefde van Zijn hart.
In Hem kan Hij ons genadig zijn, want Jezus Christus voldeed aan al
Gods gerechtigheid.
Zijn verlossing, Zijn genade wordt ons deel door eenvoudig te geloven
in deze Verlosser en Zaligmaker. Geloven met je hart.

Nu nog zwijgt God in Zijn liefde, want als God het kwaad zou
oordelen, bleef er niets van ons over.
De tijd waarin wij leven is de tijd der genade. God biedt elk mens uit
louter genade verlossing en vrede aan door Zijn Zoon Jezus Christus.
In Hem schonk God ons heel de liefde van Zijn hart.
In Hem kan Hij ons genadig zijn, want Jezus Christus voldeed aan al
Gods gerechtigheid.
Zijn verlossing, Zijn genade wordt ons deel door eenvoudig te geloven
in deze Verlosser en Zaligmaker. Geloven met je hart.

Lezen: Mattheüs 4:8-11

Lezen: Mattheüs 4:8-11

14 januari

14 januari

Wat moet het voor de Heer Jezus geweest zijn om als mens op deze
aarde te komen te midden van zonde en dood.
Hij de Rechtvaardige, de Heer van hemel en aarde, verliet vrijwillig
Zijn heerlijkheid en kwam op aarde om de eer van Gods Naam te
herstellen.
Door de zonde was Gods Naam onteerd. Door de zonde was er geen
contact meer mogelijk tussen God en Zijn schepsel.

Wat moet het voor de Heer Jezus geweest zijn om als mens op deze
aarde te komen te midden van zonde en dood.
Hij de Rechtvaardige, de Heer van hemel en aarde, verliet vrijwillig
Zijn heerlijkheid en kwam op aarde om de eer van Gods Naam te
herstellen.
Door de zonde was Gods Naam onteerd. Door de zonde was er geen
contact meer mogelijk tussen God en Zijn schepsel.

De Heer Jezus, de Zoon des mensen, was volkomen smetteloos,
volkomen heilig.
Hij kon zeggen: "Wie van u overtuigt Mij van zonde?" (Johannes
8:46).
Daarom kon ook alleen Hij onze Verlosser zijn.
God heeft gezegd: "Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem!" (Markus
9:7).
De mens wilde niet horen en wierp Hem uit. Toen moest Gods toorn
over de zonde losbreken en Jezus Christus, Gods geliefde Zoon, droeg
Gods toorn op het vloekhout der schande, het kruis.
Hij werd om onzentwille van God verlaten en betaalde dit met de
dood.
Aan het Goddelijk recht is nu volkomen voldaan, want er is geen
kwaad ongestraft gebleven.

De Heer Jezus, de Zoon des mensen, was volkomen smetteloos,
volkomen heilig.
Hij kon zeggen: "Wie van u overtuigt Mij van zonde?" (Johannes
8:46).
Daarom kon ook alleen Hij onze Verlosser zijn.
God heeft gezegd: "Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem!" (Markus
9:7).
De mens wilde niet horen en wierp Hem uit. Toen moest Gods toorn
over de zonde losbreken en Jezus Christus, Gods geliefde Zoon, droeg
Gods toorn op het vloekhout der schande, het kruis.
Hij werd om onzentwille van God verlaten en betaalde dit met de
dood.
Aan het Goddelijk recht is nu volkomen voldaan, want er is geen
kwaad ongestraft gebleven.

Als wij met ons hart in Jezus Christus geloven, wordt ons Zijn
gerechtigheid toegerekend en mogen wij die heilige, rechtvaardige
God onze Vader noemen.

Als wij met ons hart in Jezus Christus geloven, wordt ons Zijn
gerechtigheid toegerekend en mogen wij die heilige, rechtvaardige
God onze Vader noemen.

Lezen: Romeinen 5:8-11

Lezen: Romeinen 5:8-11

15 januari

15 januari

Men zegt dikwijls: "Ik leef goed volgens eer en geweten, geef ieder het
zijne en help waar ik helpen kan".
"Ik geloof wel in God en Hij zal het wel goed met mij maken, want
God is liefde".
Het laatste is inderdaad waar.
Zijn liefde is onuitsprekelijk groot, zo groot, dat Hij alles heeft
gegeven om het mogelijk te maken ons Zijn liefde te bewijzen.

Men zegt dikwijls: "Ik leef goed volgens eer en geweten, geef ieder het
zijne en help waar ik helpen kan".
"Ik geloof wel in God en Hij zal het wel goed met mij maken, want
God is liefde".
Het laatste is inderdaad waar.
Zijn liefde is onuitsprekelijk groot, zo groot, dat Hij alles heeft
gegeven om het mogelijk te maken ons Zijn liefde te bewijzen.

God is heilig en rechtvaardig en het is onmogelijk voor Hem met
zondaars om te gaan.
Al zijn we nog zo goed, in Adam zijn wij geboren zondaars en God
kan geen enkele zonde door de vingers zien.
Het bewijs van Zijn liefde voor ons is, dat Hij zijn eniggeboren Zoon,
Jezus Christus, in de wereld heeft gezonden om het rechtvaardig
oordeel Gods over de zonde te dragen.
God vraagt nu niet van ons om ons best te doen goed te leven, doch om
te geloven in de Zoon Zijner liefde.
Hem te aanvaarden als Verlosser en Zaligmaker.
Op het ogenblik dat wij dat doen maakt Hij ons tot Zijn eigen kind en
geeft ons Zijn Geest als Leidsman in dit leven.

God is heilig en rechtvaardig en het is onmogelijk voor Hem met
zondaars om te gaan.
Al zijn we nog zo goed, in Adam zijn wij geboren zondaars en God
kan geen enkele zonde door de vingers zien.
Het bewijs van Zijn liefde voor ons is, dat Hij zijn eniggeboren Zoon,
Jezus Christus, in de wereld heeft gezonden om het rechtvaardig
oordeel Gods over de zonde te dragen.
God vraagt nu niet van ons om ons best te doen goed te leven, doch om
te geloven in de Zoon Zijner liefde.
Hem te aanvaarden als Verlosser en Zaligmaker.
Op het ogenblik dat wij dat doen maakt Hij ons tot Zijn eigen kind en
geeft ons Zijn Geest als Leidsman in dit leven.

Lezen: Johannes 3:34-36

Lezen: Johannes 3:34-36

16 januari

16 januari

Gods Geest sprak door Jeremia: "Zal ook een Moorman zijn huid
veranderen? of een luipaard zijn vlekken? Zo zult gijlieden ook kunnen
goed doen, die geleerd zijt kwaad te doen" (Jeremia 13:23).

Gods Geest sprak door Jeremia: "Zal ook een Moorman zijn huid
veranderen? of een luipaard zijn vlekken? Zo zult gijlieden ook kunnen
goed doen, die geleerd zijt kwaad te doen" (Jeremia 13:23).

Kan een mens zichzelf veranderen?
Velen denken van wel, ze proberen het goede in zich te stimuleren.

Kan een mens zichzelf veranderen?
Velen denken van wel, ze proberen het goede in zich te stimuleren.

God zegt in Jeremia 17:9-10: "Arglistig is het hart, meer dan enig ding,
ja dodelijk is het, wie kan het kennen? Ik, de HEERE doorgrond het hart
...".

God zegt in Jeremia 17:9-10: "Arglistig is het hart, meer dan enig ding,
ja dodelijk is het, wie kan het kennen? Ik, de HEERE doorgrond het hart
...".

God ziet neer uit de hemel op de mensenkinderen om te zien of er één
verstandig is, één die God zoekt.
Het resultaat van Zijn onderzoek is: "Allen zijn afgeweken, tezamen
zijn zij onnut geworden; er is niemand die goed doet, er is ook niet tot
één toe" (Romeinen 3:12 en Psalm 53:3-4).
Ten opzichte van elkaar kunnen we nog wel een beetje goed zijn. Met
Gods maat gemeten is niemand goed.

God ziet neer uit de hemel op de mensenkinderen om te zien of er één
verstandig is, één die God zoekt.
Het resultaat van Zijn onderzoek is: "Allen zijn afgeweken, tezamen
zijn zij onnut geworden; er is niemand die goed doet, er is ook niet tot
één toe" (Romeinen 3:12 en Psalm 53:3-4).
Ten opzichte van elkaar kunnen we nog wel een beetje goed zijn. Met
Gods maat gemeten is niemand goed.

Wonderlijk heerlijk is het te mogen lezen in Zijn Woord, dat Hij ons
verkondigd: "Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods
en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing
in Christus Jezus" (Romeinen 3:23-24).
Om niet, gratis, biedt Hij ons aan om ons te rechtvaardigen in Zijn
Zoon.
Willen we op dat aanbod ingaan?

Wonderlijk heerlijk is het te mogen lezen in Zijn Woord, dat Hij ons
verkondigd: "Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods
en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing
in Christus Jezus" (Romeinen 3:23-24).
Om niet, gratis, biedt Hij ons aan om ons te rechtvaardigen in Zijn
Zoon.
Willen we op dat aanbod ingaan?

Lezen: Romeinen 3:23-24

Lezen: Romeinen 3:23-24

17 januari

17 januari

Het komt vaak voor dat mensen trouw naar de kerk gaan en in de
Bijbel lezen, maar als men hen vraagt: "Bent u een kind van God, bent
u behouden", dan durven ze geen antwoord te geven.
Hoe komt dat toch? Is het omdat ze Gods Woord niet durven geloven
of is het omdat ze het gemakkelijker vinden godsdienstig te zijn, God
te eren op de wijze die hen goeddunkt en verder hun eigen leven te
leven?

Het komt vaak voor dat mensen trouw naar de kerk gaan en in de
Bijbel lezen, maar als men hen vraagt: "Bent u een kind van God, bent
u behouden", dan durven ze geen antwoord te geven.
Hoe komt dat toch? Is het omdat ze Gods Woord niet durven geloven
of is het omdat ze het gemakkelijker vinden godsdienstig te zijn, God
te eren op de wijze die hen goeddunkt en verder hun eigen leven te
leven?

Jezus Christus heeft gezegd: "IK BEN DE WEG, EN DE
WAARHEID, EN HET LEVEN, NIEMAND KOMT TOT DEN
VADER, DAN DOOR MIJ" (Johannes 14:6).

Jezus Christus heeft gezegd: "IK BEN DE WEG, EN DE
WAARHEID, EN HET LEVEN, NIEMAND KOMT TOT DEN
VADER, DAN DOOR MIJ" (Johannes 14:6).

Buiten Jezus Christus is geen leven, alleen maar dood.
Hij Zelf is de Waarheid, Hij Zelf is de Weg tot verlossing, tot God.
Elk mens moet zijn standpunt ten opzichte van Jezus Christus bepalen.
Hij is het Centrum van het heelal, uit Hem en tot Hem vloeit alle leven.

Buiten Jezus Christus is geen leven, alleen maar dood.
Hij Zelf is de Waarheid, Hij Zelf is de Weg tot verlossing, tot God.
Elk mens moet zijn standpunt ten opzichte van Jezus Christus bepalen.
Hij is het Centrum van het heelal, uit Hem en tot Hem vloeit alle leven.

God vraagt geen godsdienst, geen vroomheid.
Hij vraagt van ons Jezus Christus te erkennen als persoonlijke
Verlosser en Heer.
Alleen Jezus Christus heeft voor God waarde.
Uitsluitend Jezus Christus!

God vraagt geen godsdienst, geen vroomheid.
Hij vraagt van ons Jezus Christus te erkennen als persoonlijke
Verlosser en Heer.
Alleen Jezus Christus heeft voor God waarde.
Uitsluitend Jezus Christus!

Geloof in Jezus Christus met geheel uw hart.
Laat Hij de Heer van uw leven zijn.
Alleen dit is eeuwigheidsleven.

Geloof in Jezus Christus met geheel uw hart.
Laat Hij de Heer van uw leven zijn.
Alleen dit is eeuwigheidsleven.

Lezen: Hebreeën 1:1-4

Lezen: Hebreeën 1:1-4

18 januari

18 januari

De Heer Jezus heeft als volmaakt Mens op aarde geleefd tot eer van
Zijn God en Vader.
Wij hadden zo moeten leven, want God, onze Schepper, had het recht
van ons liefde en vertrouwen te eisen.

De Heer Jezus heeft als volmaakt Mens op aarde geleefd tot eer van
Zijn God en Vader.
Wij hadden zo moeten leven, want God, onze Schepper, had het recht
van ons liefde en vertrouwen te eisen.

Omdat niemand ter wereld aan deze Goddelijke eisen kon voldoen
door de zonde, heeft God, omdat Hij de liefde zelve is, Zijn Zoon in de
wereld gezonden. Dit was de enige mogelijkheid om Gods eer te
herstellen en de mens te redden.

Omdat niemand ter wereld aan deze Goddelijke eisen kon voldoen
door de zonde, heeft God, omdat Hij de liefde zelve is, Zijn Zoon in de
wereld gezonden. Dit was de enige mogelijkheid om Gods eer te
herstellen en de mens te redden.

Als Zoon des mensen heeft de Heer Jezus God op volmaakte wijze
Zijn liefde en vertrouwen gegeven.
Hij heeft ons, Zijn medemensen, zo onuitsprekelijk lief gehad, dat Hij
het lijden en de dood heeft doorstaan, vanwege de vreugde, die Hem
voorgesteld was (Hebreeën 12:2).

Als Zoon des mensen heeft de Heer Jezus God op volmaakte wijze
Zijn liefde en vertrouwen gegeven.
Hij heeft ons, Zijn medemensen, zo onuitsprekelijk lief gehad, dat Hij
het lijden en de dood heeft doorstaan, vanwege de vreugde, die Hem
voorgesteld was (Hebreeën 12:2).

God heeft Hem nu met eer en heerlijkheid gekroond.
Hij heeft Hem opgewekt uit de dood en nu zit Hij aan Gods
rechterhand. Hij heeft een Naam gekregen die boven alle naam is.

God heeft Hem nu met eer en heerlijkheid gekroond.
Hij heeft Hem opgewekt uit de dood en nu zit Hij aan Gods
rechterhand. Hij heeft een Naam gekregen die boven alle naam is.

Zolang de genadetijd nog voortduurt, kan ieder mens Jezus Christus
aanvaarden als de Christus Gods, de Middelaar en de Verlosser.
Wie dit doet, wordt een kind van God. Hij ontvangt Gods Heilige
Geest in zijn hart, welke hem in alle Waarheid zal leiden.

Zolang de genadetijd nog voortduurt, kan ieder mens Jezus Christus
aanvaarden als de Christus Gods, de Middelaar en de Verlosser.
Wie dit doet, wordt een kind van God. Hij ontvangt Gods Heilige
Geest in zijn hart, welke hem in alle Waarheid zal leiden.

Lezen: Filippensen 2:9-11

Lezen: Filippensen 2:9-11

19 januari

19 januari

Hoe is het mogelijk dat God de mens uit GENADE kan
rechtvaardigen? Hoe kan Hij de mens genade bewijzen en daarbij
rechtvaardig blijven?
In de menselijke wetgeving zou dit betekenen: "Gratie verlenen".
Gratie verlenen is echter eigenlijk het recht terzijde zetten, want het
vonnis wordt niet uitgevoerd.

Hoe is het mogelijk dat God de mens uit GENADE kan
rechtvaardigen? Hoe kan Hij de mens genade bewijzen en daarbij
rechtvaardig blijven?
In de menselijke wetgeving zou dit betekenen: "Gratie verlenen".
Gratie verlenen is echter eigenlijk het recht terzijde zetten, want het
vonnis wordt niet uitgevoerd.

God, de Rechtvaardige, kan nooit gratie verlenen. Zijn recht moet
altijd volledig zegevieren.
Zijn recht heeft ook getriomfeerd. Hij kan de mens genadig zijn op
juridische rechtvaardige grond.

God, de Rechtvaardige, kan nooit gratie verlenen. Zijn recht moet
altijd volledig zegevieren.
Zijn recht heeft ook getriomfeerd. Hij kan de mens genadig zijn op
juridische rechtvaardige grond.

Een rechter kan niet iemand anders straffen in plaats van de
misdadiger.
Jezus Christus, God van alle eeuwigheid, echter heeft zich volkomen
één gemaakt met ons zondige mensen. Hij is één plant met ons
geworden. Hij is voor ons tot zonde gemaakt (2 Korinthe 5:21).
IN HEM waren wij toen Hij het rechtvaardig oordeel Gods onderging.
God heeft Zijn Zoon niet gespaard, doch in Hem àl wat
ongerechtigheid was geoordeeld.

Een rechter kan niet iemand anders straffen in plaats van de
misdadiger.
Jezus Christus, God van alle eeuwigheid, echter heeft zich volkomen
één gemaakt met ons zondige mensen. Hij is één plant met ons
geworden. Hij is voor ons tot zonde gemaakt (2 Korinthe 5:21).
IN HEM waren wij toen Hij het rechtvaardig oordeel Gods onderging.
God heeft Zijn Zoon niet gespaard, doch in Hem àl wat
ongerechtigheid was geoordeeld.

Jezus Christus, Gods Rechtvaardige, heeft in volmaakte
gehoorzaamheid het werk der verlossing volbracht. God heeft door dit
grote werk volkomen genoegdoening ontvangen.
God kan nu aan een ieder die in Christus Jezus gelooft, die zich aan
Hem toevertrouwt als zijn persoonlijke Verlosser en Zaligmaker,
genade bewijzen en de zonden vergeven.

Jezus Christus, Gods Rechtvaardige, heeft in volmaakte
gehoorzaamheid het werk der verlossing volbracht. God heeft door dit
grote werk volkomen genoegdoening ontvangen.
God kan nu aan een ieder die in Christus Jezus gelooft, die zich aan
Hem toevertrouwt als zijn persoonlijke Verlosser en Zaligmaker,
genade bewijzen en de zonden vergeven.

Omdat Jezus Christus Zijn kostbaar bloed heeft gegeven, mogen wij,
Gods kinderen, nu zeker weten: "Hij is getrouw en rechtvaardig om
ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid"
(1 Johannes 1:9).

Omdat Jezus Christus Zijn kostbaar bloed heeft gegeven, mogen wij,
Gods kinderen, nu zeker weten: "Hij is getrouw en rechtvaardig om
ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid"
(1 Johannes 1:9).

Lezen: Efeze 1:7-8

Lezen: Efeze 1:7-8

20 januari

20 januari

"Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God
door, onzen Heere Jezus Christus" (Romeinen 5:1).
Wij dan, die in Christus Jezus geloven en die Hem van harte danken
voor dat heerlijke werk der verlossing dat Hij heeft volbracht.
Wij dan, die geloven, dat Hij ons kocht met Zijn dierbaar bloed, dat Hij
geheel onze schuld betaalde.
Wij die geloven, dat wij door onze Here Jezus Christus volkomen
gerechtvaardigd zijn van de zonde.

"Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God
door, onzen Heere Jezus Christus" (Romeinen 5:1).
Wij dan, die in Christus Jezus geloven en die Hem van harte danken
voor dat heerlijke werk der verlossing dat Hij heeft volbracht.
Wij dan, die geloven, dat Hij ons kocht met Zijn dierbaar bloed, dat Hij
geheel onze schuld betaalde.
Wij die geloven, dat wij door onze Here Jezus Christus volkomen
gerechtvaardigd zijn van de zonde.

Wij hebben nu vrede met God.
Het is die wonderlijke, heerlijke vrede, die in ons hart daalde op het
ogenblik dat wij ons toevertrouwden aan onze Heiland en Heer.
Het is niet de vrede zoals de wereld deze geeft.
Het is niet een soort tevredenheid.
Het is Zijn vrede.
Het is onze Heer en Heiland Zelf, Die door Zijn Geest Zijn vrede in
ons hart uitgiet. Vrede met God.
Te weten kind te zijn van die grote God, Die onze Vader in Christus is
geworden. Aan Zijn hart te mogen rusten.
Het is nu vrede tussen Hem en ons, omdat wij bekleed zijn met de
gerechtigheid van onze Heiland, Verlosser en Leidsman Jezus
Christus.
In en door Hem mogen wij leven.
Wij zijn voor eeuwig met Hem verbonden!

Wij hebben nu vrede met God.
Het is die wonderlijke, heerlijke vrede, die in ons hart daalde op het
ogenblik dat wij ons toevertrouwden aan onze Heiland en Heer.
Het is niet de vrede zoals de wereld deze geeft.
Het is niet een soort tevredenheid.
Het is Zijn vrede.
Het is onze Heer en Heiland Zelf, Die door Zijn Geest Zijn vrede in
ons hart uitgiet. Vrede met God.
Te weten kind te zijn van die grote God, Die onze Vader in Christus is
geworden. Aan Zijn hart te mogen rusten.
Het is nu vrede tussen Hem en ons, omdat wij bekleed zijn met de
gerechtigheid van onze Heiland, Verlosser en Leidsman Jezus
Christus.
In en door Hem mogen wij leven.
Wij zijn voor eeuwig met Hem verbonden!

Lezen: Johannes 14:27

Lezen: Johannes 14:27

21 januari

21 januari

In de Bijbel, Gods heilig Woord, vinden we vele geboden en wetten
aan de mens gegeven. Het zijn goddelijke wetten.
In Genesis 26:5 lezen we dat God tot Abraham zegt, dat hij naar Zijn
geboden, Zijn wetten en Zijn inzettingen heeft geluisterd.
Ruim vierhonderd jaar later heeft God deze wetten, aangevuld met vele
andere, op schrift doen stellen en aan Zijn volk Israël gegeven.
Deze wetten ontving Israël via Mozes en ze worden daarom de wetten
van Mozes genoemd.
Al deze wetten zijn van God en dus heilig, ze moesten op Gods bevel
naarstig onderhouden worden.
De mens kon dus door de wet leven zoals het van hem werd gevraagd,
zou men kunnen concluderen.

In de Bijbel, Gods heilig Woord, vinden we vele geboden en wetten
aan de mens gegeven. Het zijn goddelijke wetten.
In Genesis 26:5 lezen we dat God tot Abraham zegt, dat hij naar Zijn
geboden, Zijn wetten en Zijn inzettingen heeft geluisterd.
Ruim vierhonderd jaar later heeft God deze wetten, aangevuld met vele
andere, op schrift doen stellen en aan Zijn volk Israël gegeven.
Deze wetten ontving Israël via Mozes en ze worden daarom de wetten
van Mozes genoemd.
Al deze wetten zijn van God en dus heilig, ze moesten op Gods bevel
naarstig onderhouden worden.
De mens kon dus door de wet leven zoals het van hem werd gevraagd,
zou men kunnen concluderen.

De wet werkte echter precies andersom. Door de wet leerde de mens
juist de zonde goed kennen. B.v. het gebod: "Gij zult niet begeren",
wekt de begeerte in de mens op (Romeinen 7:7-8).
Wetten zijn er om overtreden of ontdoken te worden, zegt men
dikwijls. Als er geen wet is, is er ook geen overtreding.

De wet werkte echter precies andersom. Door de wet leerde de mens
juist de zonde goed kennen. B.v. het gebod: "Gij zult niet begeren",
wekt de begeerte in de mens op (Romeinen 7:7-8).
Wetten zijn er om overtreden of ontdoken te worden, zegt men
dikwijls. Als er geen wet is, is er ook geen overtreding.

De wet kan de mens nooit rechtvaardigen, want door de wet wordt de
zonde gestimuleerd, opgewekt. Dit komt niet doordat de wet verkeerd
is, doch doordat de mens van nature zondig is.
De wet is heilig, rechtvaardig en goed, zegt God in Romeinen 7:12. De
mens deugt echter niet.
De eis van Gods wet is: "De ziel die zondigt zal sterven". Er is geen
ontkomen aan. God, de Heilige, houdt Zich aan Zijn wet.
De enige oplossing is Jezus Christus, Gods Zoon. Hij is voor ons een
vloek geworden en kocht ons zo vrij van de vloek der wet.

De wet kan de mens nooit rechtvaardigen, want door de wet wordt de
zonde gestimuleerd, opgewekt. Dit komt niet doordat de wet verkeerd
is, doch doordat de mens van nature zondig is.
De wet is heilig, rechtvaardig en goed, zegt God in Romeinen 7:12. De
mens deugt echter niet.
De eis van Gods wet is: "De ziel die zondigt zal sterven". Er is geen
ontkomen aan. God, de Heilige, houdt Zich aan Zijn wet.
De enige oplossing is Jezus Christus, Gods Zoon. Hij is voor ons een
vloek geworden en kocht ons zo vrij van de vloek der wet.

Lezen: Galaten 3:10-13

Lezen: Galaten 3:10-13

22 januari

22 januari

In Romeinen 1:20-23 beschuldigt Gods Geest de mens er van, dat hij
zijn Schepper had kunnen kennen in de schepping, die getuigde van
Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, doch hij heeft God niet als God
verheerlijkt en gedankt.

In Romeinen 1:20-23 beschuldigt Gods Geest de mens er van, dat hij
zijn Schepper had kunnen kennen in de schepping, die getuigde van
Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, doch hij heeft God niet als God
verheerlijkt en gedankt.

De mens heeft zich gewend tot afgoden. Hij heeft de Waarheid Gods
vervangen door leugen en daardoor is de boosheid vermenigvuldigd.

De mens heeft zich gewend tot afgoden. Hij heeft de Waarheid Gods
vervangen door leugen en daardoor is de boosheid vermenigvuldigd.

In Romeinen 2 beschuldigt Gods Geest de Joden er van, dat zij de wet
niet gehouden hebben. Het was alles vormendienst geworden.
Zij wilden door de wet gerechtvaardigd worden en beseften niet dat zij
Gods genade nodig hadden, die zij door middel van de offeranden
konden deelachtig worden.
Zij eerden God met de lippen, doch hun hart was er niet bij (Jesaja
29:13).
Het zijn hun eigen wetten die hen schuldig verklaren. Niemand is
goed.

In Romeinen 2 beschuldigt Gods Geest de Joden er van, dat zij de wet
niet gehouden hebben. Het was alles vormendienst geworden.
Zij wilden door de wet gerechtvaardigd worden en beseften niet dat zij
Gods genade nodig hadden, die zij door middel van de offeranden
konden deelachtig worden.
Zij eerden God met de lippen, doch hun hart was er niet bij (Jesaja
29:13).
Het zijn hun eigen wetten die hen schuldig verklaren. Niemand is
goed.

Het eindoordeel is dan ook: "De GEHELE wereld is strafwaardig voor
God". ALLE mond zal gestopt worden als de mens voor Gods
rechterstoel zal staan (Romeinen 3:19).

Het eindoordeel is dan ook: "De GEHELE wereld is strafwaardig voor
God". ALLE mond zal gestopt worden als de mens voor Gods
rechterstoel zal staan (Romeinen 3:19).

Van de mens kon God niets verwachten. Het moest dus alles van Hem
komen. Hij heeft, buiten de mens om, het heerlijke verlossingswerk
gepland en uitgevoerd.
Jezus Christus heeft het werk geheel volbracht. Het is volkomen en
volmaakt. Alleen door Hem, door Zijn bloed gerechtvaardigd, worden
wij behouden van Gods toorn.

Van de mens kon God niets verwachten. Het moest dus alles van Hem
komen. Hij heeft, buiten de mens om, het heerlijke verlossingswerk
gepland en uitgevoerd.
Jezus Christus heeft het werk geheel volbracht. Het is volkomen en
volmaakt. Alleen door Hem, door Zijn bloed gerechtvaardigd, worden
wij behouden van Gods toorn.

Lezen: Romeinen 5:8-9

Lezen: Romeinen 5:8-9

23 januari

23 januari

In deze tijd wordt veel reclame gemaakt voor de Bijbel. Het is een
interessant boek en het biedt elk wat wils. Ieder gelovig mens heeft zo
zijn standpunt en probeert dat standpunt te verdedigen met
bijbelteksten.

In deze tijd wordt veel reclame gemaakt voor de Bijbel. Het is een
interessant boek en het biedt elk wat wils. Ieder gelovig mens heeft zo
zijn standpunt en probeert dat standpunt te verdedigen met
bijbelteksten.

De Bijbel is niet voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de
Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken (2
Petrus 1:21).
De Bijbel is uitsluitend Christo-centrisch. Jezus Christus staat in het
centrum van de Bijbel. Het gaat alles om Hem of over Hem.

De Bijbel is niet voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de
Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken (2
Petrus 1:21).
De Bijbel is uitsluitend Christo-centrisch. Jezus Christus staat in het
centrum van de Bijbel. Het gaat alles om Hem of over Hem.

Hij staat ook in het centrum van het ganse heelal. Niemand kan tot
God komen buiten Jezus Christus om en God kan de mens uitsluitend
in en door Christus Zijn liefde en genade bewijzen.

Hij staat ook in het centrum van het ganse heelal. Niemand kan tot
God komen buiten Jezus Christus om en God kan de mens uitsluitend
in en door Christus Zijn liefde en genade bewijzen.

De Bijbel toont ons de weg Gods met de mens en ontvouwt het
wonderlijke verlossingswerk van Christus. Voor iemand die niet in
Hem gelooft is de Bijbel een gesloten boek. Voor ons die in Christus
Jezus geloven is de Bijbel Gods onfeilbaar Woord, het licht op ons pad
en de lamp voor onze voet (Psalm 119:105).

De Bijbel toont ons de weg Gods met de mens en ontvouwt het
wonderlijke verlossingswerk van Christus. Voor iemand die niet in
Hem gelooft is de Bijbel een gesloten boek. Voor ons die in Christus
Jezus geloven is de Bijbel Gods onfeilbaar Woord, het licht op ons pad
en de lamp voor onze voet (Psalm 119:105).

Hoe meer we ons in dat Woord verdiepen, hoe kostbaarder en
wonderlijker het voor ons wordt.
Uit dat dierbare Woord leren we Hem kennen. Onze God en Vader in
Zijn liefde en genade en Jezus Christus, onze Heer en Heiland die
Zichzelf voor ons heeft overgegeven en ons kocht met Zijn kostbaar
bloed.

Hoe meer we ons in dat Woord verdiepen, hoe kostbaarder en
wonderlijker het voor ons wordt.
Uit dat dierbare Woord leren we Hem kennen. Onze God en Vader in
Zijn liefde en genade en Jezus Christus, onze Heer en Heiland die
Zichzelf voor ons heeft overgegeven en ons kocht met Zijn kostbaar
bloed.

Alleen met dit doel voor ogen moeten we onze Bijbel lezen met
biddend hart, ons daarbij stellend onder de leiding van Gods Heilige
Geest.

Alleen met dit doel voor ogen moeten we onze Bijbel lezen met
biddend hart, ons daarbij stellend onder de leiding van Gods Heilige
Geest.

Lezen: Johannes 20:30-31

Lezen: Johannes 20:30-31

24 januari

24 januari

God heeft in Jezus Christus volkomen genoegdoening ontvangen voor
de smaad Hem door de zonde aangedaan.
Het bewijs hiervan is dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden en
zit aan de rechterhand van de Majesteit in de Hoge (Hebreeën 1:3-4).
"Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking" (Romeinen 4:25).

God heeft in Jezus Christus volkomen genoegdoening ontvangen voor
de smaad Hem door de zonde aangedaan.
Het bewijs hiervan is dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden en
zit aan de rechterhand van de Majesteit in de Hoge (Hebreeën 1:3-4).
"Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking" (Romeinen 4:25).

Wij, die God geloven op Zijn Woord en Jezus Christus kennen als
onze Zaligmaker en Heer, hebben de gerechtigheid die Christus voor
ons heeft verworven, ontvangen.
"Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der
gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan" (Jesaja 61:10), mogen wij nu
met blijdschap zingen, want Hij heeft ons bekleed met het kleed der
gerechtigheid dat Christus heeft gegeven. Ja, Jezus Christus Zelf is
onze gerechtigheid.

Wij, die God geloven op Zijn Woord en Jezus Christus kennen als
onze Zaligmaker en Heer, hebben de gerechtigheid die Christus voor
ons heeft verworven, ontvangen.
"Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der
gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan" (Jesaja 61:10), mogen wij nu
met blijdschap zingen, want Hij heeft ons bekleed met het kleed der
gerechtigheid dat Christus heeft gegeven. Ja, Jezus Christus Zelf is
onze gerechtigheid.

In Hem zijn wij gestorven en geoordeeld, in Hem opgewekt tot nieuw
leven. In en door Christus Jezus mogen wij nu vrijmoedig tot een
heilig God naderen en Hem als onze Vader eren.

In Hem zijn wij gestorven en geoordeeld, in Hem opgewekt tot nieuw
leven. In en door Christus Jezus mogen wij nu vrijmoedig tot een
heilig God naderen en Hem als onze Vader eren.

De kwestie is dus nooit of wij veel of weinig gezondigd hebben of wij
goed of slecht zijn.
Waar het op aan komt is: "Geloof de uitspraken Gods, neergelegd in
Zijn Woord, geloof in Jezus Christus, Zijn Zoon".

De kwestie is dus nooit of wij veel of weinig gezondigd hebben of wij
goed of slecht zijn.
Waar het op aan komt is: "Geloof de uitspraken Gods, neergelegd in
Zijn Woord, geloof in Jezus Christus, Zijn Zoon".

Lezen: Romeinen 4:24-25

Lezen: Romeinen 4:24-25

25 januari

25 januari

De mens is van nature zeer godsdienstig. Er is geen volk dat er niet een
godsdienst op na houdt.
De mens wil God eren op een wijze die hem goeddunkt.
Het begon reeds bij Kaïn. Kaïn eerde God met de vrucht van zijn eigen
werk. Abel had beter begrepen wat Gods wil was. Hij kwam met een
offerdier, met bloed. Hij bracht dit offer door geloof, zoals Hebreeën
11:4 ons leert. Dit offer was Gode welgevallig.

De mens is van nature zeer godsdienstig. Er is geen volk dat er niet een
godsdienst op na houdt.
De mens wil God eren op een wijze die hem goeddunkt.
Het begon reeds bij Kaïn. Kaïn eerde God met de vrucht van zijn eigen
werk. Abel had beter begrepen wat Gods wil was. Hij kwam met een
offerdier, met bloed. Hij bracht dit offer door geloof, zoals Hebreeën
11:4 ons leert. Dit offer was Gode welgevallig.

Het ligt zo in de aard van de mens om God te dienen op een wijze die
hem mooi en goed lijkt; om tot God te komen met de vrucht van eigen
werk, eigen verstand of creatief vermogen. Het bevredigt zijn
godsdienstig gevoel.

Het ligt zo in de aard van de mens om God te dienen op een wijze die
hem mooi en goed lijkt; om tot God te komen met de vrucht van eigen
werk, eigen verstand of creatief vermogen. Het bevredigt zijn
godsdienstig gevoel.

God, in Zijn grote liefde, heeft Zichzelf gegeven in Zijn geliefde Zoon
om de mens te verlossen uit zonde en dood.
Jezus Christus Zèlf is DE VERLOSSER, DE ZALIGMAKER, HET
LEVEN, DE WEG tot God.
Uitsluitend in en door Hem wil God geëerd en aangebeden worden.

God, in Zijn grote liefde, heeft Zichzelf gegeven in Zijn geliefde Zoon
om de mens te verlossen uit zonde en dood.
Jezus Christus Zèlf is DE VERLOSSER, DE ZALIGMAKER, HET
LEVEN, DE WEG tot God.
Uitsluitend in en door Hem wil God geëerd en aangebeden worden.

De mensen hebben echter een heel systeem van erediensten om
Christus opgebouwd. Zij hebben Zijn Naam verbonden aan talloze
kerken en groeperingen, die elk hun eigen eredienst hebben.
Voor God heeft dit alles in het geheel geen waarde. Alleen het leven in
en door Jezus Christus, geleid door Gods Geest, heeft
eeuwigheidswaarde. Slechts zulk een leven, dat geestelijk leven is, is
Gode welgevallig.
"En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven
gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die DEN ZOON
heeft, die heeft HET LEVEN" (1 Johannes 5:11-12a).
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Gode welgevallig.
"En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven
gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die DEN ZOON
heeft, die heeft HET LEVEN" (1 Johannes 5:11-12a).

Lezen: Johannes 4:23-24

Lezen: Johannes 4:23-24

26 januari

26 januari

Gods Woord zegt: "Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot
dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen,
dien gij gehoorzaamd, of der zonde tot den dood, of der
gehoorzaamheid tot gerechtigheid?" (Romeinen 6:16).
Een slaaf heeft geen eigen wil. Hij moet eenvoudig zijn heer
gehoorzamen.

Gods Woord zegt: "Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot
dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen,
dien gij gehoorzaamd, of der zonde tot den dood, of der
gehoorzaamheid tot gerechtigheid?" (Romeinen 6:16).
Een slaaf heeft geen eigen wil. Hij moet eenvoudig zijn heer
gehoorzamen.

Ieder mens is slaaf van de zonde. De zonde heerst over elk mens en er
is niemand die zich aan deze heerschappij kan onttrekken.
Wij horen vaak de leuze: "Vrijheid, blijheid". Het is niet méér dan een
leuze. De gehele wereld ligt in de boze (1 Johannes 5:19). Wij zijn
geketend aan de zonde en niet in staat de stem van de boze, de heer
dezer wereld, te weerstaan.

Ieder mens is slaaf van de zonde. De zonde heerst over elk mens en er
is niemand die zich aan deze heerschappij kan onttrekken.
Wij horen vaak de leuze: "Vrijheid, blijheid". Het is niet méér dan een
leuze. De gehele wereld ligt in de boze (1 Johannes 5:19). Wij zijn
geketend aan de zonde en niet in staat de stem van de boze, de heer
dezer wereld, te weerstaan.

Er is Eén geweest die heeft getriomfeerd over zonde, dood en satan.
Jezus Christus, de machtige Held, heeft dood en hel overwonnen. Hij
stond op uit de dood.
Elk mens die tot Hem gaat, in Hem gelooft, wordt door Hem verlost uit
de macht van zonde en dood.
Hij wordt overgezet in Zijn heerlijk Koninkrijk. Die door de ZOON is
vrijgemaakt, is WAARLIJK VRIJ.
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Jezus Christus, de machtige Held, heeft dood en hel overwonnen. Hij
stond op uit de dood.
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de macht van zonde en dood.
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vrijgemaakt, is WAARLIJK VRIJ.

Lezen: Johannes 8:30-36
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27 januari

27 januari

Jesaja 5:16 zegt: "Doch de HEERE der heirscharen zal verhoogd
worden door het recht; en God, die Heilige, zal geheiligd worden door
gerechtigheid".
De Bijbel, Gods Woord, spreekt veel over de gerechtigheid van God.
Vóór het kruis eiste de gerechtigheid van God dat de mens
rechtvaardig zou leven. Hij moest God liefhebben met heel zijn hart,
heel zijn ziel, heel zijn verstand. Gods gerechtigheid was toen tegen
ons, want wij voldeden niet aan Zijn eis. God moest de zonde straffen.
Niemand kon tot Hem naderen dan via een offer, want zonder
bloedstorting is er geen vergeving (Hebreeën 9:22). Al de offers die
Hij Israël had voorgeschreven, waren een voorafschaduwing van het
ene volmaakte Offer, van het volkomen Lam, Jezus Christus.

Jesaja 5:16 zegt: "Doch de HEERE der heirscharen zal verhoogd
worden door het recht; en God, die Heilige, zal geheiligd worden door
gerechtigheid".
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ons, want wij voldeden niet aan Zijn eis. God moest de zonde straffen.
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bloedstorting is er geen vergeving (Hebreeën 9:22). Al de offers die
Hij Israël had voorgeschreven, waren een voorafschaduwing van het
ene volmaakte Offer, van het volkomen Lam, Jezus Christus.

Nu, dat is: ná het kruis, biedt God ons Zijn gerechtigheid aan! Als vrije
gift! Jezus Christus is Zijn gerechtigheid.
Wie in Hem gelooft, is bekleed met Zijn gerechtigheid. Hij is één
geworden met Christus Jezus. Hij mag leven in en door Hem.
Nu is Gods gerechtigheid niet meer tegen ons, zondaars, doch vóór ons
als Zijn kinderen.
Wie zal ons nog kunnen beschuldigen bij God?
GOD is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt? Wie zal
ons scheiden van de liefde van Christus?
Geen macht in de hemel noch op aarde.
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GOD is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt? Wie zal
ons scheiden van de liefde van Christus?
Geen macht in de hemel noch op aarde.

Lezen: Romeinen 8:33-39

Lezen: Romeinen 8:33-39

28 januari

28 januari

De rechtvaardige zal uit GELOOF leven.
Het geloof is een bewijs der zaken, die men niet ziet. Door het geloof
verstaan wij. Dit leert ons Gods Woord (Hebreeën 11:1-3).
Wat is geloven? Geloven is voor waar houden wat God ons door Zijn
Woord verkondigt.
Geloof is niet zaligmakend. Jezus Christus maakt de mens zalig,
verlost hem uit zijn verlorenheid. Geloof is de hand die deze verlossing
aangrijpt. Het is de hand die de reddingsboei, die de Redder de
drenkeling toewerpt, pakt.
Geloven is: "Ophouden met pogingen om jezelf te verlossen".
Het is: "Je laten vallen in de armen van de Heiland der wereld, Die
Zijn leven heeft gegeven om verlorenen te redden".
Het is: "Jezelf loslaten en je toevertrouwen aan Hem".
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Het geloof is een bewijs der zaken, die men niet ziet. Door het geloof
verstaan wij. Dit leert ons Gods Woord (Hebreeën 11:1-3).
Wat is geloven? Geloven is voor waar houden wat God ons door Zijn
Woord verkondigt.
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drenkeling toewerpt, pakt.
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Het is: "Je laten vallen in de armen van de Heiland der wereld, Die
Zijn leven heeft gegeven om verlorenen te redden".
Het is: "Jezelf loslaten en je toevertrouwen aan Hem".

Gods Geest wil dit in ons bewerken als wij onze tegenstand opgeven.
Het is niet gemakkelijk, want wij vinden onszelf nog wel goed.
Jezus Christus aanvaarden als Verlosser betekent: "Erkennen dat in ons
geen goed woont en dat wij het oordeel Gods, hetwelk de Heer Jezus
heeft ondergaan, verdiend hadden".
Geloven in Jezus Christus betekent ook: "Verlost te zijn van zonde en
dood; het eeuwigheidsleven te mogen leven met het hart vol vrede en
blijdschap".
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blijdschap".

Lezen: Romeinen 1:16-17
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29 januari

29 januari

Romeinen 3:21-22: "Maar nu is de rechtvaardigheid Gods
geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet
en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof
VAN Jezus Christus, TOT ALLEN en OVER ALLEN, die geloven;
want er is geen onderscheid".

Romeinen 3:21-22: "Maar nu is de rechtvaardigheid Gods
geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet
en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof
VAN Jezus Christus, TOT ALLEN en OVER ALLEN, die geloven;
want er is geen onderscheid".

Nú, dat is: Ná het kruis, komt de gerechtigheid van God, openbaar
geworden door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen
die geloven.
In het Oude Testament, in de wet en door de profeten, is veel
geschreven over Gods gerechtigheid, doch het was toen nog niet
duidelijk op welke wijze Zijn gerechtigheid aan het licht zou treden.
Pas ná het kruis heeft God Zijn gerechtigheid openbaar gemaakt.
De verhouding tussen God en de mens is toen radicaal veranderd. De
vrucht van dat wonderbare kruis is nu voor allen die geloven. Gods
gerechtigheid is thans "Tot allen en over allen die geloven".
Geloven dat het waar is wat God zegt in Zijn Woord over de mens.
Jezus Christus aanvaarden als onze Redder.
Wie dat doet IS gerechtvaardigd, want God ziet hem gestorven in
Christus en in Hem opgestaan tot nieuw leven. Gods Geest maakt dat
waar in ons leven.
Het zijn geen vernuftig gevonden verdichte fabelen (2 Petrus 1:16),
maar het is heerlijke werkelijkheid voor ons die in de Heer Jezus
geloven en Hem liefhebben.
Voor tijd en eeuwigheid zijn wij Zijn eigendom geworden en we
mogen ons met al onze vreugde en verdriet aan Hem toevertrouwen,
wetende dat Hij ons lief heeft met een eeuwige liefde.
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geloven en Hem liefhebben.
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mogen ons met al onze vreugde en verdriet aan Hem toevertrouwen,
wetende dat Hij ons lief heeft met een eeuwige liefde.

Lezen: 2 Petrus 1:16-18

Lezen: 2 Petrus 1:16-18

30 januari

30 januari

In Genesis 1:1 lezen we dat God in de beginne hemel en aarde heeft
geschapen.
Hoe lang dat "In de beginne" is geleden weet niemand. Wellicht
miljoenen jaren.
In het 2e vers van Genesis 1 wordt ons verteld, dat de aarde woest en
ledig is geworden.
God, wiens werken altijd volmaakt zijn, schiep geen woeste en ledige
aarde.
Jesaja 45:18 zegt, dat God de aarde niet heeft geschapen, dat zij ledig
zou zijn, doch ter bewoning.
Er moet dus een geweldige catastrofe hebben plaats gevonden
waardoor de aarde woest en ledig werd.

In Genesis 1:1 lezen we dat God in de beginne hemel en aarde heeft
geschapen.
Hoe lang dat "In de beginne" is geleden weet niemand. Wellicht
miljoenen jaren.
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Jesaja 45:18 zegt, dat God de aarde niet heeft geschapen, dat zij ledig
zou zijn, doch ter bewoning.
Er moet dus een geweldige catastrofe hebben plaats gevonden
waardoor de aarde woest en ledig werd.

God heeft de aarde weer bewoonbaar gemaakt en aan Adam de
opdracht gegeven haar te onderwerpen (Genesis 1:28).
Satan, Gods grote tegenstander, was toen reeds gevallen.
Deze val moet wel de oorzaak geweest zijn van de grote catastrofe die
de aarde trof (zie o.a. Jesaja 14:12-17).

God heeft de aarde weer bewoonbaar gemaakt en aan Adam de
opdracht gegeven haar te onderwerpen (Genesis 1:28).
Satan, Gods grote tegenstander, was toen reeds gevallen.
Deze val moet wel de oorzaak geweest zijn van de grote catastrofe die
de aarde trof (zie o.a. Jesaja 14:12-17).

Adam heeft gefaald, hij luisterde naar de stem van satan. De zonde en
de dood deden hun intrede in de wereld en de aarde kwam onder de
vloek (Genesis 3:17).
Toen reeds had God het heerlijke plan der verlossing gereed. Hij
voorspelde aan satan de komst van de Ene, Die hem de kop zou
vermorzelen (Genesis 3:15).
Ziende op die Ene gaf God Adam en Eva kleren van dierenvel. Het
bloed dat hierdoor gestort werd, zag vooruit naar het offer dat éénmaal
op Golgotha gebracht zou worden.

Adam heeft gefaald, hij luisterde naar de stem van satan. De zonde en
de dood deden hun intrede in de wereld en de aarde kwam onder de
vloek (Genesis 3:17).
Toen reeds had God het heerlijke plan der verlossing gereed. Hij
voorspelde aan satan de komst van de Ene, Die hem de kop zou
vermorzelen (Genesis 3:15).
Ziende op die Ene gaf God Adam en Eva kleren van dierenvel. Het
bloed dat hierdoor gestort werd, zag vooruit naar het offer dat éénmaal
op Golgotha gebracht zou worden.

Lezen: 1 Petrus 1:18-21
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31 januari

31 januari

Adam heeft door zijn ongehoorzaamheid aan God niet kunnen voldoen
aan zijn opdracht om de aarde te onderwerpen.
Satan is nog steeds hoofd van deze wereld, totdat Christus eenmaal
Zijn koningschap zal aanvaarden.
Satan, de boze, is de macht die deze wereld regeert en die haar
inspireert. De gehele wereld ligt in de boze (1 Johannes 5:19).
Hij, die zich voordoet als een engel des lichts, is overste van de macht
der lucht (Efeze 2:2).
Eén van zijn beste leuzen is: "Verbeter de wereld, begin bij jezelf".
Hij zal eens zitten in zijn tempel alsof hij zelf de christus is en
aangebeden worden door de gehele wereld. Men zal zich verbazen
over zijn macht en grote wondertekenen. Ook Israël zal hem
aanvaarden als de messias.
Hij is de stuwende kracht die de mensen aanspoort godsdienstig te zijn
en alle godsdiensten en kerken één te maken.
Hij kent de mens door en door, hij kent ook de Bijbel. Hij wil graag
een goede wereld vol goede mensen.
Mensen, die Jezus Christus, de Verlosser, niet nodig hebben.

Adam heeft door zijn ongehoorzaamheid aan God niet kunnen voldoen
aan zijn opdracht om de aarde te onderwerpen.
Satan is nog steeds hoofd van deze wereld, totdat Christus eenmaal
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Mensen, die Jezus Christus, de Verlosser, niet nodig hebben.

Er is maar één mogelijkheid om verlost te worden uit zijn macht en uit
de wereld.
Jezus Christus, de eeuwige God, heeft overwonnen.
Eenmaal zal ALLE knie zich voor Hem buigen en Hem erkennen als
Heer (Filippensen 2:10-11).
Zalig hij die nu reeds deze Heiland in geloof heeft aanvaard. Hem
heeft erkend als HEER.
Wie Jezus Christus toebehoort, is onderdaan geworden van Zijn
heerlijk Koninkrijk en bevrijd van de macht van satan, zonde en dood.
Hij is verlost UIT deze wereld en overgezet in het Koninkrijk van de
Zoon van Gods liefde.
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Zoon van Gods liefde.

Lezen: Kolossensen 1:13-14

Lezen: Kolossensen 1:13-14

1 februari

1 februari

Ieder van ons kent de Tien geboden. Het zijn geboden die God door
Mozes aan Israël gaf.
In vele christelijke kerken worden ze regelmatig voorgelezen en
duizenden gelovigen doen hun best ze te houden. Men vergeet dat
deze geboden een samenvatting zijn van al de wetten die God aan
Israël gaf, n.l. van de wet der geboden in inzettingen bestaande, de
ceremoniële wetten en de sociale wetten.
Al deze wetten zijn heilige Goddelijke wetten.
In Deuteronomium 28:15 zegt God, dat al Zijn geboden naarstig
onderhouden moeten worden, want anders zullen Zijn vervloekingen
over de mens komen.
Jakobus 2:10 leert ons, dat wanneer iemand één gebod overtreedt, hij
schuldig is aan de GEHELE wet.
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God vraagt niet van de mens zijn best te doen, doch Hij eist volledige
gehoorzaamheid. Hij kan niets door de vingers zien.
Omdat Hij wist dat de Israëliet Zijn wet niet kon volbrengen, heeft
Hij in Zijn liefde en genade de wet der offeranden er bij gevoegd.
Indien een Israëliet de wet overtrad mocht hij met een offerdier tot
God komen om genade.

God vraagt niet van de mens zijn best te doen, doch Hij eist volledige
gehoorzaamheid. Hij kan niets door de vingers zien.
Omdat Hij wist dat de Israëliet Zijn wet niet kon volbrengen, heeft
Hij in Zijn liefde en genade de wet der offeranden er bij gevoegd.
Indien een Israëliet de wet overtrad mocht hij met een offerdier tot
God komen om genade.

De gehele dienst der offeranden was een voorafschaduwing van het
volmaakte Offer, dat eenmaal gebracht zou worden: "Jezus Christus,
het Lam Gods".

De gehele dienst der offeranden was een voorafschaduwing van het
volmaakte Offer, dat eenmaal gebracht zou worden: "Jezus Christus,
het Lam Gods".

Lezen: Johannes 1:29-34

Lezen: Johannes 1:29-34

2 februari

2 februari

God heeft Zijn heilige wetten aan het volk Israël gegeven. Het grote
gebod was: "Gij zult de Here Uw God liefhebben uit geheel uw hart,
uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.
Dit is het eerste gebod. Het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw
naaste liefhebben als uzelven" (Markus 12:30-31).
De Heer Jezus heeft gezegd: "Want voorwaar Ik zeg u: Totdat de
hemel en aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de
wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied" (Mattheüs 5:18).
God is altijd een Waarmaker van Zijn Woord. Hij staat altijd aan de
zijde van Zijn heilige wet.
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hemel en aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de
wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied" (Mattheüs 5:18).
God is altijd een Waarmaker van Zijn Woord. Hij staat altijd aan de
zijde van Zijn heilige wet.

Omdat de mens in wezen een zondaar is, kan hij niet voldoen aan de
eis der wet en dus ligt hij onder de vloek.
Hoe wonderlijk heerlijk is het te mogen leren verstaan uit Gods
Woord, dat de Heer Jezus als volkomen Mens aan de eis van Gods
wet heeft voldaan en dat niet alleen, Hij heeft de vloek der wet
gedragen.
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Ieder die in Christus Jezus gelooft, is verlost van deze vloek, want
God ziet hem dan in Christus gestorven en zo is aan Gods eis "De
ziel die zondigt, zal sterven" voldaan (Ezech.18:4,20).
In Christus gestorven, doch ook met Hem opgewekt tot NIEUW
leven. Dit nieuwe leven werkt Gods Geest in ons hart.
"Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk,
die gelooft." (Romeinen 10:4).
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Als een kind van God zich nu nog stelt onder de wet is dit een
miskenning van het grote werk der verlossing door Jezus Christus
volbracht.
God heeft ons, die dood waren door de overtredingen mede levend
gemaakt met Christus. Uit GENADE zijn wij zalig geworden.
In en door Christus mogen we, geleid door Gods Geest die Hij elk
kind van God schonk, het nieuwe leven leven.
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Toen de Here Jezus het werk op het kruis volbracht had, scheurde de
voorhang in de tempel van boven naar beneden (Mattheüs 27:51).
Deze voorhang maakte scheiding tussen het Heilige en het Heilige
der heiligen.
In het Heilige der heiligen stond de ark des verbonds met zijn twee
gouden cherubijnen, die zagen op het verzoendeksel.
In het Heilige der heiligen woonde God. Slechts éénmaal per jaar
mocht de hogepriester ingaan met het bloed van een offerdier, nadat
hij eerst voor zichzelf verzoening had aangebracht door middel van
een offerande.
Ieder ander die het Heilige der heiligen durfde naderen, moest dit met
de dood bekopen.
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De Here Jezus, onze Verlosser, heeft Zichzelf geofferd voor onze
zonden. Hij heeft voor ons de weg tot God geopend.
God Zelf scheurde de voorhang, die voor Zijn Heiligdom hing, in
tweeën. Daarmede toonde Hij ons dat Hij door het verlossingswerk
van Zijn Zoon volkomen gerechtvaardigd was.
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van Zijn Zoon volkomen gerechtvaardigd was.

Door Jezus Christus mogen wij nu vrijmoedig tot God gaan, zoals
Zijn Woord ons dat leert.
Wij hebben in de Heer Jezus vrije toegang tot de troon der genade,
waar voor ons altijd overvloed van genade te verkrijgen is voor alles
wat het leven ons brengt (Hebreeën 4:16).
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Hoe wonderbaar groot is het werk der verlossing voor ons die
geloven!
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Hoe onuitsprekelijk groot is Gods liefde!
Zij is met ons verstand niet te bevatten.
Hij, de Eeuwige, de Almachtige God, heeft Zichzelf gegeven in Zijn
Zoon.
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De Here Jezus heeft Zijn eeuwige heerlijkheid verlaten en heeft vlees
en bloed aangenomen.
Hij kwam op deze zondige, vervloekte aarde om te leven in
volkomen gehoorzaamheid aan Zijn God.
Hij heeft God liefgehad met heel Zijn Wezen en Zijn gehele leven
was gericht op de eer van Zijn God.
Hij heeft het volmaakte leven des geloofs geleefd. Hij is gehoorzaam
geweest tot de dood des kruises (Filippensen 2:8).
Daar op het kruis moest Zijn God Hem verlaten. Toen Hij, het
volmaakte Lam Gods, op het kruis voor ons tot zonde gemaakt werd,
moest God Hem oordelen. Hij werd verlaten door Zijn God zonder
Wie Hij niet kon leven. Dit heeft Zijn hart gebroken (Psalm 69:21).
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In Psalm 22:1-22 laat Gods Geest ons iets zien van wat Hij voor ons
heeft geleden.
Wij, die in Hem geloven, kunnen niet anders dan ons in aanbidding
neerbuigen voor onze Heiland, Die ons liefheeft met een eeuwige
liefde.
Hij werd voor ons door God verlaten, opdat wij voor eeuwig met
God verbonden zouden zijn.
Een kind van God is nu nooit meer alleen.
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"Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie
zal tegen ons zijn? 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 schenken?" (Romeinen 8:31-32).
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Na de opstanding van de Heer Jezus Christus en de uitstorting van de
Heilige Geest is de verhouding tussen God en mens radicaal
veranderd.
Eigenlijk had men het Nieuwe Testament moeten laten beginnen bij
de Opstanding van Christus.
Vóór de Opstanding zei God tot de mens: "DOE dit en gij zult leven"
(Lukas 10:27-28).
Vanaf de Opstanding klinkt de blijde boodschap: "Het is volbracht".
Het grote verlossingswerk is zo volmaakt, zo volkomen. God heeft de
mens geheel en al uitgeschakeld bij dit werk. De mens kon en kan er
nog niets aan toevoegen of er iets aan af doen.
God heeft in Christus ALLES gedaan wat nodig was om de eer van
Zijn Naam te herstellen en de mens te redden uit zonde en dood.
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Zijn Naam te herstellen en de mens te redden uit zonde en dood.

Reeds vóór de schepping was het plan der verlossing gereed. Nu
biedt God elk mens een volkomen verlossing in Christus aan als een
gift, geheel gratis, enkel uit genade.
De mens behoeft deze gave alleen maar te aanvaarden. Door Hem te
geloven op Zijn Woord, door te vertrouwen dat het waar is wat Hij
zegt, zijn wij het eigendom geworden van deze wonderbare,
liefdevolle Heiland, Jezus Christus. In Hem kwamen we terecht in de
armen van God, Die nu onze Vader is.
Dit niet om iets wat wij presteerden, doch alleen uit pure genade
geschonken in Christus Jezus.
Al het andere, wat het ook is, is daaraan ondergeschikt.
In Christus is het Leven, het enige, ware Leven; buiten Hem alleen
maar de dood.
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Het leven van een gelovige is een geestelijk leven. Wij zijn allen uit
Adam geboren. Hij is onze natuurlijk geboorte, waaruit ons natuurlijk
leven voorkomt. Dit natuurlijke leven, hoe goed en moreel
hoogstaand het ook moge zijn, kàn God niet behagen.
Toen we tot geloof in Christus kwamen, zijn wij in Hem gestorven.
Dit was onze uitgang uit het oude leven.
Wij zijn in Hem opgestaan uit de dood en ontvingen nieuw leven.
Nu zijn wij niet meer in Adam, maar in Christus NIEUWE mensen
geworden.
Dit zijn geestelijke feiten die Gods Geest in ons tot werkelijkheid
heeft gemaakt.
Onze opstanding in Christus was onze nieuwe geboorte. Wij zijn dus
door wedergeboorte kinderen van God. Dit is voor eeuwig.
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Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het
oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. (2 Korinthe
5:17).
Wij zijn dus een nieuwe schepping.
Gods Geest woont in ons hart en geleid door deze Geest mogen we
het nieuwe leven leven.
Dit nieuwe leven kan alleen door Gods Geest in ons geleefd worden.
Gods Geest wil ons door het Woord van God opvoeden, opdat wij
onze Heer en Heiland meer en beter leren kennen en opdat we mogen
weten wat Hem welbehagelijk is.
Het nieuwe leven is geloofsleven. Het is gelovig tot ons eigendom
maken wat God ons openbaart in Zijn Woord.
Als dit het verlangen van ons hart is, zal Gods Geest ons in alle
waarheid leiden.
Hij zal ons steeds weer wijzen op onze Heiland en Zaligmaker met
Wie wij zo innig verbonden zijn.
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Wat betekent het eigenlijk: "Leven in gemeenschap met God de
Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus"?
Zulk een leven kunnen alleen zij beleven, die met het hart geloven in
Christus als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, die hen
gekocht heeft met Zijn dierbaar bloed uit de slavernij van zonde en
dood.
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Volgens Gods Woord zijn wij, kinderen Gods, in Christus gestorven,
begraven en opgewekt tot nieuw leven.
Door de Heilige Geest is Gods liefde in ons hart uitgestort en nu
kunnen wij Hem liefhebben met Zijn eigen liefde. (Romeinen 5:5).
Deze wondervolle waarheden mogen wij tot ons persoonlijk bezit
maken, eenvoudig door te geloven wat God zegt.
Gelovende, mogen wij vrijmoedig tot God gaan, tot God, onze Vader
in Christus. Hem mogen we ons hele leven met al zijn zorgen,
verdriet en blijdschap toevertrouwen.
Wij mogen met Hem omgaan als een kind met zijn vader en onze
hand in de zijne leggen.
Wij mogen leven in en door onze Heiland, Jezus Christus, Die thans
aan Gods rechterhand is gezeten. Hij wil graag Heer zijn van ons
hart.
Gods Geest, Die in ons woont, wil Zijn vrucht in ons bewerken:
"Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid" (Galaten 5:22). Als
wij ons maar geheel en al aan onze Heer en Heiland toevertrouwen.
Dit heeft niet te maken met gevoel. Het is geestelijk leven, leven door
geloof.
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Toen de Here Jezus gevangen genomen was en werd voorgeleid voor
het gehele Sanhedrin, vroeg de hogepriester, nadat vele valse
getuigen tegen de Heer Jezus getuigd hadden, aan Hem: "Ik bezweer
U bij den levenden God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de
Zoon van God?" (Mattheüs 26:63). Op het bevestigend antwoord van
de Heer scheurde de hogepriester zijn kleed en verklaarde Hem des
doods schuldig.
Jesaja, Israëls profeet, die de komst van de Messias voorspelde,
noemde Hem: "Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der
eeuwigheid, Vredevorst" (Jesaja 9:5).
In Johannes 1:3 lezen we van Christus: "Alle dingen zijn door
Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat
gemaakt is".
Hij, Gods Zoon, heeft vlees en bloed aangenomen en is mens
geworden. Hij verliet Zijn heerlijkheid om op deze zondige aarde het
grote werk der verlossing te volbrengen.
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Hij, de Eeuwige God, werd des doods schuldig verklaard wegens
(gods)lastering!
Hij, Wien alle engelen Gods eerbiedig hulde brengen, werd als een
lam ter slachting geleid. Hij, het volkomen, het volmaakte Lam Gods,
deed Zijn mond niet open, maar verdroeg smaad en hoon.
Ja, Hij gaf Zijn leven voor mij, voor u, om mij, om u eeuwig leven te
kunnen geven! Welk een Heiland is Hij.
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Lezen: Mattheüs 26:59-66

9 februari

9 februari

Jesaja 55:8-9: "Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en
uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want gelijk de
hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw
wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten".
In Jesaja 40:15 zegt de Heer: "Ziet, de volken zijn geacht als een
druppel van een emmer, en als een stofje van de weegschaal".
Wij lezen zo gemakkelijk over deze gedeelten uit Gods Woord heen.
Als we er over gaan nadenken, staat ons verstand er bij stil.
God is zo groot, zo geweldig. Hij is de Almachtige, de
Allesovertreffende, de Allerhoogste.
De engel Gabriël zei tot Maria, toen Hij haar de geboorte van Jezus
voorspelde: "Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten
genaamd worden" (Lukas 1:32) en Gods Geest heeft bij monde van
Zacharias gezegd van Johannes de Doper: "En gij, kindeken, zult een
profeet des Allerhoogsten genaamd worden" (Lukas 1:76).
De Heer Jezus Zelf heeft gezegd: "Ik en de Vader zijn Eén"
(Johannes 10:30).
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(Johannes 10:30).

God, de Heilige, de Allerhoogste, mogen wij, die geloven, onze
Vader noemen in Christus Jezus onze Heiland.
Christus Jezus, God van alle eeuwigheid, de Heer van hemel en
aarde, heeft vlees en bloed aangenomen en is mens geworden om ons
te redden. Hij is onze Verlosser en Zaligmaker.

God, de Heilige, de Allerhoogste, mogen wij, die geloven, onze
Vader noemen in Christus Jezus onze Heiland.
Christus Jezus, God van alle eeuwigheid, de Heer van hemel en
aarde, heeft vlees en bloed aangenomen en is mens geworden om ons
te redden. Hij is onze Verlosser en Zaligmaker.

Het is alles zo onuitsprekelijk heerlijk voor ons, Gods kinderen. Met
ons verstand is het niet te bevatten. Alleen door het geloof kunnen
wij deze waarheden verstaan en dit werkt Gods Geest in ons.
Dit geloof kan niet anders doen dan zich in aanbidding neerbuigen
voor zulk een God, voor zulk een Heiland, voor zulk een verlossing!

Het is alles zo onuitsprekelijk heerlijk voor ons, Gods kinderen. Met
ons verstand is het niet te bevatten. Alleen door het geloof kunnen
wij deze waarheden verstaan en dit werkt Gods Geest in ons.
Dit geloof kan niet anders doen dan zich in aanbidding neerbuigen
voor zulk een God, voor zulk een Heiland, voor zulk een verlossing!

Lezen: Hebreeën 1:1-4 en 8-9

Lezen: Hebreeën 1:1-4 en 8-9

10 februari

10 februari

Het is bedroevend te moeten opmerken hoe weinig vele christelijke
liederen en gebeden getuigen van geloof in Gods Woord.
In talloze liturgieën bidt de gemeente: "Heer erbarm U onzer,
Christus erbarm U onzer".
Dikwijls zingt men: "Zend Heer Uw licht en waarheid neder ..."
(Psalm 43).
Het lied: "Heer ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen, druppelen vallen op mij neer", wordt
vaak en met veel overgave gezongen.

Het is bedroevend te moeten opmerken hoe weinig vele christelijke
liederen en gebeden getuigen van geloof in Gods Woord.
In talloze liturgieën bidt de gemeente: "Heer erbarm U onzer,
Christus erbarm U onzer".
Dikwijls zingt men: "Zend Heer Uw licht en waarheid neder ..."
(Psalm 43).
Het lied: "Heer ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen, druppelen vallen op mij neer", wordt
vaak en met veel overgave gezongen.

God, die vol erbarming was voor de verloren mens, heeft in Zijn
grote liefde Zichzelf aan ons gegeven in Zijn geliefde Zoon. Hij hééft
Zich over ons erbarmd. Christus hééft Zich over ons erbarmd door
Zijn leven voor ons te geven. God hééft Zijn licht en Waarheid
neergezonden. Jezus Christus IS het Licht en de Waarheid.
Voor de psalmist was het nog toekomst, voor ons is het heerlijke
werkelijkheid.
In Christus hééft God ons gezegend met elke geestelijke zegen (Efeze
1:3).
In Christus hééft Hij ons ALLES geschonken wat tot het leven en de
godzaligheid behoort (2 Petrus 1:3).

God, die vol erbarming was voor de verloren mens, heeft in Zijn
grote liefde Zichzelf aan ons gegeven in Zijn geliefde Zoon. Hij hééft
Zich over ons erbarmd. Christus hééft Zich over ons erbarmd door
Zijn leven voor ons te geven. God hééft Zijn licht en Waarheid
neergezonden. Jezus Christus IS het Licht en de Waarheid.
Voor de psalmist was het nog toekomst, voor ons is het heerlijke
werkelijkheid.
In Christus hééft God ons gezegend met elke geestelijke zegen (Efeze
1:3).
In Christus hééft Hij ons ALLES geschonken wat tot het leven en de
godzaligheid behoort (2 Petrus 1:3).

Als wij Hem op Zijn Woord geloven, wordt ons hart vervuld met
dank en aanbidding.
Dank voor Zijn erbarming, dank voor Zijn onmetelijke zegeningen
ons geschonken in Christus Jezus.
Dank voor Christus Jezus Zèlf, onze dierbare Heiland en Heer, ons
Licht en onze Waarheid.

Als wij Hem op Zijn Woord geloven, wordt ons hart vervuld met
dank en aanbidding.
Dank voor Zijn erbarming, dank voor Zijn onmetelijke zegeningen
ons geschonken in Christus Jezus.
Dank voor Christus Jezus Zèlf, onze dierbare Heiland en Heer, ons
Licht en onze Waarheid.

Laat ons gebed en ons lied toch getuigen van ons geloof in Gods
dierbaar Woord.

Laat ons gebed en ons lied toch getuigen van ons geloof in Gods
dierbaar Woord.

Lezen: Efeze 2:4-6

Lezen: Efeze 2:4-6

11 februari

11 februari

"En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij
zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbij gaan; en er zal
geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland
slaan zal.", sprak de Here God tot het volk Israël (Exodus 12:13).
God zelf zou door het land gaan en alle eerstgeborenen slaan, zowel
van mens als van dier. Zo zou God gericht houden over Egypte,
omdat Farao weigerde Hem te gehoorzamen door Israël te laten gaan.

"En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij
zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbij gaan; en er zal
geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland
slaan zal.", sprak de Here God tot het volk Israël (Exodus 12:13).
God zelf zou door het land gaan en alle eerstgeborenen slaan, zowel
van mens als van dier. Zo zou God gericht houden over Egypte,
omdat Farao weigerde Hem te gehoorzamen door Israël te laten gaan.

Israël moest een gaaf lam slachten en het bloed strijken aan de
deurposten en de bovendorpel.
Het bloed zou hen beveiligen tegen het gericht des Heren.
Het lam dat geslacht werd, was een Pascha, een Paaslam voor de
Here (Exodus 12:7-13).
Hoe rustig en stil konden de Israëlieten zijn in die vreselijke
oordeelsnacht. Het bloed dat aangebracht was, was hun garantie, hun
veiligheid.

Israël moest een gaaf lam slachten en het bloed strijken aan de
deurposten en de bovendorpel.
Het bloed zou hen beveiligen tegen het gericht des Heren.
Het lam dat geslacht werd, was een Pascha, een Paaslam voor de
Here (Exodus 12:7-13).
Hoe rustig en stil konden de Israëlieten zijn in die vreselijke
oordeelsnacht. Het bloed dat aangebracht was, was hun garantie, hun
veiligheid.

In 1 Korinthe 5:7 lezen wij: "Want ook ons Pascha is voor ons
geslacht, Christus".
Hij heeft Zijn kostbaar bloed gestort op Golgotha's kruis.
Wij die in Hem geloven als ons Paaslam, weten dat wij de verlossing
hebben door Zijn bloed (Efeze 1:7).
Hoe rustig en stil kunnen wij zijn. Door Zijn bloed gerechtvaardigd,
zijn wij behouden van Gods toorn (Romeinen 5:9).
Hij heeft door Zijn bloed een EEUWIGE verlossing voor ons
verworven (Hebreeën 9:12).
Er is een lied dat aldus begint: "Eeuwig kunnen we ons verblijden,
voor ons is geen oordeel meer"!
Voor eeuwig zijn wij Zijn eigendom. Hoe kunnen wij Hem ooit
genoeg danken!

In 1 Korinthe 5:7 lezen wij: "Want ook ons Pascha is voor ons
geslacht, Christus".
Hij heeft Zijn kostbaar bloed gestort op Golgotha's kruis.
Wij die in Hem geloven als ons Paaslam, weten dat wij de verlossing
hebben door Zijn bloed (Efeze 1:7).
Hoe rustig en stil kunnen wij zijn. Door Zijn bloed gerechtvaardigd,
zijn wij behouden van Gods toorn (Romeinen 5:9).
Hij heeft door Zijn bloed een EEUWIGE verlossing voor ons
verworven (Hebreeën 9:12).
Er is een lied dat aldus begint: "Eeuwig kunnen we ons verblijden,
voor ons is geen oordeel meer"!
Voor eeuwig zijn wij Zijn eigendom. Hoe kunnen wij Hem ooit
genoeg danken!

Lezen: 1 Petrus 1:18-19

Lezen: 1 Petrus 1:18-19

12 februari

12 februari

De Heer Jezus zei tot Nicodémus: "Als iemand niet geboren wordt uit
water en Geest, kan hij het koninkrijk Gods niet ingaan".
Water typeert het Woord van God, de Bijbel (Efeze 5:26). Het Woord
van God heiligt en reinigt het kind van God (1 Timotheüs 4:5 en
Johannes 15:3). Uit Zijn Woord leren we Gods wil verstaan.

De Heer Jezus zei tot Nicodémus: "Als iemand niet geboren wordt uit
water en Geest, kan hij het koninkrijk Gods niet ingaan".
Water typeert het Woord van God, de Bijbel (Efeze 5:26). Het Woord
van God heiligt en reinigt het kind van God (1 Timotheüs 4:5 en
Johannes 15:3). Uit Zijn Woord leren we Gods wil verstaan.

Toen wij ons toevertrouwden aan Christus en Hem aanvaardden als
onze Heiland en Verlosser, zijn wij geboren uit water en Geest, met
andere woorden, wij zijn opnieuw geboren geworden.
Gods Geest heeft ons door het Woord van God er van overtuigd dat
wij verloren zondaars waren en niet voor een heilig God konden
staan.
Hij heeft ons gewezen op Jezus Christus als Redder, Die op het kruis
onze schuld betaalde en door Zijn dood ons verloste van zonde en
dood.
Wij zijn nu nieuw geboren kinderen. God ziet ons in Christus
gestorven en in Hem opgestaan tot NIEUW leven.

Toen wij ons toevertrouwden aan Christus en Hem aanvaardden als
onze Heiland en Verlosser, zijn wij geboren uit water en Geest, met
andere woorden, wij zijn opnieuw geboren geworden.
Gods Geest heeft ons door het Woord van God er van overtuigd dat
wij verloren zondaars waren en niet voor een heilig God konden
staan.
Hij heeft ons gewezen op Jezus Christus als Redder, Die op het kruis
onze schuld betaalde en door Zijn dood ons verloste van zonde en
dood.
Wij zijn nu nieuw geboren kinderen. God ziet ons in Christus
gestorven en in Hem opgestaan tot NIEUW leven.

Deze heerlijke feiten kunnen alleen maar geestelijk verstaan worden
door geloof.
Het heeft niets te maken met vroom zijn of met een godsdienstig
gevoel.
Het is: "Geloven wat Gods Geest ons leert in Gods Woord, dat ons
onderwijst en opvoedt en ons Jezus Christus doet kennen, onze
dierbare Heiland en Heer".
Alleen door geloof kan het nieuwe leven in ons openbaar worden.

Deze heerlijke feiten kunnen alleen maar geestelijk verstaan worden
door geloof.
Het heeft niets te maken met vroom zijn of met een godsdienstig
gevoel.
Het is: "Geloven wat Gods Geest ons leert in Gods Woord, dat ons
onderwijst en opvoedt en ons Jezus Christus doet kennen, onze
dierbare Heiland en Heer".
Alleen door geloof kan het nieuwe leven in ons openbaar worden.

Lezen: Johannes 3:3-7

Lezen: Johannes 3:3-7

13 februari

13 februari

De Samaritaanse vrouw vroeg aan de Heer Jezus, waar men nu
eigenlijk God moest aanbidden. Te Sichar, zoals de Samaritanen
dachten of te Jeruzalem, zoals de Joden dat leerden.
De Heer antwoordde: "God is Geest en die Hem aanbidden, moeten
Hem aanbidden in geest en waarheid" (Johannes 4:24).
God woonde in Israël in het Heilige der heiligen, waar de ark des
verbonds stond. Hij had Israël een eredienst gegeven met talloze
offers en feesten. Al deze offers en feesten zagen uit naar Jezus
Christus, die éénmaal Zichzelf zou offeren om de zonde en de dood
teniet te doen, waardoor het mogelijk zou worden waarlijk en op
volmaakter wijze feest te vieren ter ere Gods.

De Samaritaanse vrouw vroeg aan de Heer Jezus, waar men nu
eigenlijk God moest aanbidden. Te Sichar, zoals de Samaritanen
dachten of te Jeruzalem, zoals de Joden dat leerden.
De Heer antwoordde: "God is Geest en die Hem aanbidden, moeten
Hem aanbidden in geest en waarheid" (Johannes 4:24).
God woonde in Israël in het Heilige der heiligen, waar de ark des
verbonds stond. Hij had Israël een eredienst gegeven met talloze
offers en feesten. Al deze offers en feesten zagen uit naar Jezus
Christus, die éénmaal Zichzelf zou offeren om de zonde en de dood
teniet te doen, waardoor het mogelijk zou worden waarlijk en op
volmaakter wijze feest te vieren ter ere Gods.

Na het kruis en de opstanding uit de doden is alles veranderd.
De voorhang die het Heilige der heiligen afsloot, is door God
gescheurd van boven naar beneden.
Gods Geest is uitgestort in degenen die Jezus Christus geloofd
hebben (Romeinen 5:5). Nu hebben ceremoniën en erediensten geen
enkele waarde meer voor God.
Jezus Christus heeft door Zijn geweldig en groots werk der
verlossing God volkomen genoegdoening gegeven.
God verlangt niet anders meer dan in de geest aangebeden en
verheerlijkt te worden in en door Zijn Zoon Christus Jezus.
Al de ceremoniën die God Israël gaf, zijn terzijde gezet. God vraagt
niet Hem te eren met allerlei plechtigheden.
Ons geloof behoort nu gericht te zijn op onze Heiland Jezus Christus.
God gaf ons Zijn Geest in ons hart (1 Korinthe 6:19) en door deze
Geest geleid, mogen wij leven door geloof. Leven in en door Christus
Jezus. Geloven in de uitspraken Gods, ons gegeven in Zijn Woord.
Alleen zulk een leven, dat geestelijk is, kan Gode welbehagelijk zijn.

Na het kruis en de opstanding uit de doden is alles veranderd.
De voorhang die het Heilige der heiligen afsloot, is door God
gescheurd van boven naar beneden.
Gods Geest is uitgestort in degenen die Jezus Christus geloofd
hebben (Romeinen 5:5). Nu hebben ceremoniën en erediensten geen
enkele waarde meer voor God.
Jezus Christus heeft door Zijn geweldig en groots werk der
verlossing God volkomen genoegdoening gegeven.
God verlangt niet anders meer dan in de geest aangebeden en
verheerlijkt te worden in en door Zijn Zoon Christus Jezus.
Al de ceremoniën die God Israël gaf, zijn terzijde gezet. God vraagt
niet Hem te eren met allerlei plechtigheden.
Ons geloof behoort nu gericht te zijn op onze Heiland Jezus Christus.
God gaf ons Zijn Geest in ons hart (1 Korinthe 6:19) en door deze
Geest geleid, mogen wij leven door geloof. Leven in en door Christus
Jezus. Geloven in de uitspraken Gods, ons gegeven in Zijn Woord.
Alleen zulk een leven, dat geestelijk is, kan Gode welbehagelijk zijn.

Lezen: Johannes 4:19-24

Lezen: Johannes 4:19-24

14 februari

14 februari

Toen de Heer Jezus het grote werk der verlossing volbracht had en
opgevaren was naar de hemel, heeft God Zijn Heilige Geest uitgestort
op de gelovigen die op het Pinksterfeest te Jeruzalem samen waren
gekomen om te bidden.
De Heer Jezus had dit reeds vóór Zijn lijden aan de zijnen beloofd.
Hij noemde de Heilige Geest: "De Trooster, de Geest der Waarheid"
en zei, dat de wereld deze Geest niet kon ontvangen (Johannes 14:1517).

Toen de Heer Jezus het grote werk der verlossing volbracht had en
opgevaren was naar de hemel, heeft God Zijn Heilige Geest uitgestort
op de gelovigen die op het Pinksterfeest te Jeruzalem samen waren
gekomen om te bidden.
De Heer Jezus had dit reeds vóór Zijn lijden aan de zijnen beloofd.
Hij noemde de Heilige Geest: "De Trooster, de Geest der Waarheid"
en zei, dat de wereld deze Geest niet kon ontvangen (Johannes 14:1517).

De Heilige Geest is een gave van God aan Zijn kinderen.
Door deze Geest hebben wij leren verstaan, dat in ons geen goed
woont, dat wij geboren zondaars zijn.
Gods Geest heeft ons er van overtuigd, dat wij Christus nodig hadden
als onze Zaligmaker en Middelaar.
Door de werking van de Heilige Geest hebben wij de Heer Jezus in
geloof aanvaard als onze Heiland en Heer.
Wij zijn nu in Christus voor eeuwig geborgen en in Hem volkomen
gerechtvaardigd voor God.
Gods Geest die in ons woont, wil ons in alle waarheid leiden.
Deze waarheid wordt ons geopenbaard in Gods Woord, de Bijbel.
Dat Woord leert ons onze Heiland kennen in Zijn grootheid en liefde.
Het doet ons verstaan het nieuwe leven, dat Gods Geest in ons werkt,
door geloof te leven. Zulk een leven is Gode welbehagelijk.

De Heilige Geest is een gave van God aan Zijn kinderen.
Door deze Geest hebben wij leren verstaan, dat in ons geen goed
woont, dat wij geboren zondaars zijn.
Gods Geest heeft ons er van overtuigd, dat wij Christus nodig hadden
als onze Zaligmaker en Middelaar.
Door de werking van de Heilige Geest hebben wij de Heer Jezus in
geloof aanvaard als onze Heiland en Heer.
Wij zijn nu in Christus voor eeuwig geborgen en in Hem volkomen
gerechtvaardigd voor God.
Gods Geest die in ons woont, wil ons in alle waarheid leiden.
Deze waarheid wordt ons geopenbaard in Gods Woord, de Bijbel.
Dat Woord leert ons onze Heiland kennen in Zijn grootheid en liefde.
Het doet ons verstaan het nieuwe leven, dat Gods Geest in ons werkt,
door geloof te leven. Zulk een leven is Gode welbehagelijk.

Lezen: Handelingen 2:1-4

Lezen: Handelingen 2:1-4

15 februari

15 februari

Wij die in Jezus Christus, Gods Zoon, geloven, zijn door Gods Geest
opnieuw geboren en zo kinderen van God geworden.
Wij allen tezamen vormen de Gemeente van Christus Jezus. Deze
Gemeente wordt in Gods Woord het Lichaam van Christus genoemd.
"Want ook wij allen zijn door één Geest tot één Lichaam gedoopt" (1
Korinthe 12:12-13).
Deze doop des Geestes vond destijds plaats op het Pinksterfeest te
Jeruzalem.
Toen is de Gemeente van Christus geboren en sindsdien woont Gods
Geest in Zijn Gemeente.

Wij die in Jezus Christus, Gods Zoon, geloven, zijn door Gods Geest
opnieuw geboren en zo kinderen van God geworden.
Wij allen tezamen vormen de Gemeente van Christus Jezus. Deze
Gemeente wordt in Gods Woord het Lichaam van Christus genoemd.
"Want ook wij allen zijn door één Geest tot één Lichaam gedoopt" (1
Korinthe 12:12-13).
Deze doop des Geestes vond destijds plaats op het Pinksterfeest te
Jeruzalem.
Toen is de Gemeente van Christus geboren en sindsdien woont Gods
Geest in Zijn Gemeente.

In Johannes 17:22-23 bidt de Heer Jezus "opdat zij één zijn".
Deze wonderlijke eenheid is een resultaat van het heerlijke
verlossingswerk van onze Heer.
Hij heeft zich volkomen één gemaakt met ons en in Christus Jezus
zijn wij, die in Hem geloven, nu volkomen één met Hem en met
elkaar.
Het is een wonderbare, onverbrekelijke eenheid.

In Johannes 17:22-23 bidt de Heer Jezus "opdat zij één zijn".
Deze wonderlijke eenheid is een resultaat van het heerlijke
verlossingswerk van onze Heer.
Hij heeft zich volkomen één gemaakt met ons en in Christus Jezus
zijn wij, die in Hem geloven, nu volkomen één met Hem en met
elkaar.
Het is een wonderbare, onverbrekelijke eenheid.

Dit heeft niets te maken met kerken, kringen of oecumene. God kent
geen lidmaten van groepen of kerken.
Hij kent alleen wie de Zijnen zijn, wie in Christus Jezus zijn.
Het is het hechte fundament Gods met dit merk: "De Heer kent de
Zijnen", zegt Gods Geest in 2 Timotheüs 2:19.
De christelijke theologen hebben de gelovigen van elkaar gescheiden
door ze onder te brengen in kerken, kringen enz.
God ziet uitsluitend die wonderbare heerlijke eenheid van het
Lichaam van Christus, welke gevormd wordt door nieuw geboren
mensen, Zijn kinderen. Door hen, die behouden zijn geworden door
Zijn Zoon Jezus Christus.
Deze eenheid is een geestelijke eenheid en kan nooit door mensen
aangetast worden.

Dit heeft niets te maken met kerken, kringen of oecumene. God kent
geen lidmaten van groepen of kerken.
Hij kent alleen wie de Zijnen zijn, wie in Christus Jezus zijn.
Het is het hechte fundament Gods met dit merk: "De Heer kent de
Zijnen", zegt Gods Geest in 2 Timotheüs 2:19.
De christelijke theologen hebben de gelovigen van elkaar gescheiden
door ze onder te brengen in kerken, kringen enz.
God ziet uitsluitend die wonderbare heerlijke eenheid van het
Lichaam van Christus, welke gevormd wordt door nieuw geboren
mensen, Zijn kinderen. Door hen, die behouden zijn geworden door
Zijn Zoon Jezus Christus.
Deze eenheid is een geestelijke eenheid en kan nooit door mensen
aangetast worden.

Lezen: Kolossensen 1:17-20

Lezen: Kolossensen 1:17-20

16 februari

16 februari

Christus Jezus is het Hoofd van de gehele schepping en het
Middelpunt van het ganse heelal.
"Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die
op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen,
hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen
zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en
alle dingen bestaan te zamen door Hem" (Kolossensen 1:16-17).
ALLE knie zal zich eenmaal voor Hem buigen.
Hij is ook het hoofd van het Lichaam, de Gemeente.

Christus Jezus is het Hoofd van de gehele schepping en het
Middelpunt van het ganse heelal.
"Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die
op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen,
hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen
zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en
alle dingen bestaan te zamen door Hem" (Kolossensen 1:16-17).
ALLE knie zal zich eenmaal voor Hem buigen.
Hij is ook het hoofd van het Lichaam, de Gemeente.

Wie vindt er woorden om de grootheid en verhevenheid van Christus
en Zijn Gemeente uit te drukken? Het is een wonderlijke,
onverbrekelijke, geestelijke eenheid.

Wie vindt er woorden om de grootheid en verhevenheid van Christus
en Zijn Gemeente uit te drukken? Het is een wonderlijke,
onverbrekelijke, geestelijke eenheid.

Satan, Gods grote tegenstander, doet al bijna 2000 jaar zijn best de
Gemeente van Christus te kleineren en, als het kon, te vernietigen.
Het is hem wonderwel gelukt om de gelovigen zover te krijgen dat zij
zich niet uitsluitend bezig houden met Christus hun Heer, met Wie zij
door geloof zo innig verbonden zijn.
Hem te kennen, in en door Hem te leven, is het enige wat voor God
waarde heeft.
De meeste kinderen Gods zijn bezig met allerlei christelijk werk en
het organiseren van hun kerk, kring of groep en hun erediensten,
dogma's en plechtigheden.
Het streelt hun godsdienstig gevoel en geeft hen bevrediging.
Echter, buiten Christus en Zijn Gemeente is er niets wat ook maar
enige eeuwigheidswaarde heeft.
God wijst ons in Zijn kostbaar Woord voortdurend en uitsluitend op
Zijn Zoon, Christus Jezus, het BEGIN en het EINDE.
God ziet alleen zij die door geloof met Christus zijn verbonden.
Alleen zij vormen met elkaar die geestelijke eenheid: "De
Gemeente".
Het geloofsleven behoort uitsluitend gericht te zijn op de Persoon
Christus Jezus.

Satan, Gods grote tegenstander, doet al bijna 2000 jaar zijn best de
Gemeente van Christus te kleineren en, als het kon, te vernietigen.
Het is hem wonderwel gelukt om de gelovigen zover te krijgen dat zij
zich niet uitsluitend bezig houden met Christus hun Heer, met Wie zij
door geloof zo innig verbonden zijn.
Hem te kennen, in en door Hem te leven, is het enige wat voor God
waarde heeft.
De meeste kinderen Gods zijn bezig met allerlei christelijk werk en
het organiseren van hun kerk, kring of groep en hun erediensten,
dogma's en plechtigheden.
Het streelt hun godsdienstig gevoel en geeft hen bevrediging.
Echter, buiten Christus en Zijn Gemeente is er niets wat ook maar
enige eeuwigheidswaarde heeft.
God wijst ons in Zijn kostbaar Woord voortdurend en uitsluitend op
Zijn Zoon, Christus Jezus, het BEGIN en het EINDE.
God ziet alleen zij die door geloof met Christus zijn verbonden.
Alleen zij vormen met elkaar die geestelijke eenheid: "De
Gemeente".
Het geloofsleven behoort uitsluitend gericht te zijn op de Persoon
Christus Jezus.

Lezen: Efeze 1:17-23
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In Christus Jezus hebben wij de vergeving van onze zonden, zegt
Gods Woord (Kolossensen 1:13-14).
Deze heerlijke waarheid geldt alleen ons die in Christus geloven als
persoonlijke Verlosser en Zaligmaker.
Die vergeving is absoluut en volkomen, zij is naar de rijkdom van
Gods genade (Efeze 1:7).

In Christus Jezus hebben wij de vergeving van onze zonden, zegt
Gods Woord (Kolossensen 1:13-14).
Deze heerlijke waarheid geldt alleen ons die in Christus geloven als
persoonlijke Verlosser en Zaligmaker.
Die vergeving is absoluut en volkomen, zij is naar de rijkdom van
Gods genade (Efeze 1:7).

Het grote verlossingswerk van onze Heiland is zo veel omvattend, ja
allesomvattend.
Hij heeft volkomen aan de gerechtigheid van de Heilige God
voldaan. In God ook zijn wij nu ten volle gerechtvaardigd, omdat de
gerechtigheid van Christus ons wordt toegerekend.
Wij zijn in Christus gerechtvaardigd van de zonden, wij hebben in
Hem de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van zonden.
Daar kan nooit meer aan worden getornd. Dit alles rust op strikt
rechtvaardige grond, zó dat zelfs satan er niets tegenin kan brengen.
Het is eeuwig en onvoorwaardelijk.

Het grote verlossingswerk van onze Heiland is zo veel omvattend, ja
allesomvattend.
Hij heeft volkomen aan de gerechtigheid van de Heilige God
voldaan. In God ook zijn wij nu ten volle gerechtvaardigd, omdat de
gerechtigheid van Christus ons wordt toegerekend.
Wij zijn in Christus gerechtvaardigd van de zonden, wij hebben in
Hem de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van zonden.
Daar kan nooit meer aan worden getornd. Dit alles rust op strikt
rechtvaardige grond, zó dat zelfs satan er niets tegenin kan brengen.
Het is eeuwig en onvoorwaardelijk.

Wij behoeven niet meer te bidden: "Vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren", zoals de Heer vóór het
kruis aan Israël leerde.
Het werk van Christus, is een eeuwig werk en derhalve is onze
verlossing door Zijn bloed, de vergeving van onze zonden, ook voor
eeuwig.

Wij behoeven niet meer te bidden: "Vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren", zoals de Heer vóór het
kruis aan Israël leerde.
Het werk van Christus, is een eeuwig werk en derhalve is onze
verlossing door Zijn bloed, de vergeving van onze zonden, ook voor
eeuwig.

Als een kind van God zondigt, behoort hij deze zonde te belijden
voor zijn hemelse Vader. Christus betaalde elke schuld, elke zonde
met Zijn kostbaar bloed op het kruis van Golgotha.
God, Die getrouw en rechtvaardig is, heeft deze betaling voor de
volle 100% geaccepteerd.
Hij schonk ons op deze rechtvaardige basis vergeving en zal ons
altijd blijven vergeven als wij weer eens verkeerd hebben gedaan.

Als een kind van God zondigt, behoort hij deze zonde te belijden
voor zijn hemelse Vader. Christus betaalde elke schuld, elke zonde
met Zijn kostbaar bloed op het kruis van Golgotha.
God, Die getrouw en rechtvaardig is, heeft deze betaling voor de
volle 100% geaccepteerd.
Hij schonk ons op deze rechtvaardige basis vergeving en zal ons
altijd blijven vergeven als wij weer eens verkeerd hebben gedaan.

Lezen: 1 Johannes 1:8-9
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Na de opstanding van de Heer Jezus uit de doden, vlak voor het
ogenblik dat Hij ten hemel voer, vroegen Zijn discipelen Hem
wanneer het koninkrijk van Israël zou worden opgericht.
Zij konden toen niet weten dat de komst van het koninkrijk nog niet
aan de orde was. Israël had zijn Messias verworpen en ook na de
uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest heeft het volk de
Heer Jezus niet aanvaard als de Messias.
De Heer antwoordde Zijn discipelen: "Het komt u niet toe, te weten
de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld
heeft" (Handelingen 1:6-7).
Op Gods tijd zullen eenmaal al die heerlijke beloften aan Israël
gedaan in vervulling gaan.
De ontrouw van Israël kan nooit Gods trouw teniet doen. Alles wat
Hij in Zijn Woord heeft vastgelegd, zal werkelijkheid worden.

Na de opstanding van de Heer Jezus uit de doden, vlak voor het
ogenblik dat Hij ten hemel voer, vroegen Zijn discipelen Hem
wanneer het koninkrijk van Israël zou worden opgericht.
Zij konden toen niet weten dat de komst van het koninkrijk nog niet
aan de orde was. Israël had zijn Messias verworpen en ook na de
uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest heeft het volk de
Heer Jezus niet aanvaard als de Messias.
De Heer antwoordde Zijn discipelen: "Het komt u niet toe, te weten
de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld
heeft" (Handelingen 1:6-7).
Op Gods tijd zullen eenmaal al die heerlijke beloften aan Israël
gedaan in vervulling gaan.
De ontrouw van Israël kan nooit Gods trouw teniet doen. Alles wat
Hij in Zijn Woord heeft vastgelegd, zal werkelijkheid worden.

Eens zal Christus de Messias zitten op de troon Davids en Koning
zijn over Zijn volk Israël en door dat volk de wereld regeren (Hosea 3
en Lukas 1:32-33).

Eens zal Christus de Messias zitten op de troon Davids en Koning
zijn over Zijn volk Israël en door dat volk de wereld regeren (Hosea 3
en Lukas 1:32-33).

Na de verwerping van Christus als hun Messias heeft God Israël "op
een zijspoor gezet". We leven nu in een tussenperiode.
In deze tijd, de tijd der genade, biedt God elk mens, zowel jood als
niet-jood, de verlossing in Christus Jezus aan. God spreekt nu
uitsluitend in en door Zijn Zoon, de Heiland der wereld.
Op de door God bepaalde tijd, als de volheid der heidenen is
ingegaan, zoals Gods Woord dat uitdrukt, zal Hij het contact met
Israël als natie weer opnemen.
Dan, gelouterd door lijden en verdrukking, zal het volk zich bekeren
en Jezus als hun Messias erkennen.
Dan gaat in vervulling wat de profeet Zacharía in hoofdstuk 12:10
profeteerde. Dan zullen zij Hem, hun Messias zien, die zij eens naar
het kruis hebben verwezen.

Na de verwerping van Christus als hun Messias heeft God Israël "op
een zijspoor gezet". We leven nu in een tussenperiode.
In deze tijd, de tijd der genade, biedt God elk mens, zowel jood als
niet-jood, de verlossing in Christus Jezus aan. God spreekt nu
uitsluitend in en door Zijn Zoon, de Heiland der wereld.
Op de door God bepaalde tijd, als de volheid der heidenen is
ingegaan, zoals Gods Woord dat uitdrukt, zal Hij het contact met
Israël als natie weer opnemen.
Dan, gelouterd door lijden en verdrukking, zal het volk zich bekeren
en Jezus als hun Messias erkennen.
Dan gaat in vervulling wat de profeet Zacharía in hoofdstuk 12:10
profeteerde. Dan zullen zij Hem, hun Messias zien, die zij eens naar
het kruis hebben verwezen.

Lezen: Romeinen 11:25-29
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Met ons, die in Christus Jezus geloven, zijn wonderlijk heerlijke
dingen gebeurd.
Niet alleen hadden wij een grote zondeschuld bij God, doch wij
waren van nature zondaars.
Ook al hadden wij nooit één zonde gedaan, zouden we toch zondaars
zijn geweest, omdat we dat door geboorte zijn.
De bezoldiging van de zonde is de dood, zegt Gods Woord. Dit is
onherroepelijk. In Adam waren wij in het rijk van de dood terecht
gekomen en slaven van de zonde geworden.

Met ons, die in Christus Jezus geloven, zijn wonderlijk heerlijke
dingen gebeurd.
Niet alleen hadden wij een grote zondeschuld bij God, doch wij
waren van nature zondaars.
Ook al hadden wij nooit één zonde gedaan, zouden we toch zondaars
zijn geweest, omdat we dat door geboorte zijn.
De bezoldiging van de zonde is de dood, zegt Gods Woord. Dit is
onherroepelijk. In Adam waren wij in het rijk van de dood terecht
gekomen en slaven van de zonde geworden.

Het verlossingswerk van onze Heiland is zo groot en alles
overtreffend.
Op het kruis heeft Hij onze zondeschuld betaald tot de laatste
penning toe.
Om ons te verlossen van onze zondeNATUUR is Hij voor ons tot
zonde gemaakt, wat voor Hem de dood tot gevolg had.
Gods Woord leert ons dat wij met Hem zijn gestorven, maar ook met
Hem opgestaan.
Het zijn geestelijke waarheden die wij niet lichamelijk beleefd
hebben, doch die wij door geloof moeten aanvaarden.
Geloven dat we inderdaad dood zijn voor de zonde. De zonde heerst
niet meer over ons, want over een dode valt niet meer te heersen.
We behoeven niet meer te vechten tegen de zonde, doch mogen
eenvoudig geloven wat God zegt in Zijn Woord en uit dat geloof
leven.
Wij zijn nu niet meer in Adam maar in Christus, onze Heer en
Heiland. Wij leven in gemeenschap met onze Heiland en met God,
onze liefdevolle Vader.
Het betekent niet dat we niet meer zullen zondigen. WIJ zijn wel
dood voor de zonde, doch de zonde leeft nog wel, maar heerst niet
meer over ons. Het heerlijke is, dat als kinderen Gods zondigen, zij
mogen weten dat zij reeds vergeving hebben ontvangen in Christus
(Efeze 4:32).
Dit zijn wonderlijke en heerlijke Goddelijke waarheden.
Laat ons toch Gods Woord nauwkeurig lezen opdat wij ze mogen
leren verstaan.

Het verlossingswerk van onze Heiland is zo groot en alles
overtreffend.
Op het kruis heeft Hij onze zondeschuld betaald tot de laatste
penning toe.
Om ons te verlossen van onze zondeNATUUR is Hij voor ons tot
zonde gemaakt, wat voor Hem de dood tot gevolg had.
Gods Woord leert ons dat wij met Hem zijn gestorven, maar ook met
Hem opgestaan.
Het zijn geestelijke waarheden die wij niet lichamelijk beleefd
hebben, doch die wij door geloof moeten aanvaarden.
Geloven dat we inderdaad dood zijn voor de zonde. De zonde heerst
niet meer over ons, want over een dode valt niet meer te heersen.
We behoeven niet meer te vechten tegen de zonde, doch mogen
eenvoudig geloven wat God zegt in Zijn Woord en uit dat geloof
leven.
Wij zijn nu niet meer in Adam maar in Christus, onze Heer en
Heiland. Wij leven in gemeenschap met onze Heiland en met God,
onze liefdevolle Vader.
Het betekent niet dat we niet meer zullen zondigen. WIJ zijn wel
dood voor de zonde, doch de zonde leeft nog wel, maar heerst niet
meer over ons. Het heerlijke is, dat als kinderen Gods zondigen, zij
mogen weten dat zij reeds vergeving hebben ontvangen in Christus
(Efeze 4:32).
Dit zijn wonderlijke en heerlijke Goddelijke waarheden.
Laat ons toch Gods Woord nauwkeurig lezen opdat wij ze mogen
leren verstaan.

Lezen: Romeinen 6:5-11
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Gods Woord zegt in Jakobus 2:17: "Alzo ook het geloof, indien het
de werken niet heeft, is bij zichzelven dood".
Vele gelovigen menen dat zij, nu zij Christus aanvaard hebben, voor
Hem aan het werk moeten, want geloof zonder werken is dood,
zeggen zij dan.
Natuurlijk is geloof zonder werken dood. Als we ons boven in een
brandend huis bevinden, mogen we nog zo vast geloven in de
betrouwbaarheid van de brandweerlieden die beneden staan en een
groot zeil voor ons ophouden, als we ons echter niet in het zeil laten
vallen, baat ons geloof niets.

Gods Woord zegt in Jakobus 2:17: "Alzo ook het geloof, indien het
de werken niet heeft, is bij zichzelven dood".
Vele gelovigen menen dat zij, nu zij Christus aanvaard hebben, voor
Hem aan het werk moeten, want geloof zonder werken is dood,
zeggen zij dan.
Natuurlijk is geloof zonder werken dood. Als we ons boven in een
brandend huis bevinden, mogen we nog zo vast geloven in de
betrouwbaarheid van de brandweerlieden die beneden staan en een
groot zeil voor ons ophouden, als we ons echter niet in het zeil laten
vallen, baat ons geloof niets.

Wij kunnen met ons verstand aanvaarden dat Jezus Christus op
Golgotha Gods oordeel heeft gedragen, zoals wij ook aanvaarden wat
de boeken over historische feiten vertellen.
Als wij echter niet met ons hart geloven dat de Heer Jezus dat voor
ons persoonlijk deed en we Hem voor deze grote liefde niet van harte
danken, heeft het geen waarde.
Als Christus onze persoonlijke Heiland en Verlosser is en we met
Hem door het leven gaan, woont Gods Geest in ons hart.
Gods Woord leert ons dat Zijn Geest het nieuwe leven in ons werkt.
"Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede,
lankmoedigheid,
goedertierenheid,
goedheid,
geloof,
zachtmoedigheid, matigheid"
(Galaten 5:22).
Als wij onze Heiland liefhebben, is het altijd het verlangen van ons
hart om Zijn weg te gaan.
Door geloof leven, vraagt de Heer van ons. Dat is Hem vertrouwen,
Zijn Woord onderzoeken en vanuit het geloof in dat Woord leven.
Zo werkt geloof vanzelf, zoals een tak vanzelf vrucht draag, als hij
maar in de boom bevestigd blijft.

Wij kunnen met ons verstand aanvaarden dat Jezus Christus op
Golgotha Gods oordeel heeft gedragen, zoals wij ook aanvaarden wat
de boeken over historische feiten vertellen.
Als wij echter niet met ons hart geloven dat de Heer Jezus dat voor
ons persoonlijk deed en we Hem voor deze grote liefde niet van harte
danken, heeft het geen waarde.
Als Christus onze persoonlijke Heiland en Verlosser is en we met
Hem door het leven gaan, woont Gods Geest in ons hart.
Gods Woord leert ons dat Zijn Geest het nieuwe leven in ons werkt.
"Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede,
lankmoedigheid,
goedertierenheid,
goedheid,
geloof,
zachtmoedigheid, matigheid"
(Galaten 5:22).
Als wij onze Heiland liefhebben, is het altijd het verlangen van ons
hart om Zijn weg te gaan.
Door geloof leven, vraagt de Heer van ons. Dat is Hem vertrouwen,
Zijn Woord onderzoeken en vanuit het geloof in dat Woord leven.
Zo werkt geloof vanzelf, zoals een tak vanzelf vrucht draag, als hij
maar in de boom bevestigd blijft.

Lezen: 1 Petrus 1:8-9 en 18-21
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Een mens wil altijd graag meewerken aan zijn zaligheid. Hij wil wat
doen voor God.
Velen vragen zich af: "De Heer deed zoveel voor mij, wat doe ik
voor Hem?"

Een mens wil altijd graag meewerken aan zijn zaligheid. Hij wil wat
doen voor God.
Velen vragen zich af: "De Heer deed zoveel voor mij, wat doe ik
voor Hem?"

De mensen stelden eens aan de Heer Jezus de vraag: "Wat zullen wij
doen, opdat wij de werken Gods mogen werken"? Jezus antwoordde
en zeide tot hen: "Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien
Hij gezonden heeft" (Johannes 6:28-29).
Alleen maar geloven in Hem, Christus de Heiland der wereld, hoe
moeilijk is dat voor ons.
Het bevredigt ons veel meer om te werken voor de Heer, ons best te
doen voor Zijn zaak.

De mensen stelden eens aan de Heer Jezus de vraag: "Wat zullen wij
doen, opdat wij de werken Gods mogen werken"? Jezus antwoordde
en zeide tot hen: "Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien
Hij gezonden heeft" (Johannes 6:28-29).
Alleen maar geloven in Hem, Christus de Heiland der wereld, hoe
moeilijk is dat voor ons.
Het bevredigt ons veel meer om te werken voor de Heer, ons best te
doen voor Zijn zaak.

De rechtvaardige zal uit GELOOF leven, zegt God.
Wij zeggen: "Ja maar, wij willen ook graag wat doen. Wij willen
goede werken doen uit dankbaarheid".
Wat zouden wij, in wie geen goed woont, ooit voor een heilig God
kunnen doen.

De rechtvaardige zal uit GELOOF leven, zegt God.
Wij zeggen: "Ja maar, wij willen ook graag wat doen. Wij willen
goede werken doen uit dankbaarheid".
Wat zouden wij, in wie geen goed woont, ooit voor een heilig God
kunnen doen.

God vraagt van ons gehoorzaamheid aan Zijn Woord en Zijn Woord
vertelt ons dat Christus ALLES volbracht heeft. Hij betaalde onze
schuld en ging voor ons in de dood. Hij stond op en zit nu aan Gods
rechterhand. Hij schonk ons NIEUW leven en het is Gods Geest, Die
dat nieuwe leven in ons doet groeien en bloeien.
Ook deze heilsfeiten zijn resultaat van wat onze Heiland voor ons
heeft volbracht.
Geloven in deze Heiland, geloven wat Gods Woord ons leert over
Hem (Johannes 20:31), dat is Gode welbehagelijk. Léven vanuit dat
geloof, dat is: "Met Hem door het leven gaan".
Gods Geest toelaten ZIJN werk IN ons te doen.
God rust in het volbrachte werk van Zijn Zoon.
Ook wij mogen hierin rusten en ons erin verblijden.

God vraagt van ons gehoorzaamheid aan Zijn Woord en Zijn Woord
vertelt ons dat Christus ALLES volbracht heeft. Hij betaalde onze
schuld en ging voor ons in de dood. Hij stond op en zit nu aan Gods
rechterhand. Hij schonk ons NIEUW leven en het is Gods Geest, Die
dat nieuwe leven in ons doet groeien en bloeien.
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heeft volbracht.
Geloven in deze Heiland, geloven wat Gods Woord ons leert over
Hem (Johannes 20:31), dat is Gode welbehagelijk. Léven vanuit dat
geloof, dat is: "Met Hem door het leven gaan".
Gods Geest toelaten ZIJN werk IN ons te doen.
God rust in het volbrachte werk van Zijn Zoon.
Ook wij mogen hierin rusten en ons erin verblijden.

Lezen: Romeinen 1:16-17
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Het werk der verlossing is een eeuwig werk, omdat Jezus Christus
God van alle eeuwigheid is.
Het is ook volmaakt en volkomen af. Niemand kan er iets aan toe- of
afdoen.
God had het gehele werk reeds gepland van vóór de nederwerping
der wereld. Alles wat God doet is Goddelijk volkomen en voor
eeuwig.
God biedt nu de mens een complete zaligheid door Jezus Christus
aan.
Zij, die met het hart geloven in de Heer Jezus als hun Zaligmaker,
zijn behouden van de toorn Gods. Zij zijn voor eeuwig behouden. Zij
zijn nu kinderen Gods en behouden mensen.

Het werk der verlossing is een eeuwig werk, omdat Jezus Christus
God van alle eeuwigheid is.
Het is ook volmaakt en volkomen af. Niemand kan er iets aan toe- of
afdoen.
God had het gehele werk reeds gepland van vóór de nederwerping
der wereld. Alles wat God doet is Goddelijk volkomen en voor
eeuwig.
God biedt nu de mens een complete zaligheid door Jezus Christus
aan.
Zij, die met het hart geloven in de Heer Jezus als hun Zaligmaker,
zijn behouden van de toorn Gods. Zij zijn voor eeuwig behouden. Zij
zijn nu kinderen Gods en behouden mensen.

De bedoeling van God met ons is niet alleen om ons in Zijn hemel te
brengen, maar vooral om ons hier op aarde als behouden mensen te
doen leven.
Ook in dit opzicht is het werk dat onze Heiland heeft volbracht,
volkomen af.
Om behouden te kunnen leven heeft Hij ons Zijn Geest in ons hart
gegeven en door deze Geest ons nieuw leven geschonken. Wij zijn
nieuwe mensen geworden.
Gods Geest wil ons stap voor stap leiden en in ons het nieuwe leven,
het behouden leven, openbaar maken.
Wij zelf moeten dit leven niet tot ontwikkeling trachten te brengen.
Gods Geest werkt het nieuwe leven in ons. Wij behoeven niets anders
te doen dan ons volkomen aan onze Heer en Heiland toe te
vertrouwen en Hem toe te staan Zijn werk in ons te volbrengen.
Gods Geest zegt tot de gelovigen: "Vertrouwende ditzelve, dat Hij,
Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op
den dag van Jezus Christus" (Filippensen 1:6).
Behouden leven is leven in en door onze Heer Christus Jezus. Het is:
"Ons onder de leiding van Gods Geest buigen over Gods Woord,
opdat wij zullen leren verstaan wat Gods bedoeling met ons is".
Vooral in de brieven in het Nieuwe Testament, die gericht zijn aan
behouden mensen, kunnen we lezen wat het behouden leven, dat
geestelijk leven is, inhoudt en hoe onuitsprekelijk rijk wij zijn in
Christus onze Heer.

De bedoeling van God met ons is niet alleen om ons in Zijn hemel te
brengen, maar vooral om ons hier op aarde als behouden mensen te
doen leven.
Ook in dit opzicht is het werk dat onze Heiland heeft volbracht,
volkomen af.
Om behouden te kunnen leven heeft Hij ons Zijn Geest in ons hart
gegeven en door deze Geest ons nieuw leven geschonken. Wij zijn
nieuwe mensen geworden.
Gods Geest wil ons stap voor stap leiden en in ons het nieuwe leven,
het behouden leven, openbaar maken.
Wij zelf moeten dit leven niet tot ontwikkeling trachten te brengen.
Gods Geest werkt het nieuwe leven in ons. Wij behoeven niets anders
te doen dan ons volkomen aan onze Heer en Heiland toe te
vertrouwen en Hem toe te staan Zijn werk in ons te volbrengen.
Gods Geest zegt tot de gelovigen: "Vertrouwende ditzelve, dat Hij,
Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op
den dag van Jezus Christus" (Filippensen 1:6).
Behouden leven is leven in en door onze Heer Christus Jezus. Het is:
"Ons onder de leiding van Gods Geest buigen over Gods Woord,
opdat wij zullen leren verstaan wat Gods bedoeling met ons is".
Vooral in de brieven in het Nieuwe Testament, die gericht zijn aan
behouden mensen, kunnen we lezen wat het behouden leven, dat
geestelijk leven is, inhoudt en hoe onuitsprekelijk rijk wij zijn in
Christus onze Heer.

Lezen: Efeze 1:7-17
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"Hun binnenste gedachte is, dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid,
hun woningen van geslacht tot geslacht" zegt Psalm 49:12.
De mens heeft er alles voor over om het zich in deze wereld
aangenaam te maken, om zich hier te nestelen en naam te maken.
"Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt
schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn
ziel?" zei de Heer Jezus in Mattheüs 16:26.
De mens kan niet één uur aan zijn leven toevoegen als zijn tijd van
sterven is gekomen.

"Hun binnenste gedachte is, dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid,
hun woningen van geslacht tot geslacht" zegt Psalm 49:12.
De mens heeft er alles voor over om het zich in deze wereld
aangenaam te maken, om zich hier te nestelen en naam te maken.
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Door de zonde kwam de mens terecht in het rijk van de dood. Hij is
geketend aan zonde en dood en hij heeft geen mogelijkheid om
zichzelf eruit te bevrijden.

Door de zonde kwam de mens terecht in het rijk van de dood. Hij is
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Hoe wonderbaar groot is Gods liefde, dat Hij een weg tot bevrijding
heeft willen openen.
"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet
verderve, maar het eeuwige leven hebbe" (Johannes 3:16).
Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven om de mens te verlossen.
Alleen in Hem is er leven voor eeuwig, is er blijdschap, vrede en
vrijheid.
Alleen in Hem is het leven de moeite waard om geleefd te worden.
Dat leven is niet gericht op aardse rijkdom die zo kort van duur is,
maar op de eeuwige heerlijkheid.
Ons, die Hem toebehoren, heeft Hij verlost uit deze wereld.
"Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij
kinderen Gods genaamd zouden worden en wij zijn het" (1 Johannes
3:1).
Kind te zijn van zulk een God en Vader, het eigendom te zijn van
Christus onze Heiland, gaat dat niet alles wat de wereld biedt te
boven?
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Vrede op aarde. Hoeveel gebeden zijn hiervoor niet opgezonden,
hoeveel protestmarsen en massa-betogingen hieraan gewijd?
Vrede op aarde, dat is: "Geen oorlog meer, geen ruzie meer, maar
rust en welvaart voor iedereen".
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Vrede op aarde, dat is: "Geen oorlog meer, geen ruzie meer, maar
rust en welvaart voor iedereen".

Bij de geboorte van de Heer Jezus zongen de engelen van vrede op
aarde. Over welke vrede zongen zij?
Gods Woord heeft het reeds eeuwen voordat de engelen zongen
voorspeld.
"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam
Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst"
(Jesaja 9:5). Jezus Christus is de Vrede. Hij is de Vrede van God,
geschonken aan de mens.
God Zelf heeft door het bloed van Zijn Zoon vrede gemaakt en alle
dingen tot Zich verzoend, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de
hemelen is.
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Door het werk van Jezus Christus, dat alles omvat, is op zulk een
volmaakte wijze aan de gerechtigheid van God voldaan, dat Hij nu
ieder mens Zijn vrede kan aanbieden als een geschenk.
Wie deze aanbieding gelovig aanvaardt is voor eeuwig Zijn
eigendom en mag leven vanuit deze wonderbare, heerlijke vrede.
Vrede met God, Zijn vrede in ons hart kan alleen ons deel zijn als wij
geloven in het volbrachte werk van Jezus Christus voor ons, eens
verloren in zonde en schuld.
Het is niet de zo wisselvallige vrede die de wereld biedt. Het is de
ware vrede, die niet afhankelijk is van al of niet prettige
omstandigheden, maar die eeuwig is, omdat onze Heer en Heiland
Zelf onze vrede is (Efeze 2:14).
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Eens zal de tijd daar zijn dat Christus, de Vredevorst, door Zijn volk
Israël over de wereld zal regeren en dan zal de vrede op aarde
eindeloos zijn, want Zijn regering zal zijn gegrondvest op recht en
gerechtigheid (Jesaja 9:6).
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"Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht
der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal
het licht des levens hebben" (Johannes 8:12).
In Efeze 5:8 spreekt Gods Woord tot de gelovigen: "Want gij waart
eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als
kinderen des lichts".
Toen de zonde zijn intrede in de wereld deed, werd het contact tussen
de Heilige God en de mens verbroken. De mens kwam terecht in de
slavernij van zonde en dood, want hij werd afgesneden van Zijn God,
de Bron des Levens.
Gemeenschap met God zoals Adam die beleefde vóór zijn val, was
niet meer mogelijk. God kon de mens nog slechts genadig zijn door
middel van een dierlijk offer dat zag op het volkomen Lam Gods,
Jezus Christus.
"Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden", bad de psalmist
in Psalm 43:3.
God heeft Zijn Licht en Zijn Waarheid gezonden in deze wereld, n.l.
Jezus Christus, Zijn geliefde Zoon.
"Ik ben Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij
gelooft, in de duisternis niet blijve", heeft de Heer Jezus gezegd in
(Johannes 12:46).
"Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens,
komende in de wereld" lezen we in Johannes 1:9.
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in Psalm 43:3.
God heeft Zijn Licht en Zijn Waarheid gezonden in deze wereld, n.l.
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komende in de wereld" lezen we in Johannes 1:9.

Ieder mens die Hem ontmoet, komt in Zijn volle licht te staan. Dit
kan uitsluitend twee dingen tot gevolg hebben. Of hij trekt zich terug
in de duisternis, of hij ziet in dat licht zichzelf in zijn gevallen positie
en grijpt in het geloof Jezus Christus aan als zijn Redder en
Zaligmaker.
Alleen zij, die in Christus geloven, zijn in het licht des levens.
Ieder ander is in de duisternis van de dood.
In Christus Jezus, de Levensvorst, is het ware leven, het leven in het
licht.
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Genade heeft in onze oren een niet aangename klank. De mens wil
geen genadebrood eten. Genadegaven worden niet gewaardeerd.
Genade strijdt tegen zijn eergevoel. Zijn prestige eist dat hij
tegenprestaties levert.
In onze menselijke samenleving is deze houding niet te veroordelen.
We voelen een zekere minachting voor de mens die niet wil werken
voor de kost.
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We voelen een zekere minachting voor de mens die niet wil werken
voor de kost.

In het domein van het geestelijke leven liggen deze dingen totaal
anders.
De mens is zo diep verloren in zonde en dood, dat er geen andere
mogelijkheid voor hem is dan door God begenadigd te worden.
Aan de mens genade bewijzen kon God echter niet zonder meer, hoe
lief Hij de mens ook had. God is heilig en rechtvaardig en daarom
moest Zijn liefde en Zijn genade op recht gegrond zijn.
Zijn liefde was zo overweldigend groot, dat Hij Zijn geliefde Zoon
voor ons tot zonde heeft gemaakt en als gevolg daarvan in de dood
heeft gebracht. Hij gaf Zichzelf in Zijn Zoon.
Op Hem kwam het oordeel Gods over al het kwaad en zijn gevolgen.
God heeft Christus opgewekt uit de dood en Hem uitermate verhoogd
en een Naam gegeven welke boven allen naam is (Filippensen 2:9).
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Door het verlossingswerk van Jezus Christus is de eer van Gods
Naam volkomen hersteld. Nu kan God de mens Zijn grote liefde en
overvloedige genade tonen.
Uit pure genade wil Hij ons zaligmaken, als wij maar willen geloven
in de Zaligmaker Jezus Christus.
In het heden der genade geldt: "Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft
tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid
tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere" (Romeinen
5:21).
Nu kunnen wij zingen: "In Uw genade wil ik roemen, die zondaars
zalig maakt en vrij" (Geestelijke Liederen: lied 88).
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Het is wonderlijk dat wij, die in de Heer Jezus hebben geloofd als
onze Heiland en Verlosser en door Hem kinderen Gods zijn
geworden, zo blij kunnen roemen in de genade die ons ten deel is
gevallen.
Gods Geest heeft ons doen inzien, dat er niets in onszelf is wat Gode
welgevallig kan zijn.
Gods Woord zegt het bij monde van de apostel Paulus: "Want ik
weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het
willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet"
(Romeinen 7:18).
Hoe meer we onze Heiland leren kennen en hoe beter we onszelf zien
in Zijn licht, hoe meer we er van overtuigd worden, dat het alles uit
louter genade is. Er is geen enkele verdienste van onze kant bij.
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In het natuurlijke leven houden we het liefst alles wat door genade is
verre van ons.
In het geestelijke leven heeft het woord genade een heerlijke
betekenis. Genade doet ons neerknielen in aanbidding voor onze
Heiland en onze God en Vader.
Verlost te zijn van zonde en dood, voor eeuwig Gods kind, wie kan
de heerlijkheid van deze genade bevatten?
Nu mogen wij in en door onze Heiland leven, wij mogen als kind aan
de hand van onze hemelse Vader door het leven gaan. Voor eeuwig
veilig en geborgen in God. "Want gij zijt gestorven, en uw leven is
met Christus verborgen in God" (Kolossensen 3:3).
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Hij schenkt ons genade voor genade, overvloed van genade voor alles
wat het leven met zich meebrengt. Genade is, zoals iemand het eens
uitdrukte: "Vrijgemaakte liefde van God".
Het is Zijn grote liefde die ons omsloten houdt in Zijn eeuwige
armen. En dat alles uit louter genade door onze Heer Jezus Christus!

Hij schenkt ons genade voor genade, overvloed van genade voor alles
wat het leven met zich meebrengt. Genade is, zoals iemand het eens
uitdrukte: "Vrijgemaakte liefde van God".
Het is Zijn grote liefde die ons omsloten houdt in Zijn eeuwige
armen. En dat alles uit louter genade door onze Heer Jezus Christus!

Lezen: Efeze 1:7-8
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Ieder mens en elk dier dat op aarde leeft, elke plant die er op groeit,
heeft licht nodig.
Het licht brengt leven, doet groeien en bloeien.
Het licht is ook zeer onbarmhartig.
In het licht ontdekken we de schoonheid van Gods schepping, we
zien er ook in wat de mens heeft bedorven, wat vuil of lelijk is.
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Zoals het in het aardse leven is, is het ook in het geestelijke leven.
Gods Woord zegt in Psalm 119:105: "Uw woord is een lamp voor
mijn voet, en een licht voor mijn pad".
In het licht van dat Woord ziet de mens de grootheid en heerlijkheid
van zijn God, hij ziet er tevens in dat hij niet in staat is te leven naar
Gods eis.
In het licht van Gods Woord leren we onze Heiland en Verlosser
kennen, "Die u uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar
licht"(1 Petrus 2:9).
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Wij, kinderen Gods, behoren te wandelen in Zijn licht. Jezus Christus
Zèlf is HET Licht, zoals Hij Zelf ook het Woord Gods is (Johannes
1:1-5).
Als wij wandelen in Zijn licht en leven in Zijn gemeenschap, als wij
samen met Hem door het leven gaan, worden alle aardse dingen
onbelangrijk!
Zij kunnen ons die innerlijke vrede, die onze Heiland Zelf is, niet
ontnemen. Het wandelen in Zijn licht is wandelen in Zijn rust en in
Zijn liefde.
De psalmist zegt het zo mooi met de woorden: "De HEERE is mijn
Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen?" (Psalm 27:1).
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Zo dan, indien iemand in Christus is,
die is een nieuw schepsel;
het oude is voorbijgegaan, ziet,
het is alles nieuw geworden.
En al deze dingen zijn uit God,
Die ons met Zichzelven verzoend heeft
door Jezus Christus,
en ons de bediening der verzoening
gegeven heeft.
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In deze tijd wordt veel gesproken en geschreven over de Heer Jezus.
In allerlei zogenaamd christelijke groeperingen en in niet-christelijke
kringen is Hij dikwijls het onderwerp van gesprek en geschrift.
Hij is "in", zoals een krant het onlangs (1973) uitdrukte. Men spreekt
en schrijft over Jezus, de revolutionair, de provo(cerende), het goede
voorbeeld, enz. enz.
Men wil Hem annexeren, Hem als vlag gebruiken om hun lading van
goede bedoelingen te dekken.
Gods Woord, de Bijbel, waaruit men vaak hun "gelijk hebben" wil
bewijzen, zal eens tegen hen getuigen.
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Toen de Heer Jezus voor de rechterstoel van Pilatus stond, zei Hij tot
Pilatus: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld" (Johannes 18:36).
Toen Hij over de zijnen tot Zijn Vader sprak, zei Hij: "Ik heb hun Uw
woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de
wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben" (Johannes
17:14).
In Galaten 1:4 zegt Gods Geest tot de gelovigen, dat onze Heer Jezus
Christus Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou
trekken UIT de tegenwoordige boze wereld.
In 1 Johannes 2:15 lezen we dat, als we de wereld liefhebben, de
liefde van de Vader NIET in ons is.
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Pilatus: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld" (Johannes 18:36).
Toen Hij over de zijnen tot Zijn Vader sprak, zei Hij: "Ik heb hun Uw
woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de
wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben" (Johannes
17:14).
In Galaten 1:4 zegt Gods Geest tot de gelovigen, dat onze Heer Jezus
Christus Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou
trekken UIT de tegenwoordige boze wereld.
In 1 Johannes 2:15 lezen we dat, als we de wereld liefhebben, de
liefde van de Vader NIET in ons is.

De Heer Jezus is het eeuwige Woord. Uit en door Hem is alles
geschapen. Hij is in deze wereld gekomen om de eer van God te
herstellen en de mens de mogelijkheid te geven verlost te worden
UIT deze wereld, die nog in de macht van de boze is en uit de
slavernij van zonde en dood.
Hij is de Opstanding en het Leven. Hij is de Hoogstverhevene. Hij zit
aan Gods rechterhand, ver boven alle overheid, en macht, en kracht,
en heerschappij, en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze
wereld, maar ook in de toekomende (Efeze 1:21).
Voor wie gelooft in Hem als de Christus Gods, wil Hij de Redder
zijn, voor wie Hem afwijst zal Hij eenmaal de Rechter wezen.
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herstellen en de mens de mogelijkheid te geven verlost te worden
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zijn, voor wie Hem afwijst zal Hij eenmaal de Rechter wezen.

Lezen: Kolossensen 1:15-19

Lezen: Kolossensen 1:15-19

2 maart

2 maart

Het gehele Oude Testament door heeft God de komst van de Messias
laten verkondigen.
De Messias die op de troon van David zou zitten en heersen over
Israël (o.a. Jesaja 9:6, Ezechiël 37:25-28).

Het gehele Oude Testament door heeft God de komst van de Messias
laten verkondigen.
De Messias die op de troon van David zou zitten en heersen over
Israël (o.a. Jesaja 9:6, Ezechiël 37:25-28).

De Messias is gekomen in de volheid des tijds, geboren uit een
vrouw, geboren onder de wet (Galaten 4:4).
De engel Gabriël zei van Hem tot Maria: "Deze zal groot zijn, en de
Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal
Hem den troon van Zijn vader David geven. En Hij zal over het huis
Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen
einde zijn" (Lukas 1:32-33).
Hij kwam tot Zijn volk, doch niet als een machtig Vorst, maar in de
gestalte van een dienstknecht, zoals Filippensen 2:7 ons dat leert.
Hij streed niet tegen de Romeinse overheersing, doch predikte het
Koninkrijk der hemelen. Hij leerde het volk de wetten van dat
wonderlijke Koninkrijk, die we kunnen lezen in Mattheüs 5-7.
Hij genas de zieken, troostte de bedroefden. Hij kwam voor Zijn
eigen volk om hun hart terug te brengen tot God.
Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis
Israëls, zoals Hij zelf zei tot de Kananese vrouw (Mattheüs 15:24).
"Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met
zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van
Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden
zijn, die hun geleerd zijn". Dit verweet God eeuwen geleden Zijn
volk bij monde van de profeet Jesaja (29:13). De Heer Jezus heeft
hetzelfde aan de schriftgeleerden en farizeën verweten (Mattheüs
15:7-9).
Tegen het einde van Zijn leven moest Hij het uitspreken; gij hebt niet
gewild. "Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet
aangenomen" (Johannes 1:11).
Zij verwierpen Hem en toen heeft God ingegrepen en de oprichting
van het Koninkrijk der hemelen werd uitgesteld.
Jeruzalem is verwoest en het volk onder de heidenen verstrooid.
In de toekomst zal God de draad met Zijn volk weer opnemen en
zullen de profetieën aangaande Jezus, hun Messias en Koning,
vervuld worden.
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eigen volk om hun hart terug te brengen tot God.
Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis
Israëls, zoals Hij zelf zei tot de Kananese vrouw (Mattheüs 15:24).
"Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met
zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van
Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden
zijn, die hun geleerd zijn". Dit verweet God eeuwen geleden Zijn
volk bij monde van de profeet Jesaja (29:13). De Heer Jezus heeft
hetzelfde aan de schriftgeleerden en farizeën verweten (Mattheüs
15:7-9).
Tegen het einde van Zijn leven moest Hij het uitspreken; gij hebt niet
gewild. "Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet
aangenomen" (Johannes 1:11).
Zij verwierpen Hem en toen heeft God ingegrepen en de oprichting
van het Koninkrijk der hemelen werd uitgesteld.
Jeruzalem is verwoest en het volk onder de heidenen verstrooid.
In de toekomst zal God de draad met Zijn volk weer opnemen en
zullen de profetieën aangaande Jezus, hun Messias en Koning,
vervuld worden.

Lezen: Lukas 1:30-37

Lezen: Lukas 1:30-37

3 maart

3 maart

In het Oude Testament vinden we vele profetieën over het
koningschap van de Messias van Israël.
God heeft Hem echter ook door de profeten laten aankondigen als
Zijn lijdende Knecht.
De meest bekende profetieën over Hem als zodanig vinden we in
Jesaja 52:14 en Jesaja 53.
Israël heeft nimmer kunnen voldoen aan de eis van Gods wet en heeft
niet begrepen dat het Gods genade nodig had, die God door middel
van de offeranden aan hen kon geven, uitziende naar het volkomen
offer van Zijn Zoon.
Israël heeft van Gods wetten een vormendienst gemaakt en het hart
voor God gesloten (zie Jesaja 29:13).

In het Oude Testament vinden we vele profetieën over het
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God heeft Hem echter ook door de profeten laten aankondigen als
Zijn lijdende Knecht.
De meest bekende profetieën over Hem als zodanig vinden we in
Jesaja 52:14 en Jesaja 53.
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niet begrepen dat het Gods genade nodig had, die God door middel
van de offeranden aan hen kon geven, uitziende naar het volkomen
offer van Zijn Zoon.
Israël heeft van Gods wetten een vormendienst gemaakt en het hart
voor God gesloten (zie Jesaja 29:13).

God, Die heilig is, moest Zijn volk oordelen en Jezus, de Messias, de
Zondeloze, werd voor hen tot zonde gemaakt op het kruis van
Golgotha.
De profetie van Jesaja 53:5 ging toen in vervulling: "Maar Hij is om
onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij
verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en
door Zijn striemen is ons genezing geworden".
Hij heeft Zichzelf ten schuldoffer gesteld, zegt Jesaja 53:10, en
daarmee was Hij de vervulling van de offerdiensten.
Israël heeft Zijn Messias, Die hen het Koninkrijk der hemelen heeft
gepredikt en ten laatste voor hen Zijn leven gaf, niet herkend, ook
niet nà Zijn opstanding.

God, Die heilig is, moest Zijn volk oordelen en Jezus, de Messias, de
Zondeloze, werd voor hen tot zonde gemaakt op het kruis van
Golgotha.
De profetie van Jesaja 53:5 ging toen in vervulling: "Maar Hij is om
onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij
verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en
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daarmee was Hij de vervulling van de offerdiensten.
Israël heeft Zijn Messias, Die hen het Koninkrijk der hemelen heeft
gepredikt en ten laatste voor hen Zijn leven gaf, niet herkend, ook
niet nà Zijn opstanding.

Eens zal over hen uitgestort worden de Geest van genade en gebeden.
Dan zullen zij Jezus als hun Messias aanvaarden. "En zij zullen Mij
aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben" zegt Zacharía 12:10.
Nu zijn zij als natie door God terzijde gezet.
God heeft thans ook de niet-joden laten delen in het grote
verlossingswerk van Zijn Zoon.
In deze genadetijd, die eigenlijk een tussenperiode is in de
geschiedenis van Israël en Zijn God, ontvangt een ieder, zowel jood
als heiden, die in Jezus Christus gelooft, het eeuwige leven.
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Lezen: Romeinen 3:21-24

Lezen: Romeinen 3:21-24

4 maart

4 maart

Toen de Israëlieten de Heer Jezus niet als hun Messias wensten te
erkennen en zij Hem uitwierpen, heeft God de komst van het
Koninkrijk uitgesteld.
Jeruzalem is verwoest en de Israëlieten zijn verstrooid onder de
volkeren.

Toen de Israëlieten de Heer Jezus niet als hun Messias wensten te
erkennen en zij Hem uitwierpen, heeft God de komst van het
Koninkrijk uitgesteld.
Jeruzalem is verwoest en de Israëlieten zijn verstrooid onder de
volkeren.

Na de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest te
Jeruzalem is God begonnen zich een nieuw volk te verwerven
(Hand.15:14-16).
Dit volk bestaat uit mensen die opnieuw geboren zijn, wedergeboren.
Het verlossingswerk dat de Heer Jezus heeft volbracht is alles
omvattend. Elk mens, zowel jood als niet-jood, kan er deel aan
krijgen als hij gelooft in Jezus Christus de Heer en Zaligmaker.
Zodra iemand Hem in geloof als zijn persoonlijke Heiland en
Verlosser aanneemt, ontvangt hij Gods Geest in zijn hart en door
deze Geest het nieuwe leven. Hij behoort dan bij het nieuwe volk van
God.

Na de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest te
Jeruzalem is God begonnen zich een nieuw volk te verwerven
(Hand.15:14-16).
Dit volk bestaat uit mensen die opnieuw geboren zijn, wedergeboren.
Het verlossingswerk dat de Heer Jezus heeft volbracht is alles
omvattend. Elk mens, zowel jood als niet-jood, kan er deel aan
krijgen als hij gelooft in Jezus Christus de Heer en Zaligmaker.
Zodra iemand Hem in geloof als zijn persoonlijke Heiland en
Verlosser aanneemt, ontvangt hij Gods Geest in zijn hart en door
deze Geest het nieuwe leven. Hij behoort dan bij het nieuwe volk van
God.

Deze nieuw-geboren mensen, nu kinderen Gods, zijn tevens door
Gods Geest toegevoegd tot de Gemeente van Christus Jezus, welke
Zijn Lichaam is.
Dit is het meest heerlijke en wonderbare aspect van het
verlossingswerk van onze Heer.
Als het volk dat God Zich nu verwerft, voltallig is, of, beter gezegd,
als de Gemeente van Christus compleet is, zal de bazuin Gods
klinken en haalt Hij de Zijnen thuis.
Die reeds ontslapen zijn, zullen dan eerst opstaan en zij die nog leven
zullen in een ogenblik veranderd worden en hun Heer tegemoet gaan
in de lucht.
Na deze gebeurtenis zal God het contact met Zijn volk Israël weer
opnemen. Door grote verdrukking en lijden heen zal de dag
aanbreken dat Israël de Heer Jezus als Messias aanvaardt, wat tot
resultaat zal hebben 1000 jaar vrede omdat satan gevangen wordt
gezet, en het Koninkrijk der hemelen op aarde, geregeerd door Jezus,
de Messias.
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Lezen: 1 Thessalonicensen 4:13-18

Lezen: 1 Thessalonicensen 4:13-18

5 maart

5 maart

Toen Johannes de Doper van zijn vader Zacharias de naam Johannes
ontving, heeft Zacharias, vervuld zijnde met de Heilige Geest, Gode
een lofzang gezongen. Hij zei daarin: "En gij, kindeken, zult een
profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult voor het
aangezicht des HEEREN heengaan, om Zijn wegen te bereiden; om
Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden"
(Lukas 1:76-77).
Johannes heeft de doop der bekering tot vergeving van zonden
gepredikt (Lukas 3:3).
Toen de mensen hem vroegen wat zij dan moesten DOEN, heeft hij
hun uitgelegd, dat ze goed moesten leven en eerlijk en mededeelzaam
zijn.
De Heer Jezus predikte: "Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen
is nabij gekomen" (Mattheüs 4:17).
De wetgeleerde die Hem vroeg: "Wat moet ik DOEN om het eeuwige
leven te beërven", wees de Heer Jezus op het belangrijkste gebod uit
de wet en zei: "DOE dat en gij zult leven" (Lukas 10:25-28).
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een lofzang gezongen. Hij zei daarin: "En gij, kindeken, zult een
profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult voor het
aangezicht des HEEREN heengaan, om Zijn wegen te bereiden; om
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(Lukas 1:76-77).
Johannes heeft de doop der bekering tot vergeving van zonden
gepredikt (Lukas 3:3).
Toen de mensen hem vroegen wat zij dan moesten DOEN, heeft hij
hun uitgelegd, dat ze goed moesten leven en eerlijk en mededeelzaam
zijn.
De Heer Jezus predikte: "Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen
is nabij gekomen" (Mattheüs 4:17).
De wetgeleerde die Hem vroeg: "Wat moet ik DOEN om het eeuwige
leven te beërven", wees de Heer Jezus op het belangrijkste gebod uit
de wet en zei: "DOE dat en gij zult leven" (Lukas 10:25-28).

Na het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus is alles
radicaal veranderd.
Vóór het kruis heerste de wet die gehoorzaamheid eiste. Er was
echter niemand die Gods wet kon gehoorzamen zoals God dat eiste.

Na het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus is alles
radicaal veranderd.
Vóór het kruis heerste de wet die gehoorzaamheid eiste. Er was
echter niemand die Gods wet kon gehoorzamen zoals God dat eiste.

De Heer Jezus heeft Zich volkomen met de mens vereenzelvigd. De
wet had het vonnis over de mens uitgesproken. De Heer Jezus heeft
die schuld volkomen betaald.
"Christus heeft ons verlost van den vloek der wet" (Galaten 3:13).
Nu kan de blijde boodschap verkondigd worden: "Geloof in de Heer
Jezus Christus en gij zult behouden worden".
Hij heeft alles volbracht. De prediking: "Bekeert u", is nu geworden:
"Geloof in de Heer Jezus Christus". Geloof Gods Woord dat zegt: "Er
is niemand die goed doet" (Romeinen 3:12).
Christus is de Weg tot behoud, Hij is de Redder en Verlosser van een
ieder die gelooft.
Doe dit en gij zult leven, is geworden: "Geloof in de Heer Jezus
Christus en gij HEBT het eeuwige leven".
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Lezen: Johannes 3:16-18

Lezen: Johannes 3:16-18

6 maart

6 maart

"Er is niemand, die God zoekt", zegt het Woord in Romeinen 3:11 en
in Psalm 14:1-2 lezen we hoe God neerziet vanuit de hemel op de
mensenkinderen om te zien of er één is die God zoekt.

"Er is niemand, die God zoekt", zegt het Woord in Romeinen 3:11 en
in Psalm 14:1-2 lezen we hoe God neerziet vanuit de hemel op de
mensenkinderen om te zien of er één is die God zoekt.

Er is wel veel godsdienst en veel vroomheid in deze wereld, maar
deze uitingen van de mens zijn in wezen niet gericht op God Zèlf.
De mens kan van nature geen liefde tot God opbrengen. Hij is zo diep
gezonken, dat hij niet in staat is God lief te hebben uit pure liefde.
Al die mooie erediensten met hun liederen en muziek zijn voedsel
voor de ziel van de mens. Het geeft hem bevrediging en heft hem uit
boven de sleur van alle dag.
Vaak dienen zij om de mens het gevoel te geven dat God ook Zijn
deel moet hebben van ons streven.
In Hebreën 4:13 zegt Gods Woord: "En er is geen schepsel
onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor
de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben".
In Jeremia 17:10 zegt de Heer: "Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en
proef de nieren; en dat, om een iegelijk te geven naar zijn wegen,
naar de vrucht zijner handelingen".
God kent de mens door en door. Hij weet dat van u en van mij niets
goeds is te verwachten.
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De mens kan van nature geen liefde tot God opbrengen. Hij is zo diep
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Al die mooie erediensten met hun liederen en muziek zijn voedsel
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Vaak dienen zij om de mens het gevoel te geven dat God ook Zijn
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In Hebreën 4:13 zegt Gods Woord: "En er is geen schepsel
onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor
de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben".
In Jeremia 17:10 zegt de Heer: "Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en
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God kent de mens door en door. Hij weet dat van u en van mij niets
goeds is te verwachten.

Hoe wonderlijk groot is Zijn liefde dat Hij Zich tot ons heeft
neergebogen, dat Hij de mens met zulk een volmaakte liefde
tegemoet is gekomen.
Hij gaf het beste wat Hij had, Zijn geliefde Zoon.
God de Vader en Jezus Christus de Zoon waren volkomen één in
deze liefde. God gaf Zichzelf in Zijn Zoon. De Heer Jezus, gaf
Zichzelf over in de dood op het kruis van Golgotha. Hij droeg het
oordeel Gods dat wij verdiend hadden.
Met ons verstand zijn deze geweldige heilsfeiten niet te bevatten.
Wij, die in Christus geloven kunnen God nu liefhebben, want door
Gods Geest is die liefde uitgestort in ons hart (Romeinen 5:5).
Gods Geest wil in ons bewerken, dat wij Gods Woord lezen, opdat
wij God de Vader en de Heer Jezus Christus meer en beter zouden
leren kennen!
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Lezen: Romeinen 5:5-11

Lezen: Romeinen 5:5-11

7 maart

7 maart

In Spreuken 29:25b staat: "Maar die op den HEERE vertrouwt, zal in
een hoog vertrek gesteld worden".
In Psalm 91:1 lezen we: "Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is
gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen".
Hoe veilig is het kind van God.
Deze Allerhoogste, deze almachtige God heeft ons ieder persoonlijk
lief met een niet te doorgronden en onuitsprekelijke liefde.
Niet omdat wij in onszelf enige waarde hebben voor Hem, doch om
Christus Jezus wil. Om der wille van Christus, onze dierbare Heiland
en Verlosser, die voor ons tot zonde gemaakt werd (2 Korinthe 5:21),
die ons verlost heeft door Zijn kostbaar bloed (1 Petrus 1:18-19),
door Wiens verlossing wij gerechtvaardigd zijn (Romeinen 3:24).

In Spreuken 29:25b staat: "Maar die op den HEERE vertrouwt, zal in
een hoog vertrek gesteld worden".
In Psalm 91:1 lezen we: "Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is
gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen".
Hoe veilig is het kind van God.
Deze Allerhoogste, deze almachtige God heeft ons ieder persoonlijk
lief met een niet te doorgronden en onuitsprekelijke liefde.
Niet omdat wij in onszelf enige waarde hebben voor Hem, doch om
Christus Jezus wil. Om der wille van Christus, onze dierbare Heiland
en Verlosser, die voor ons tot zonde gemaakt werd (2 Korinthe 5:21),
die ons verlost heeft door Zijn kostbaar bloed (1 Petrus 1:18-19),
door Wiens verlossing wij gerechtvaardigd zijn (Romeinen 3:24).

In Hem zijn wij voor eeuwig omsloten door Gods liefdearmen. In
Hem schuilen wij in de schuilplaats des Allerhoogsten.
Wat kan ons ooit deren? Wie op Hem vertrouwt is onaantastbaar
(NBG vertaling), want er is niemand hoger en machtiger dan Hij.
Niemand, ook de boze met al zijn machten niet, kan ons uit Zijn hand
rukken (Johannes 10:29).
Het is onmogelijk, omdat wij opgesloten zijn in Christus Jezus, onze
Heer. In Hem zijn wij veilig, in Hem zijn wij geliefde kinderen Gods.
In dat geloof mogen wij wandelen in en door Hem. Christus het roer
van ons levensschip geheel en al in handen geven, ons in Zijn liefde
verlustigen.
Wij mogen als kinderen in het huis van onze hemelse Vader
verkeren.
Zo leren leven door geloof, maakt ons los van de omstandigheden,
maakt dat we rustig vernachten in de schaduw des Almachtigen.
Romeinen 8:32 zegt: "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 schenken?"
Is er een groter, geweldiger liefde denkbaar dan Gods liefde in
Christus Jezus, onze Heer?
Welk een wonderbare genade is het als kind van zulk een God door
geloof te mogen leven!

In Hem zijn wij voor eeuwig omsloten door Gods liefdearmen. In
Hem schuilen wij in de schuilplaats des Allerhoogsten.
Wat kan ons ooit deren? Wie op Hem vertrouwt is onaantastbaar
(NBG vertaling), want er is niemand hoger en machtiger dan Hij.
Niemand, ook de boze met al zijn machten niet, kan ons uit Zijn hand
rukken (Johannes 10:29).
Het is onmogelijk, omdat wij opgesloten zijn in Christus Jezus, onze
Heer. In Hem zijn wij veilig, in Hem zijn wij geliefde kinderen Gods.
In dat geloof mogen wij wandelen in en door Hem. Christus het roer
van ons levensschip geheel en al in handen geven, ons in Zijn liefde
verlustigen.
Wij mogen als kinderen in het huis van onze hemelse Vader
verkeren.
Zo leren leven door geloof, maakt ons los van de omstandigheden,
maakt dat we rustig vernachten in de schaduw des Almachtigen.
Romeinen 8:32 zegt: "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 schenken?"
Is er een groter, geweldiger liefde denkbaar dan Gods liefde in
Christus Jezus, onze Heer?
Welk een wonderbare genade is het als kind van zulk een God door
geloof te mogen leven!

Lezen: Romeinen 8:31-39

Lezen: Romeinen 8:31-39

8 maart

8 maart

"Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk
vrij zijn" (Johannes 8:36).
Welk een heerlijkheid deze vrijheid te mogen ervaren! Hoe
wonderbaar groot is de liefde van Jezus Christus, onze Heiland, dat
Hij Zijn eeuwige heerlijkheid heeft willen verlaten om de mens gelijk
te worden.
Hij, de Heilige, de eeuwige God, moest Mens worden om de mens te
kunnen bevrijden uit het rijk van de dood, waarvan satan de heerser
is.
Welk een dure prijs moest onze Heer betalen om ons, die in Hem
geloven, vrij te kopen uit de slavernij van zonde en dood.
Alleen al het feit dat Hij, de Zondeloze, in deze zondige wereld
moest leven, moet voor Hem een mateloos lijden zijn geweest.
Hij, de Rechtvaardige, is door de handen van onrechtvaardigen aan
het kruis gehecht en gedood (Handelingen 2:23)
Op het kruis moest Zijn God, Wiens eer Hem alles was, Hem
verlaten, omdat Hij daar voor ons tot zonde is gemaakt.
Wij kunnen deze feiten met ons verstand niet doorgronden en zullen
nimmer kunnen beseffen wat het Hem gekost heeft.
Christus is de opgestane Heer, Die aan de rechterhand van de
Majesteit in de hoge is gezeten.
Hoe groot is Zijn liefde voor ons van wie niets goeds was te
verwachten. Hij kocht ons voor eeuwig vrij. Vrij van satan, zonde en
dood, mogen wij blijmoedig onze weg gaan, geleid door Gods Geest.
Wij hebben een levende Heiland, Die ons dag in dag uit omringt met
Zijn liefde en trouw.
In en door Hem mogen wij God onze Vader noemen en in Zijn
liefdearmen rusten!
Alleen hij, die door Christus Jezus is vrijgemaakt, is werkelijk vrij.
Welk een Heiland is Hij!

"Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk
vrij zijn" (Johannes 8:36).
Welk een heerlijkheid deze vrijheid te mogen ervaren! Hoe
wonderbaar groot is de liefde van Jezus Christus, onze Heiland, dat
Hij Zijn eeuwige heerlijkheid heeft willen verlaten om de mens gelijk
te worden.
Hij, de Heilige, de eeuwige God, moest Mens worden om de mens te
kunnen bevrijden uit het rijk van de dood, waarvan satan de heerser
is.
Welk een dure prijs moest onze Heer betalen om ons, die in Hem
geloven, vrij te kopen uit de slavernij van zonde en dood.
Alleen al het feit dat Hij, de Zondeloze, in deze zondige wereld
moest leven, moet voor Hem een mateloos lijden zijn geweest.
Hij, de Rechtvaardige, is door de handen van onrechtvaardigen aan
het kruis gehecht en gedood (Handelingen 2:23)
Op het kruis moest Zijn God, Wiens eer Hem alles was, Hem
verlaten, omdat Hij daar voor ons tot zonde is gemaakt.
Wij kunnen deze feiten met ons verstand niet doorgronden en zullen
nimmer kunnen beseffen wat het Hem gekost heeft.
Christus is de opgestane Heer, Die aan de rechterhand van de
Majesteit in de hoge is gezeten.
Hoe groot is Zijn liefde voor ons van wie niets goeds was te
verwachten. Hij kocht ons voor eeuwig vrij. Vrij van satan, zonde en
dood, mogen wij blijmoedig onze weg gaan, geleid door Gods Geest.
Wij hebben een levende Heiland, Die ons dag in dag uit omringt met
Zijn liefde en trouw.
In en door Hem mogen wij God onze Vader noemen en in Zijn
liefdearmen rusten!
Alleen hij, die door Christus Jezus is vrijgemaakt, is werkelijk vrij.
Welk een Heiland is Hij!

Lezen: Johannes 8:34-36

Lezen: Johannes 8:34-36

9 maart

9 maart

Vele gelovigen en hun voorgangers passen de uitspraken uit de
evangeliën geheel toe op deze tijd.
Alleen Johannes heeft in zijn evangelie Christus gepredikt in Zijn
hoedanigheid als Gods Zoon, gekomen voor deze wereld.
De andere evangelisten predikten Hem als de Messias en als de Zoon
des Mensen, gekomen voor het volk Israël om het Koninkrijk op te
richten en verlossing te brengen.
Daartoe was Johannes de Doper gezonden; om het volk op te roepen
zich te bekeren tot God.
Als het volk naar hem geluisterd had en als het de prediking van de
Heer Jezus had geloofd, zou de Heer het Koninkrijk van Israël
hebben opgericht.
Het volk wilde echter wel een koning die hen verlossen zou van de
Romeinse overheersing, doch zich bekeren tot God en Hem
liefhebben en dienen met hun hart was er niet bij.
Omdat zij de Heer Jezus als hun Messias verwierpen, is de komst van
het Koninkrijk uitgesteld tot na de huidige genadetijd, waarin God
elk mens verlossing in Jezus Christus aanbiedt.

Vele gelovigen en hun voorgangers passen de uitspraken uit de
evangeliën geheel toe op deze tijd.
Alleen Johannes heeft in zijn evangelie Christus gepredikt in Zijn
hoedanigheid als Gods Zoon, gekomen voor deze wereld.
De andere evangelisten predikten Hem als de Messias en als de Zoon
des Mensen, gekomen voor het volk Israël om het Koninkrijk op te
richten en verlossing te brengen.
Daartoe was Johannes de Doper gezonden; om het volk op te roepen
zich te bekeren tot God.
Als het volk naar hem geluisterd had en als het de prediking van de
Heer Jezus had geloofd, zou de Heer het Koninkrijk van Israël
hebben opgericht.
Het volk wilde echter wel een koning die hen verlossen zou van de
Romeinse overheersing, doch zich bekeren tot God en Hem
liefhebben en dienen met hun hart was er niet bij.
Omdat zij de Heer Jezus als hun Messias verwierpen, is de komst van
het Koninkrijk uitgesteld tot na de huidige genadetijd, waarin God
elk mens verlossing in Jezus Christus aanbiedt.

De wetten van het Koninkrijk der hemelen (o.a. de Bergrede)
toepassen op ons, christenen, is niet juist.
Voor ons geldt alleen de wet van de Geest des levens in Christus
Jezus.
God heeft Zijn Geest gegeven en deze Geest werkt in ons liefde,
geloof, blijdschap, vrede enz. (Galaten 5:22).
Dit is nieuw leven dat de Heilige Geest in ons wil openbaren.

De wetten van het Koninkrijk der hemelen (o.a. de Bergrede)
toepassen op ons, christenen, is niet juist.
Voor ons geldt alleen de wet van de Geest des levens in Christus
Jezus.
God heeft Zijn Geest gegeven en deze Geest werkt in ons liefde,
geloof, blijdschap, vrede enz. (Galaten 5:22).
Dit is nieuw leven dat de Heilige Geest in ons wil openbaren.

Eenmaal als geheel Israël zich zal bekeren tot Jezus, hun Messias, zal
het volk Zijn getuigen zijn voor de gehele wereld. Zij zullen zijn het
zout der aarde en het licht op een berg.
In Mattheüs 28:18 zegt de Heer: "Mij is gegeven alle macht in hemel
en op aarde".
Nu is satan nog de vorst van deze wereld. Eens komt de dag, dat de
Heer Jezus Zijn macht zal doen gelden. Dan zal Hij Koning zijn over
Israël en door dat volk de aarde regeren in gerechtigheid.

Eenmaal als geheel Israël zich zal bekeren tot Jezus, hun Messias, zal
het volk Zijn getuigen zijn voor de gehele wereld. Zij zullen zijn het
zout der aarde en het licht op een berg.
In Mattheüs 28:18 zegt de Heer: "Mij is gegeven alle macht in hemel
en op aarde".
Nu is satan nog de vorst van deze wereld. Eens komt de dag, dat de
Heer Jezus Zijn macht zal doen gelden. Dan zal Hij Koning zijn over
Israël en door dat volk de aarde regeren in gerechtigheid.

Lezen: Romeinen 8:1-2

Lezen: Romeinen 8:1-2

10 maart

10 maart

"Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden
worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden" (Johannes
10:9).
"DEZE is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem! sprak God vanuit de
hemel" (Markus 9:7).
"Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij
geworden, want Hij was eer dan ik" (Johannes 1:15), zei Johannes de
Doper, toen hij de Heer Jezus zag wandelen.
"Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande
ter rechterhand Gods" (Handelingen 7:56) zei Stéfanus vlak voor zijn
sterven.
De psalmist vermaant in Psalm 2:12 "Kust den Zoon, opdat Hij niet
toorne ...", en in Jesaja 52:13 zegt God, sprekende over de komst van
Zijn Gezalfde: "Zie, Mijn Knecht".

"Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden
worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden" (Johannes
10:9).
"DEZE is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem! sprak God vanuit de
hemel" (Markus 9:7).
"Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij
geworden, want Hij was eer dan ik" (Johannes 1:15), zei Johannes de
Doper, toen hij de Heer Jezus zag wandelen.
"Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande
ter rechterhand Gods" (Handelingen 7:56) zei Stéfanus vlak voor zijn
sterven.
De psalmist vermaant in Psalm 2:12 "Kust den Zoon, opdat Hij niet
toorne ...", en in Jesaja 52:13 zegt God, sprekende over de komst van
Zijn Gezalfde: "Zie, Mijn Knecht".

Wij zouden nog vele gedeelten uit Gods Woord kunnen citeren, die
ons wijzen op Jezus Christus.
Hij is DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Johannes
14:6). Hij is ook de Deur. Alleen door Hem kunnen wij tot God
komen. Hij is de enige Middelaar door Wiens tussenkomst wij een
heilig God kunnen benaderen.
Hij is ook de enige Middelaar door Wie God de mens genadig kan
zijn.
"Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de
Mens Christus Jezus" (1 Timotheüs 2:5). Hij is het trefpunt.
Uitsluitend in en door Hem kunnen wij behouden worden van de
toorn Gods en ingaan in Zijn eeuwig Koninkrijk.
Hij heeft alles in orde gemaakt wat fout was tussen God en de mens.
Hij is het Middelpunt van het gehele Woord van God, ja van het
gehele universum.
Ieder mens zal eens met Jezus Christus te maken krijgen.
Wie in Hem gelooft, komt door Hem binnen in het Koninkrijk Gods,
het Rijk van liefde en vrede. Alleen Hij is de Deur, Die ons de
toegang geeft tot Gods Vaderhart.

Wij zouden nog vele gedeelten uit Gods Woord kunnen citeren, die
ons wijzen op Jezus Christus.
Hij is DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN (Johannes
14:6). Hij is ook de Deur. Alleen door Hem kunnen wij tot God
komen. Hij is de enige Middelaar door Wiens tussenkomst wij een
heilig God kunnen benaderen.
Hij is ook de enige Middelaar door Wie God de mens genadig kan
zijn.
"Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de
Mens Christus Jezus" (1 Timotheüs 2:5). Hij is het trefpunt.
Uitsluitend in en door Hem kunnen wij behouden worden van de
toorn Gods en ingaan in Zijn eeuwig Koninkrijk.
Hij heeft alles in orde gemaakt wat fout was tussen God en de mens.
Hij is het Middelpunt van het gehele Woord van God, ja van het
gehele universum.
Ieder mens zal eens met Jezus Christus te maken krijgen.
Wie in Hem gelooft, komt door Hem binnen in het Koninkrijk Gods,
het Rijk van liefde en vrede. Alleen Hij is de Deur, Die ons de
toegang geeft tot Gods Vaderhart.

Lezen: 2 Petrus 1:16-18

Lezen: 2 Petrus 1:16-18

11 maart

11 maart

"Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad",
zong de psalmist in Psalm 119:105.
"Uw Woord", dat is de Bijbel, het Woord van God, onze lamp, ons
licht.
Is dat werkelijk zo in ons leven?
Er is maar één Mens geweest in deze wereld, die dit voor de 100%
kan getuigen. Jezus Christus, Gods Zoon en Zoon des mensen, heeft
op volmaakte wijze geleefd naar Gods Woord.
Psalm 119 is dan ook een profetische Psalm. Het is Zijn loflied op het
Woord van God, op Zijn wet.

"Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad",
zong de psalmist in Psalm 119:105.
"Uw Woord", dat is de Bijbel, het Woord van God, onze lamp, ons
licht.
Is dat werkelijk zo in ons leven?
Er is maar één Mens geweest in deze wereld, die dit voor de 100%
kan getuigen. Jezus Christus, Gods Zoon en Zoon des mensen, heeft
op volmaakte wijze geleefd naar Gods Woord.
Psalm 119 is dan ook een profetische Psalm. Het is Zijn loflied op het
Woord van God, op Zijn wet.

Toen God aan Israël Zijn wetten gegeven had, zei Hij tot hen: "Want
dat is geen vergeefs woord voor ulieden; maar het is uw leven"
(Deut.32:47).
De apostel Johannes noemt de Heer Jezus Christus: "Het Woord des
Levens" (1 Johannes 1:1). Christus is volkomen één met het Woord
Gods, Hij IS het Woord (Johannes 1:1).
In de Bijbel gaat het alles om Hem of over Hem.
Uitsluitend uit de Bijbel kunnen we God en onze Heiland leren
kennen.
Uitsluitend uit de Bijbel kunnen we leren verstaan wat Gods wil is en
hoe groot Zijn liefde en genade is voor ons die in Christus Jezus
geloven.
Gods Geest wil in ons het nieuwe leven bewerken, doch dat kan
alleen via het Woord van God.
Dit Woord lezen en herlezen, geloven wat God ons er in vertelt!
Hoe meer we dat Woord verstaan, hoe groter de aanbidding in ons
hart wordt voor Gods onuitsprekelijke gave, de Bijbel, Zijn dierbaar
Woord.
Het Woord leert ons kennen de liefde en trouwe zorg van onze God
en Vader en doet ons zien welk een wonderbare en heerlijke Heiland
wij hebben.
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Het is onze troost en onze steun, ons licht op ons pad door deze
duistere wereld.
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duistere wereld.

Lezen: Johannes 1:1-4

Lezen: Johannes 1:1-4

12 maart

12 maart

Het gebed is één van de eerste levensbehoeften van een gelovige. Het
is ook de meest persoonlijke uiting van het geloofsleven.
Als bij een kind van God het gebed en de dankzegging niet de
belangrijkste uitingen van zijn leven zijn, klopt er iets niet.
Er is zoveel waarvoor wij (aan)bidden en danken kunnen.
In Christus zijn we van arme zondaars, kinderen van God geworden.
Hij heeft ons gekocht met de dure prijs van Zijn bloed. Hij gaf Zijn
leven voor ons. In Hem zijn we volkomen gerechtvaardigd en
geliefde kinderen van God geworden.
Door Zijn Geest ontvingen we het nieuwe leven in ons.
Hoe past het ons Hem te danken. Maar ook, hoe past het ons Hem te
vragen ons, via het Woord van God en door Gods Geest, te leren
verstaan wat Hem welbehagelijk is.
In Filippensen 3:6-7 vermaant Gods Geest ons met de woorden:
"Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door
bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God". Er
volgt niet op, dat God aan al onze begeerten zal voldoen, doch: "En
de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw
zinnen bewaren in Christus Jezus".
Is dat niet heerlijk? Wij weten immers dat God ons liefheeft en dat
Hij alleen kan doen wat goed voor ons is.
Hem al onze zorgen, al onze verlangens, al onze vreugde brengen en
ze ook bij Hem laten, geeft ons een grote, diepe vrede. Het gaat er
toch niet om of wij het goed en prettig hebben in deze wereld?
Het belangrijkste is te mogen leven zoals de Heer dat graag van ons
ziet.
Leven door geloof. Geloven wat Zijn Woord ons vertelt over Zijn
liefde en genade. Hem vertrouwen, ons door Zijn Geest laten leiden.
Ja, wat het hoogste is: "De Heer Jezus Christus Heer en Meester van
ons hart maken"!
Hoeveel hebben wij Hem dan te vertellen en voor hoeveel te danken!
En, als wij onze Heiland leren kennen, zoals Gods Woord ons Hem
verklaart, wij leren zien wat God ons in Hem gegeven heeft, verstilt
ons gebed en onze dankzegging tot aanbidding van Zijn Persoon.
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Hij heeft ons gekocht met de dure prijs van Zijn bloed. Hij gaf Zijn
leven voor ons. In Hem zijn we volkomen gerechtvaardigd en
geliefde kinderen van God geworden.
Door Zijn Geest ontvingen we het nieuwe leven in ons.
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"Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door
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Het belangrijkste is te mogen leven zoals de Heer dat graag van ons
ziet.
Leven door geloof. Geloven wat Zijn Woord ons vertelt over Zijn
liefde en genade. Hem vertrouwen, ons door Zijn Geest laten leiden.
Ja, wat het hoogste is: "De Heer Jezus Christus Heer en Meester van
ons hart maken"!
Hoeveel hebben wij Hem dan te vertellen en voor hoeveel te danken!
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ons gebed en onze dankzegging tot aanbidding van Zijn Persoon.

Lezen: Kolossensen 1:9-10
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13 maart

13 maart

Dagelijks lezen we in de krant over de een of andere persoon die iets
goeds gedaan heeft of die iets bijzonders gepresteerd heeft.
Ook de televisie en de radio brengen ons talloze reportages van
hoogstaande mensen of mensen die buitengewone eigenschappen
bezitten en de bewondering en achting van het publiek verdienen. Dit
is zo de gang van zaken in de wereld.

Dagelijks lezen we in de krant over de een of andere persoon die iets
goeds gedaan heeft of die iets bijzonders gepresteerd heeft.
Ook de televisie en de radio brengen ons talloze reportages van
hoogstaande mensen of mensen die buitengewone eigenschappen
bezitten en de bewondering en achting van het publiek verdienen. Dit
is zo de gang van zaken in de wereld.

Het is wonderlijk op te merken, dat in het geestelijk leven zulk een
gang van zaken precies fout zou zijn. Gods Woord heeft ons geleerd,
dat in ons GEEN goed woont.
Onze Heiland heeft onze schuld weggedaan op Golgotha en is voor
ons de dood ingegaan. Deze Goddelijke feiten worden ons
aangerekend. Nu ziet God ons als in Christus gestorven en in Hem
opgestaan tot NIEUW leven.
Als NIEUW geboren mensen woont Gods Geest in ons hart. De
negenvoudige vrucht van Gods Geest IN ons is: "Liefde, blijdschap,
vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid, matigheid" (Galaten 5:22).
Als deze vrucht in ons leven openbaar wordt, is dat dus niet onze
prestatie, doch het werk van Gods Geest in ons.
Daarom, als Gods Woord melding maakt van de vrucht van Gods
Geest in gelovigen, zoals b.v.: "Een groot geloof, de arbeid der liefde,
trouw aan het evangelie enz." (o.a. 1 Thessalonicensen 1:2-4 en
Filippensen 1:3-5), dan lezen we altijd: "Wij danken God voor u".
Al deze goede dingen zijn immers geen prestaties van gelovigen,
doch het werk van de Heilige Geest IN hen.
Verheerlijking van de mens en zeker van een gelovige, is altijd fout
voor kinderen Gods.
Als er iets goeds openbaar wordt, als het nieuwe leven zijn vrucht
laat zien in een medebroeder of -zuster, moet het steeds zijn: "Dank
aan GOD".
Wie roemt, roeme in de HEER, maar dan ook uitsluitend en alleen in
HEM! (1 Korinthe 1:31).
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Lezen: Kolossensen 1:3-6
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14 maart

14 maart

"Ik ben het Brood des Levens", heeft de Heer Jezus gezegd
(Joh.6:48). "Zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid
leven" (6:51).
Volgens Prediker 6:7 is al de arbeid (het zwoegen) van de mens voor
zijn mond en toch wordt de begeerte niet vervuld.
In hoofdstuk 12:8 zegt hij: "IJdelheid der ijdelheden; het is al
ijdelheid"!
In Romeinen 8:20 staat geschreven: "Want het schepsel is der
ijdelheid onderworpen".
De goede dingen van deze wereld geven de mens geen bevrediging.
Al zouden we alles bezitten wat dit leven aan geneugten biedt, onze
ziel zal er nooit door verzadigd worden.
Wij willen altijd meer en altijd beter en het blijft zo leeg van binnen
en zo arm.
Velen trachten die leegheid te vullen met muziek, spel of door een of
andere religie aan te hangen. Zelfs het gebruik van drugs heeft als
regel tot doel de innerlijke leegheid te overwinnen.
Het is alles ijdelheid (leegheid), want het is slechts tijdelijk.
Alleen dat wat eeuwigheidswaarde heeft, kan de mens bevredigen.
"Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt
schade zijner ziel?" (Mattheüs 16:26).
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"Ik ben het Brood des Levens"! Jezus Christus, de Zoon van God, is
het Brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie zich met Hem voedt,
zal in eeuwigheid leven. Een leven vol vrede, vol verzadiging, een
leven dat waard is om geleefd te worden.
Het is het ware Brood dat God schenkt aan elk mens die gelooft dat
Jezus is de Christus. Hij wil het graag schenken, want Hij heeft de
mens lief. Het bewijs van Zijn liefde is Jezus Christus, Zijn geliefde
Zoon, het Brood des Levens.
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Lezen: Johannes 6:32-37

Lezen: Johannes 6:32-37

15 maart

15 maart

De Heer Jezus is het Brood des Levens.
"Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft
u niet gegeven het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat
ware Brood uit den hemel. Want het Brood Gods is Hij, Die uit den
hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft" (Johannes 6:3233).
Alleen Hij, Die Zelf de Levensvorst is, kan aan ons leven geven.
Hij, God van alle eeuwigheid, is Mens geworden om de verloren
mens te kunnen verlossen uit de greep van de dood.
Hij heeft bewezen het Brood des Levens te zijn. Hij heeft Zich zo
vereenzelvigd met de zondige mens, dat Hij tot zonde is gemaakt op
het kruis van Golgotha. Hij heeft Zijn ziel uitgestort in de dood.
Het bewijs dat Hij inderdaad het Brood des Levens is, is dat Hij is
opgestaan uit de dood en nu zit aan Gods rechterhand in de hoogste
hemelen.
Hij alleen kan zeggen: "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij
gelooft, heeft het eeuwige leven" (Johannes 6:47).
"Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo
iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven" (Johannes
6:51).
Is dat niet heerlijk? Welk een zekerheid, welk een rust.
Eeuwig leven dat reeds hier op aarde ervaren wordt zodra wij in Hem
geloven als onze Verlosser en Zaligmaker.
Dan mogen wij ons voeden met Hem!
Gods Geest, Die sinds we geloofd hebben, in ons hart woont, zal ons
steeds weer wijzen op onze Heiland en Heer. Hij is geworden onze
vrede, blijdschap, onze hoop.
Wij zullen volkomen verzadigd worden door Hem.
Wij mogen leven in en door Hem en dit leven is eeuwig.
Gods Woord leert ons Hem kennen, Die voor ons het Brood des
Levens is.
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Als wij in de Bijbel lezen wie de Heer Jezus Christus eigenlijk is,
wordt het steeds onbegrijpelijker voor ons, dat Hij Zich zo diep heeft
willen vernederen om op deze aarde te komen als mens onder de
mensen. De volle omvang van het grote verlossingswerk dat Hij
volbracht heeft, is voor ons niet te bevatten.
Wij kunnen evenmin begrijpen hoe groot de smaad is geweest, die
Gods heilige Naam is aangedaan door de zonde.
Deze smaad moest in de eerste plaats goed gemaakt worden.
Er was echter niemand die daartoe in staat was, omdat er geen
sterveling was die voor een heilig God kon staan.
Bovendien zou geen enkel mens de toorn van God hebben kunnen
doorstaan. Van de mens was dus niets te verwachten.
Hoe mateloos groot was Gods liefde, dat Hij Zichzelf heeft gegeven
in Zijn Zoon Jezus Christus.
Jezus Christus is Mens geworden, zoals Filippensen 2:7 dat zegt met
de woorden: "Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens
dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk
geworden".
Hij heeft God op volmaakte wijze gediend. Hij heeft het volmaakte
geloofsleven geleefd. Er was op Hem in het geheel niets aan te
merken, in geen enkel opzicht. Zijn liefde, Zijn geloof, Zijn
gehoorzaamheid waren tot in de finesses volkomen.
Daarom was alleen Hij in staat om de toorn van God te dragen.
Daarom kon alleen Hij op het kruis der schande betalen wat wij
schuldig waren en voor ons in de dood gaan.
Nadat Hij, de Rechtvaardige, de Zondeloze, de heilige God volkomen
genoegdoening had gegeven voor de smaad Hem aangedaan, heeft
God Hem opgewekt uit de dood.
Christus heeft de dood van zijn kracht beroofd en onvergankelijk
leven aan het licht gebracht (2 Timotheüs 1:10). Hij is de opgestane
Heer.
Van de mens wordt niets anders gevraagd dan gelovig Hem te
aanvaarden als Verlosser en Zaligmaker.
Is het een wonder dat Gods Geest vraagt in Hebreeën 2:3: "Hoe
zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht
nemen?"
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Lezen: Filippensen 2:6-11
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Toen de Heer Jezus voor de rechterstoel van Pilatus stond en hem
sprak over de waarheid, antwoordde Pilatus: "Wat is waarheid?"
(Joh.18:38).
Het is de aloude vraag van de mens die zich van God afkeert.
"Maar Mij, omdat Ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet" is het
verwijt van de Heer in Johannes 8:45.
Wie wil de waarheid horen? De waarheid aangaande de werkelijke
toestand van de mens, aangaande dat wat in hem leeft?
Omdat Jezus Christus Zelf de Waarheid is, gelooft men Hem niet.
Daarom heeft de mens zich vele waarheden aangemeten in allerlei
kerken, kringen en verenigingen.
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"Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen,
opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk, die uit de
waarheid is, hoort Mijn stem" (Johannes 18:37).
Jezus Christus heeft ons de waarheid doen zien aangaande ons zelf:
"Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade
gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen,
gierigheden, boosheden, bedrog" enz. (Markus 7:21-23).
Hij heeft ons de waarheid doen zien van Gods oneindige liefde:
"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet
verderve, maar het eeuwige leven hebbe" (Johannes 3:16).
Hij heeft ons ook de waarheid doen zien aangaande Zichzelf: "Ik ben
de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen"
(Johannes 10:11).
Alleen de Heer Jezus Christus is DE Waarheid. Hij is Gods Waarheid
voor de verloren mens.
God kan uitsluitend in en door Jezus Christus de mens genadig zijn.
"Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot
den Vader, dan door Mij", heeft de Heer Jezus gezegd in Johannes
14:6.
Zijn Woord is de Waarheid, omdat Hij dat Zelf is. "Een ieder, die uit
de Waarheid is, hoort Mijn stem" (Johannes 18:37).
Alleen hij, die Hem erkent als DE Waarheid en HET Leven kàn Zijn
stem horen.
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Hoe wonderlijk groot is onze God en Vader in Zijn zorg voor Zijn
kinderen.
Wij die de Heer Jezus kennen als onze Verlosser en Zaligmaker,
mogen die heilige God in Christus aanspreken als onze Vader.
Hoe dikwijls lezen we niet in Gods Woord, dat Hij ons leidt, dat Hij
voor ons zorgt.
"Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u" (1 Petrus
5:7).
Psalm 55:23: "Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u
onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de
rechtvaardige wankele".
In Mattheüs 6:27 vraagt de Heer Jezus: "Wie toch van u kan, met
bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?"
"Daarom, zijt niet bezorgd", zegt Hij verder in vers 31.

Hoe wonderlijk groot is onze God en Vader in Zijn zorg voor Zijn
kinderen.
Wij die de Heer Jezus kennen als onze Verlosser en Zaligmaker,
mogen die heilige God in Christus aanspreken als onze Vader.
Hoe dikwijls lezen we niet in Gods Woord, dat Hij ons leidt, dat Hij
voor ons zorgt.
"Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u" (1 Petrus
5:7).
Psalm 55:23: "Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u
onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de
rechtvaardige wankele".
In Mattheüs 6:27 vraagt de Heer Jezus: "Wie toch van u kan, met
bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?"
"Daarom, zijt niet bezorgd", zegt Hij verder in vers 31.

Voor ons, kinderen van God, zijn de zorgen die het leven meebrengt
toch niet het belangrijkste?
God wil ons in Zijn grote wijsheid en liefde alle zorgen afnemen,
opdat wij in staat zullen zijn onze aandacht op Hemzelf te richten,
ons te laten leiden door Zijn Geest en zo het nieuwe leven te leven in
gemeenschap met onze Heer en Heiland.
Wij mogen leven zoals een kind in het huis van zijn vader leeft.
Vader laten zorgen. Het kind hoeft niets anders te doen dan Vader te
gehoorzamen en naar Hem toe gaan met zijn blijdschap en zijn
problemen.
Onze God, volmaakt in Zijn liefde voor ons, wil niets liever dan dat
wij tot Hem gaan en onze hand in de Zijne leggen.
Gods Woord zegt immers dat wij HUISgenoten Gods zijn! (Efeze
2:19).
Zouden wij Hem dan niet ons volle vertrouwen geven, ook al is de
weg van ons leven niet geheel naar onze wensen?
Hij heeft ons lief in Christus Jezus en wil het beste voor ons.
Hij gaf uit liefde het beste wat Hij had, Zijn eigen Zoon. Wie kan
zulk een liefde peilen?
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Lezen: Mattheüs 6:25-34
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Er wordt vaak gezegd: "Het Woord van God is IN de Bijbel".
Gedeelten uit de Bijbel, die men niet begrijpt of waarvan men meent
dat ze elkaar tegenspreken, worden niet serieus genomen of geheel
terzijde geschoven.
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Gedeelten uit de Bijbel, die men niet begrijpt of waarvan men meent
dat ze elkaar tegenspreken, worden niet serieus genomen of geheel
terzijde geschoven.

De GEHELE Bijbel is het geïnspireerde Woord van God en daarom
kunnen er geen tegenstrijdigheden in voorkomen.
Omdat de Bijbel Gods Woord is, kan zij uitsluitend verstaan worden
door iemand die in Christus Jezus gelooft en zich door de Heilige
Geest laat onderrichten.
De natuurlijke (ongeestelijke) mens kan de dingen van God, die
geestelijk zijn, niet verstaan volgens 1 Korinthe 2:12-14. Hij is
geestelijk blind.
Net zo min als een blinde de kleuren van de regenboog kan zien, kan
een mens die geestelijk blind is, de dingen van Gods Geest
onderscheiden.

De GEHELE Bijbel is het geïnspireerde Woord van God en daarom
kunnen er geen tegenstrijdigheden in voorkomen.
Omdat de Bijbel Gods Woord is, kan zij uitsluitend verstaan worden
door iemand die in Christus Jezus gelooft en zich door de Heilige
Geest laat onderrichten.
De natuurlijke (ongeestelijke) mens kan de dingen van God, die
geestelijk zijn, niet verstaan volgens 1 Korinthe 2:12-14. Hij is
geestelijk blind.
Net zo min als een blinde de kleuren van de regenboog kan zien, kan
een mens die geestelijk blind is, de dingen van Gods Geest
onderscheiden.

Gods Geest toont ons in de Bijbel de gehele geschiedenis van Gods
weg met de mens vanaf het begin tot het einde der tijden.
Deze geschiedenis omvat verschillende bedelingen, elk met hun
eigen structuur. Wij moeten b.v. niet Gods beloften die voor Zijn
volk Israël bestemd zijn, toepassen op ons, die uit de heidenen
voortgekomen zijn. God gaat met dat volk een andere weg dan met
ons, die in deze genadetijd leven.
Wij moeten ook goed voor ogen houden, dat het kruis van Jezus
Christus en Zijn opstanding een radicale omkeer hebben gebracht in
de verhouding van God en mens.
Het is het grote keerpunt in de geschiedenis der mensheid. Het heeft
ons gebracht in deze tijd van genade en nu is er voor elk mens maar
één zaak het allerbelangrijkste en dat is n.l. in welke verhouding hij
staat tot Jezus Christus.
Alleen hij, die door de Heilige Geest overtuigd, gelooft in Christus
Jezus, is door deze Geest opnieuw geboren.
Als zulk een herboren mens zich GELOVIG buigt over Gods Woord,
en zich stelt onder de leiding van de Heilige Geest, ontvangt hij
verlichte ogen des harten om Gods Woord te leren verstaan.

Gods Geest toont ons in de Bijbel de gehele geschiedenis van Gods
weg met de mens vanaf het begin tot het einde der tijden.
Deze geschiedenis omvat verschillende bedelingen, elk met hun
eigen structuur. Wij moeten b.v. niet Gods beloften die voor Zijn
volk Israël bestemd zijn, toepassen op ons, die uit de heidenen
voortgekomen zijn. God gaat met dat volk een andere weg dan met
ons, die in deze genadetijd leven.
Wij moeten ook goed voor ogen houden, dat het kruis van Jezus
Christus en Zijn opstanding een radicale omkeer hebben gebracht in
de verhouding van God en mens.
Het is het grote keerpunt in de geschiedenis der mensheid. Het heeft
ons gebracht in deze tijd van genade en nu is er voor elk mens maar
één zaak het allerbelangrijkste en dat is n.l. in welke verhouding hij
staat tot Jezus Christus.
Alleen hij, die door de Heilige Geest overtuigd, gelooft in Christus
Jezus, is door deze Geest opnieuw geboren.
Als zulk een herboren mens zich GELOVIG buigt over Gods Woord,
en zich stelt onder de leiding van de Heilige Geest, ontvangt hij
verlichte ogen des harten om Gods Woord te leren verstaan.

Lezen: Efeze 1:15-18

Lezen: Efeze 1:15-18

20 maart

20 maart

Hoe dikwijls lezen we niet in Gods Woord: "Luistert naar Mij".
Jesaja 51:4: "Luistert naar Mij, Mijn volk! en Mijn lieden, neigt naar
Mij het oor!"
Jesaja 55:3: "Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal
leven".
Luisteren is stil zijn en aandachtig horen naar wat God tot ons
spreekt.
Luisteren is oplettend horen met de wens om het gesprokene te
verstaan.
"Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen
Mij", zei de Heer Jezus in Johannes 10:27.
Zulk een horen is luisteren met het hart, het is opletten wat de
Heiland tot ons te zeggen heeft, het is aandachtig horen naar Gods
Woord.

Hoe dikwijls lezen we niet in Gods Woord: "Luistert naar Mij".
Jesaja 51:4: "Luistert naar Mij, Mijn volk! en Mijn lieden, neigt naar
Mij het oor!"
Jesaja 55:3: "Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal
leven".
Luisteren is stil zijn en aandachtig horen naar wat God tot ons
spreekt.
Luisteren is oplettend horen met de wens om het gesprokene te
verstaan.
"Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen
Mij", zei de Heer Jezus in Johannes 10:27.
Zulk een horen is luisteren met het hart, het is opletten wat de
Heiland tot ons te zeggen heeft, het is aandachtig horen naar Gods
Woord.

Alleen in Christus is het eeuwige leven, buiten Hem is de dood.
Het verlangen om te horen naar de stem van onze Heer, onze goede
Herder, werkt Gods Geest in de harten van Gods kinderen, die zich
volkomen aan hun Heer willen toevertrouwen.

Alleen in Christus is het eeuwige leven, buiten Hem is de dood.
Het verlangen om te horen naar de stem van onze Heer, onze goede
Herder, werkt Gods Geest in de harten van Gods kinderen, die zich
volkomen aan hun Heer willen toevertrouwen.

Hoe heerlijk is het te mogen weten dat Hij ons ieder persoonlijk kent,
en dat Hij ons liefheeft.
Zó lief had Hij ons, dat Hij Zijn leven voor ons heeft overgegeven.
God heeft ons zo onmetelijk rijk gemaakt in onze Heer en Heiland en
ons talloze beloften geschonken.
Laten we toch aandachtig luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft
in Zijn dierbaar Woord.
Zijn Woord is de Waarheid, het is ook het Leven.
Het leert ons Hem kennen, onze Heiland Jezus Christus, Die Zelf de
Waarheid en het Leven is.
Hem kennen, is Hem liefhebben.
Hem liefhebben, is Hem gehoorzamen.

Hoe heerlijk is het te mogen weten dat Hij ons ieder persoonlijk kent,
en dat Hij ons liefheeft.
Zó lief had Hij ons, dat Hij Zijn leven voor ons heeft overgegeven.
God heeft ons zo onmetelijk rijk gemaakt in onze Heer en Heiland en
ons talloze beloften geschonken.
Laten we toch aandachtig luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft
in Zijn dierbaar Woord.
Zijn Woord is de Waarheid, het is ook het Leven.
Het leert ons Hem kennen, onze Heiland Jezus Christus, Die Zelf de
Waarheid en het Leven is.
Hem kennen, is Hem liefhebben.
Hem liefhebben, is Hem gehoorzamen.

Lezen: Johannes 10:27-30

Lezen: Johannes 10:27-30

21 maart

21 maart

"Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des
levenden waters zullen uit zijn buik vloeien" (Johannes 7:38).
Zo sprak de Heer Jezus eens tot de mensen.
Hij weet wat in de mens leeft. Hij kent zijn dorst naar vrede, geluk,
liefde.
De gehele wereld spant zich in tot het uiterste om deze dorst te
stillen. Waarom lukt het niet?
In Jeremia 2:13 geeft de Heer het antwoord: "Want Mijn volk heeft
twee boosheden gedaan; Mij, den Springader des levenden waters,
hebben zij verlaten, om zichzelven bakken uit te houwen, gebroken
bakken, die geen water houden".
Al ervaart de mens soms vrede, geluk of liefde in zijn leven, het is
alles slechts van korte duur. Het vloeit weer weg en de dorst blijft.
Er is maar Eén, Die de dorst kan lessen, Hij, de Bron van levend
water, Jezus Christus, Gods Zoon.
Ja, als iemand tot Hem gaat, zal hij zelf een stroom van levend water
voortbrengen, die in hem zal zijn een fontein van water, dat springt
tot in het eeuwige leven (Johannes 4:14).
Wie zich laaft aan de ware Bron, dat is: "Wie gelooft in Jezus, de
Christus, de Zaligmaker, ontvangt het levende water, Gods Geest, in
zijn hart".
Gods Geest, Die het nieuwe leven in hem zal bewerken en dat nieuwe
leven zal groeien en bloeien en vrucht dragen.

"Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des
levenden waters zullen uit zijn buik vloeien" (Johannes 7:38).
Zo sprak de Heer Jezus eens tot de mensen.
Hij weet wat in de mens leeft. Hij kent zijn dorst naar vrede, geluk,
liefde.
De gehele wereld spant zich in tot het uiterste om deze dorst te
stillen. Waarom lukt het niet?
In Jeremia 2:13 geeft de Heer het antwoord: "Want Mijn volk heeft
twee boosheden gedaan; Mij, den Springader des levenden waters,
hebben zij verlaten, om zichzelven bakken uit te houwen, gebroken
bakken, die geen water houden".
Al ervaart de mens soms vrede, geluk of liefde in zijn leven, het is
alles slechts van korte duur. Het vloeit weer weg en de dorst blijft.
Er is maar Eén, Die de dorst kan lessen, Hij, de Bron van levend
water, Jezus Christus, Gods Zoon.
Ja, als iemand tot Hem gaat, zal hij zelf een stroom van levend water
voortbrengen, die in hem zal zijn een fontein van water, dat springt
tot in het eeuwige leven (Johannes 4:14).
Wie zich laaft aan de ware Bron, dat is: "Wie gelooft in Jezus, de
Christus, de Zaligmaker, ontvangt het levende water, Gods Geest, in
zijn hart".
Gods Geest, Die het nieuwe leven in hem zal bewerken en dat nieuwe
leven zal groeien en bloeien en vrucht dragen.

Water is ook een beeld van Gods Woord, de Bijbel.
Aan deze onuitputtelijke Bron van levend water mogen we ons bij
voortduring laven.
"Och, dat gij naar Mijn geboden geluisterd had! zo zou uw vrede
geweest zijn als een rivier, en uw gerechtigheid als de golven der
zee" (Jesaja 48:18), sprak de Heer tot Zijn volk.
Als wij luisteren naar de stem van Jezus Christus de Heer en Hem
geloven, zal ook onze vrede stromen als een rivier.
Dan mogen wij ons door Gods Geest verlustigen in Zijn vrede, in
Zijn liefde en is Zijn gerechtigheid ons deel, omdat Christus de Heer
onze gerechtigheid is.
Wie dorst heeft mag tot Hem gaan, die de Bron van levend water is,
en drinken!

Water is ook een beeld van Gods Woord, de Bijbel.
Aan deze onuitputtelijke Bron van levend water mogen we ons bij
voortduring laven.
"Och, dat gij naar Mijn geboden geluisterd had! zo zou uw vrede
geweest zijn als een rivier, en uw gerechtigheid als de golven der
zee" (Jesaja 48:18), sprak de Heer tot Zijn volk.
Als wij luisteren naar de stem van Jezus Christus de Heer en Hem
geloven, zal ook onze vrede stromen als een rivier.
Dan mogen wij ons door Gods Geest verlustigen in Zijn vrede, in
Zijn liefde en is Zijn gerechtigheid ons deel, omdat Christus de Heer
onze gerechtigheid is.
Wie dorst heeft mag tot Hem gaan, die de Bron van levend water is,
en drinken!

Lezen: Johannes 7:37-39

Lezen: Johannes 7:37-39

22 maart

22 maart

Toen de Heer Jezus de hof van Gethsémané verliet, kwamen Hem
een legerafdeling en dienaars van de joden tegemoet om Hem
gevangen te nemen. Op Zijn vraag: "Wie zoekt gij?", antwoordden
zij: "Jezus, de Nazaréner". De Heer zei daarop: "Ik ben het", waarop
allen terugdeinsden en op de grond vielen (Johannes 18:4-6).
In de grondtekst staat niet "Ik ben HET", doch "IK BEN". De Heer
noemt Zichzelf bij Zijn Naam als God.
In Exodus 3:14 staat: "En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die
IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls
zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!" (Exodus
3:14). De NBG-vertaling zegt: "IK BEN, DIE IK BEN" en "IK BEN
heeft mij tot ulieden gezonden".
De joden kenden de Naam "IK BEN" van God heel goed. Alleen al
het feit dat de Heiland deze Naam van Hem noemde, deed hen ter
aarde vallen.
In Mattheüs 26 lezen we, dat de Heer Jezus, toen iemand Hem wilde
verdedigen tegen de soldaten, zei: "Of meent gij, dat Ik Mijn Vader
nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen
bijzetten?" (Mattheüs 26:53).
De Heer voegt er aan toe: "Hoe zouden dan de Schriften vervuld
worden, die zeggen, dat het alzo geschieden moet?" (Mattheüs
26:54).

Toen de Heer Jezus de hof van Gethsémané verliet, kwamen Hem
een legerafdeling en dienaars van de joden tegemoet om Hem
gevangen te nemen. Op Zijn vraag: "Wie zoekt gij?", antwoordden
zij: "Jezus, de Nazaréner". De Heer zei daarop: "Ik ben het", waarop
allen terugdeinsden en op de grond vielen (Johannes 18:4-6).
In de grondtekst staat niet "Ik ben HET", doch "IK BEN". De Heer
noemt Zichzelf bij Zijn Naam als God.
In Exodus 3:14 staat: "En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die
IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls
zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!" (Exodus
3:14). De NBG-vertaling zegt: "IK BEN, DIE IK BEN" en "IK BEN
heeft mij tot ulieden gezonden".
De joden kenden de Naam "IK BEN" van God heel goed. Alleen al
het feit dat de Heiland deze Naam van Hem noemde, deed hen ter
aarde vallen.
In Mattheüs 26 lezen we, dat de Heer Jezus, toen iemand Hem wilde
verdedigen tegen de soldaten, zei: "Of meent gij, dat Ik Mijn Vader
nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen
bijzetten?" (Mattheüs 26:53).
De Heer voegt er aan toe: "Hoe zouden dan de Schriften vervuld
worden, die zeggen, dat het alzo geschieden moet?" (Mattheüs
26:54).

Hoe groot is onze Heiland in Zijn liefde. Hij heeft in volkomen
gehoorzaamheid aan Zijn God geleefd. Alle profetieën aangaande
Hem zijn vervuld geworden.
Hij, de God van alle eeuwigheid, is Mens geworden en heeft Zich
geheel VRIJWILLIG overgegeven in de handen van zondige mensen.
Lees o.a. Filippensen 2:5-8.
Hij heeft er Zijn eeuwige heerlijkheid voor verlaten!
Hij, die onmetelijk rijk was, is ter wille van ons arm geworden, opdat
wij, die in Hem geloven rijk zouden worden (2 Korinthe 8:9).
Hebben wij dit ergens aan verdiend? Nee, het is enkel GENADE.
Hij, de Heilige, Wien alle engelen Gods aanbidden, is, om ons te
redden mens geworden, ja, Hij is voor ons tot zonde gemaakt.
Als we deze wonderbare, volmaakte liefde Gods, die Zichzelf gaf in
Zijn Zoon, overpeinzen, kunnen we niet anders dan ons in aanbidding
neerbuigen voor zulk een God, voor zulk een Heiland.

Hoe groot is onze Heiland in Zijn liefde. Hij heeft in volkomen
gehoorzaamheid aan Zijn God geleefd. Alle profetieën aangaande
Hem zijn vervuld geworden.
Hij, de God van alle eeuwigheid, is Mens geworden en heeft Zich
geheel VRIJWILLIG overgegeven in de handen van zondige mensen.
Lees o.a. Filippensen 2:5-8.
Hij heeft er Zijn eeuwige heerlijkheid voor verlaten!
Hij, die onmetelijk rijk was, is ter wille van ons arm geworden, opdat
wij, die in Hem geloven rijk zouden worden (2 Korinthe 8:9).
Hebben wij dit ergens aan verdiend? Nee, het is enkel GENADE.
Hij, de Heilige, Wien alle engelen Gods aanbidden, is, om ons te
redden mens geworden, ja, Hij is voor ons tot zonde gemaakt.
Als we deze wonderbare, volmaakte liefde Gods, die Zichzelf gaf in
Zijn Zoon, overpeinzen, kunnen we niet anders dan ons in aanbidding
neerbuigen voor zulk een God, voor zulk een Heiland.

Lezen: Johannes 18:1-9

Lezen: Johannes 18:1-9

23 maart

23 maart

"De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden,
die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven", sprak de Heer Jezus in
Johannes 6:63.
"En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen", zegt Gods
Geest in Romeinen 8:8.
God zei tot Adam, wijzende op de boom der kennis van goed en
kwaad: "Ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven"
(Genesis 2:17).
Eigenlijk staat er: "Zult gij stervende sterven".
God maakt Zijn Woord altijd waar. In Adam viel het gehele geslacht
der mensheid en is de dood tot alle mensen doorgegaan (Romeinen
5:12).
De Heilige God moest de mens uit Zijn gemeenschap stoten.
Hij, wiens wezen Liefde is, heeft geheel buiten de mens om de
mogelijkheid geschapen om de mens te redden. Hij gaf Zijn geliefde
Zoon.
Jezus Christus, Zelf God van alle eeuwigheid, trad voor de verloren
mens in bij God. Christus heeft door de eeuwige Geest Zichzelf
onstraffelijk opgeofferd aan God (Hebreeën 9:14).
Zo heeft God in Christus het geweldige plan der verlossing volvoerd.

"De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden,
die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven", sprak de Heer Jezus in
Johannes 6:63.
"En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen", zegt Gods
Geest in Romeinen 8:8.
God zei tot Adam, wijzende op de boom der kennis van goed en
kwaad: "Ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven"
(Genesis 2:17).
Eigenlijk staat er: "Zult gij stervende sterven".
God maakt Zijn Woord altijd waar. In Adam viel het gehele geslacht
der mensheid en is de dood tot alle mensen doorgegaan (Romeinen
5:12).
De Heilige God moest de mens uit Zijn gemeenschap stoten.
Hij, wiens wezen Liefde is, heeft geheel buiten de mens om de
mogelijkheid geschapen om de mens te redden. Hij gaf Zijn geliefde
Zoon.
Jezus Christus, Zelf God van alle eeuwigheid, trad voor de verloren
mens in bij God. Christus heeft door de eeuwige Geest Zichzelf
onstraffelijk opgeofferd aan God (Hebreeën 9:14).
Zo heeft God in Christus het geweldige plan der verlossing volvoerd.

Nu biedt God de verlossing in Christus Jezus aan als een vrije gift.
Nu mogen wij de Heer Jezus door geloof aannemen als onze
Zaligmaker.
Gods Geest wil dit geloof in ons bewerken, als wij onze tegenstand
willen opgeven.
Wij, die in Hem geloven, hebben door de Heilige Geest, Die in ons
woont, nieuw leven, dat is Goddelijk leven, ontvangen. Dit is
geestelijk leven.
Eerst waren we dood in Adam, nu zijn we levend in Christus!
Wij kunnen God nimmer behagen, want ons vlees doet geen nut. In
ons woont geen goed.
"De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden,
die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven" (Johannes 6:63). Het is
het Woord van God dat Geest en Leven is en dat ons wil leren hoe
het nieuwe leven in ons openbaar kan worden.

Nu biedt God de verlossing in Christus Jezus aan als een vrije gift.
Nu mogen wij de Heer Jezus door geloof aannemen als onze
Zaligmaker.
Gods Geest wil dit geloof in ons bewerken, als wij onze tegenstand
willen opgeven.
Wij, die in Hem geloven, hebben door de Heilige Geest, Die in ons
woont, nieuw leven, dat is Goddelijk leven, ontvangen. Dit is
geestelijk leven.
Eerst waren we dood in Adam, nu zijn we levend in Christus!
Wij kunnen God nimmer behagen, want ons vlees doet geen nut. In
ons woont geen goed.
"De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden,
die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven" (Johannes 6:63). Het is
het Woord van God dat Geest en Leven is en dat ons wil leren hoe
het nieuwe leven in ons openbaar kan worden.

Lezen: Hebreeën 4:12-13

Lezen: Hebreeën 4:12-13

24 maart

24 maart

Het is voor een mens veel gewichtiger om in persoonlijke dienst van
b.v. een hooggeplaatste of wereldberoemd persoon te zijn, dan bij een
eenvoudige baas te werken. Hoe hoger onze patroon is, hoe hoger
onze positie. In Efeze 6:6-7 zegt Gods Woord tot de gelovigen, in het
bijzonder tot hen die in dienstbetrekking zijn: "Niet naar ogendienst,
als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende
den wil van God van harte; dienende met goedwilligheid den Heere,
en niet de mensen".
Wat heeft een kind van God toch een hoge roeping. Als wij bedenken
wie en wat wij waren vóórdat wij behouden werden door in de Heer
Jezus te geloven. Wij waren in Gods oog dood door onze
overtredingen en zonden en wandelden overeenkomstig de loop der
wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, dat is
satan.
Wij waren slaven van de zonde, luisterend naar de influisteringen van
de boze.
Nu zijn wij in Christus verlost uit deze slavernij.
Niet om iets wat wij presteerden, maar alleen omdat onze Heer en
onze Heiland alles voor ons volbracht heeft.

Het is voor een mens veel gewichtiger om in persoonlijke dienst van
b.v. een hooggeplaatste of wereldberoemd persoon te zijn, dan bij een
eenvoudige baas te werken. Hoe hoger onze patroon is, hoe hoger
onze positie. In Efeze 6:6-7 zegt Gods Woord tot de gelovigen, in het
bijzonder tot hen die in dienstbetrekking zijn: "Niet naar ogendienst,
als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende
den wil van God van harte; dienende met goedwilligheid den Heere,
en niet de mensen".
Wat heeft een kind van God toch een hoge roeping. Als wij bedenken
wie en wat wij waren vóórdat wij behouden werden door in de Heer
Jezus te geloven. Wij waren in Gods oog dood door onze
overtredingen en zonden en wandelden overeenkomstig de loop der
wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, dat is
satan.
Wij waren slaven van de zonde, luisterend naar de influisteringen van
de boze.
Nu zijn wij in Christus verlost uit deze slavernij.
Niet om iets wat wij presteerden, maar alleen omdat onze Heer en
onze Heiland alles voor ons volbracht heeft.

Nu mogen wij uit liefde slaven zijn van de Heer Jezus Christus,
bereidwillig dienstbaar aan Hem. Is dat niet wonderbaar?
Wij behoeven er niet voor te studeren. Eenvoudig Hem geloven met
ons hart. Hem liefhebben met Zijn liefde, die Gods Geest in onze
harten heeft uitgestort (Romeinen 5:5). Hem Heer en Meester laten
zijn van ons leven.

Nu mogen wij uit liefde slaven zijn van de Heer Jezus Christus,
bereidwillig dienstbaar aan Hem. Is dat niet wonderbaar?
Wij behoeven er niet voor te studeren. Eenvoudig Hem geloven met
ons hart. Hem liefhebben met Zijn liefde, die Gods Geest in onze
harten heeft uitgestort (Romeinen 5:5). Hem Heer en Meester laten
zijn van ons leven.

Hij, Die zit aan Gods rechterhand boven alle overheid en macht en
kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, Hij, onze
Heiland, de Hoogstverhevene, wil ook onze MEESTER zijn.

Hij, Die zit aan Gods rechterhand boven alle overheid en macht en
kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, Hij, onze
Heiland, de Hoogstverhevene, wil ook onze MEESTER zijn.

Lezen: Efeze 2:1-5

Lezen: Efeze 2:1-5

25 maart

25 maart

Hoe komt het dat de mens in niets van wat de wereld hem biedt
durende vrede en rust kan vinden?
Temidden van een menigte mensen kan men zich zo uitermate
eenzaam voelen.
Onder de tonen van de schoonste muziek is het hart vaak vol onvrede
en verdriet.
De meest plechtige godsdienstoefeningen geven de mens slechts
tijdelijke bevrediging van zijn gevoel.

Hoe komt het dat de mens in niets van wat de wereld hem biedt
durende vrede en rust kan vinden?
Temidden van een menigte mensen kan men zich zo uitermate
eenzaam voelen.
Onder de tonen van de schoonste muziek is het hart vaak vol onvrede
en verdriet.
De meest plechtige godsdienstoefeningen geven de mens slechts
tijdelijke bevrediging van zijn gevoel.

Volgens de Bijbel is er maar één mogelijkheid tot BLIJVENDE
vrede, blijdschap en rust en die is in Jezus Christus, Gods Zoon.
Hoe komt dat? Omdat Hij, God van alle EEUWIGHEID, mens is
geworden.
Het was de enige mogelijkheid om de mens te bevrijden uit zijn
ellende.
De Prediker zegt in Prediker 3:14: "Ik weet, dat al wat God doet, dat
zal in der eeuwigheid zijn".
Omdat Jezus Christus, het verlossingswerk heeft volbracht, behoudt
het TOT IN ALLE EEUWIGHEID zijn waarde.
Hij alleen kan de mens eeuwig leven geven, eeuwige vrede, eeuwig
geluk. Elk ander middel om hem gelukkig te maken moet
onherroepelijk falen.
De mens is zijn God ongehoorzaam geworden en tengevolge daarvan
terechtgekomen in het rijk van de zonde en de dood.
Jezus Christus heeft als volmaakt Mens alle consequenties daarvan
op Zich genomen. Hij heeft volkomen getriomfeerd over dat rijk en
zijn overste, de satan.
Toen "Is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der
eeuwige zaligheid geworden" (Hebreeën 5:9).
Het is alles zo wonderbaar, zo Goddelijk.
Die Hem gehoorzamen, dat is, die geloven in de Christus Gods, de
opgestane Heer, ontvangen in en door Hem eeuwig heil.
Eeuwig heil, het is vrede, geluk, liefde, rust, ja, alles wat goed is.
En dit is dan ook inderdaad voor eeuwig. Niets en niemand zal ons
dit kunnen ontroven, omdat al wat God doet eeuwig is.
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op Zich genomen. Hij heeft volkomen getriomfeerd over dat rijk en
zijn overste, de satan.
Toen "Is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der
eeuwige zaligheid geworden" (Hebreeën 5:9).
Het is alles zo wonderbaar, zo Goddelijk.
Die Hem gehoorzamen, dat is, die geloven in de Christus Gods, de
opgestane Heer, ontvangen in en door Hem eeuwig heil.
Eeuwig heil, het is vrede, geluk, liefde, rust, ja, alles wat goed is.
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dit kunnen ontroven, omdat al wat God doet eeuwig is.
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Toen de engel des HEEREN Jozef in een droom de geboorte van de
Heer Jezus aankondigde, verwees Hij naar de Schrift, waarin staat dat
Zijn Naam zou zijn: "Immanuël, God met ons".
Dit was reeds ongeveer 700 jaar geleden geprofeteerd door Jesaja
(Jesaja 7:14).
In de grondtekst staat daar: "Een maagd zal zwanger worden".
De engel Gabriël heeft aan Maria verteld hoe het zou gaan: "De
Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u
overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal
worden, zal Gods Zoon genaamd worden" (Lukas 1:35).
Immanuël, God met ons. Hij, Immanuël, is er het bewijs van dat God,
de Allerhoogste, de Heilige, de mens liefheeft.

Toen de engel des HEEREN Jozef in een droom de geboorte van de
Heer Jezus aankondigde, verwees Hij naar de Schrift, waarin staat dat
Zijn Naam zou zijn: "Immanuël, God met ons".
Dit was reeds ongeveer 700 jaar geleden geprofeteerd door Jesaja
(Jesaja 7:14).
In de grondtekst staat daar: "Een maagd zal zwanger worden".
De engel Gabriël heeft aan Maria verteld hoe het zou gaan: "De
Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u
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worden, zal Gods Zoon genaamd worden" (Lukas 1:35).
Immanuël, God met ons. Hij, Immanuël, is er het bewijs van dat God,
de Allerhoogste, de Heilige, de mens liefheeft.

Johannes 1:14 zegt: "En het Woord is vlees geworden, en heeft onder
ons gewoond".
Het Woord is Jezus Christus, de Zoon Gods, door Wie de wereld is
geschapen. Hij is Mens geworden en heeft onder de mensen
gewoond.
Hij, verliet Zijn heerlijkheid om de mens terug te brengen bij God.
"Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den
schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard" (Johannes 1:18).
Jezus Christus heeft ons God doen kennen als een God van liefde en
erbarming.
Hijzelf is de openbaring van Gods liefde, de Immanuel. Hij is ook de
openbaring van Gods gerechtigheid, want om het mogelijk te maken
dat God met ons is, is Hij op Golgotha voor onze zonden gekruisigd
en heeft Hij Zichzelf gegeven in de dood.
De toorn van God, die op ons was, is op Hem neergekomen. Wij, die
in Hem geloven, weten nu dat in Christus, de Immanuel, God ons
liefheeft met een eeuwige liefde; en dat God altijd met ons is omdat
Hij in Christus onze Vader werd.
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en heeft Hij Zichzelf gegeven in de dood.
De toorn van God, die op ons was, is op Hem neergekomen. Wij, die
in Hem geloven, weten nu dat in Christus, de Immanuel, God ons
liefheeft met een eeuwige liefde; en dat God altijd met ons is omdat
Hij in Christus onze Vader werd.
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Op alle autowegen in de gehele beschaafde wereld is precies
aangegeven wat nodig is voor de rijdende mens om zo goed en zo
snel mogelijk zijn doel te kunnen bereiken.
Er zijn talloze wegwijzers en ook vele waarschuwingen tegen
gevaren en moeilijkheden die zich kunnen voordoen.
Op dezelfde wijze heeft God de weg van ons geestelijk leven
voorzien van wegwijzers en waarschuwingen.

Op alle autowegen in de gehele beschaafde wereld is precies
aangegeven wat nodig is voor de rijdende mens om zo goed en zo
snel mogelijk zijn doel te kunnen bereiken.
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Wij, kinderen van God, hebben de Heilige Geest ontvangen, Die ons
leidt op de weg, Die ons troost en ons wijst op Jezus Christus, onze
Heiland en Heer, Die ook voor ons bidt.
Wij hebben de Bijbel, Gods Woord, dat ons spreekt van Gods
oneindige Vaderliefde voor Zijn kinderen.
Het spreekt van onze Heer Jezus Christus, Die alles voor ons wil zijn:
"Onze vrede, onze blijdschap, onze rust, onze Leidsman des geloofs,
ja, ons leven".
In Gods Woord vinden wij vele vermaningen en waarschuwingen.
Ze zijn niet bedoeld als wetten die ons opgelegd worden, doch als
wegwijzers op ons levenspad.
Hoe zouden wij anders kunnen weten of wij het nieuwe leven dat Hij
ons heeft gegeven, beleven?
In ons woont geen goed en wij zijn altijd opnieuw geneigd om ons
oude leven weer te leven.
Als wij leven in gemeenschap met onze God en Vader en onze
Heiland Jezus Christus, wil Zijn Geest in ons een Gode welgevallig
leven bewerken.
En als de weg moeilijk en steil wordt en wij zwak zijn: "Laat ons dan
met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te
worden ter bekwamer tijd" (Hebreeën 4:16).
Er is voor ons altijd en voor elke situatie hulp en een overvloed van
genade beschikbaar.
Hoe rijk zijn wij toch in onze God en Vader en Jezus Christus, onze
Heer!
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barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te
worden ter bekwamer tijd" (Hebreeën 4:16).
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Hoe rijk zijn wij toch in onze God en Vader en Jezus Christus, onze
Heer!
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In Psalm 5:13 zegt Gods Geest bij monde van David: "Want Gij,
HEERE, zult den rechtvaardige zegenen; Gij zult hem met
goedgunstigheid kronen, als met een rondas".
Deze woorden zijn natuurlijk in de eerste plaats profetisch en slaan
op de Heer Jezus Christus.
Hij is Gods Rechtvaardige. Hij alleen kon dit zijn, want van de mens
staat geschreven: "Er is niemand die goed doet".
"Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn
welbehagen heb" sprak God vanuit de hemel (Mattheüs 3:17).
In Jesaja 42:1 wijst God ook op Hem: "Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik
ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een
welbehagen heeft".
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In Jesaja 42:1 wijst God ook op Hem: "Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik
ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een
welbehagen heeft".

De heilige God heeft de Heer Jezus, Zijn Rechtvaardige, omgeven
met Zijn welbehagen. Hij is Zijn geliefde Zoon.
Wat moet het voor God geweest zijn toen Hij Zijn toorn over Zijn
Rechtvaardige moest uitgieten.
Wat moet het voor de Heer Jezus, Gods Rechtvaardige, geweest zijn
tot zonde gemaakt te worden op het vloekhout der schande.
Welk een openbaring van Goddelijke liefde!
Om de mens te kunnen verlossen, te kunnen rechtvaardigen, heeft
God het geweldige werk der verlossing volbracht door de eeuwige
Geest.
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Geest.

Nu zijn wij, die in Christus Jezus geloven, bekleed met het kleed van
Zijn gerechtigheid.
Nu zijn wij in de ogen van een heilig God rein en heilig in Christus
Jezus.
Ook wij mogen nu zingen: "Want Gij zegent de rechtvaardige, o
Heer, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild".
Wij bevinden ons in Gods welbehagen. Wij zijn Zijn geliefde
kinderen in Christus Jezus onze Heiland, die onze Gerechtigheid is.
In en door Hem mogen wij leven en ons verlustigen in het
welbehagen Gods dat ons omgeeft als een schild tegen gevaar.
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In en door Hem mogen wij leven en ons verlustigen in het
welbehagen Gods dat ons omgeeft als een schild tegen gevaar.
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"Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft,
en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen"
(Gal.5:1).
Deze vermaning was ook wel nodig, want er waren vele gelovigen uit
de joden die meenden, dat zij de wet moesten blijven houden, ook
toen ze tot geloof in Christus waren gekomen.
Zij gingen zo ver, dat ze zelfs de gelovigen uit de heidenen de
Mozaïsche wetten wilden opleggen.
Ook in onze tijd zijn er nog vele gelovigen die menen dat ze de wet
uit dankbaarheid moeten proberen te houden.
Het is blijkbaar moeilijk voor een gelovige om de vrijheid in Christus
te aanvaarden en erin te gaan staan.
De christenen hebben allerlei kerken en groepen opgericht, met elk
hun eigen voorschriften en leerstellingen, die ze hun discipelen
willen opleggen.
In Gods Woord lezen we niet over kerken en godsdienstige
groeperingen.
Integendeel, Gods Geest wijst elke groep die zich om een naam of
principe schaart af (1 Korinthe 1:11-13).
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principe schaart af (1 Korinthe 1:11-13).

De gelovige behoort bij Christus. Hij alleen moet zijn Heer en
Meester zijn.
De gelovige behoort te gehoorzamen aan wat Gods Woord hem leert.
Alleen Zijn Woord moet zijn richtsnoer zijn.
De gelovige moet zich stellen onder de leiding van Gods Geest.
Alleen Gods Geest kan ons leren uit het Woord wat Gode
welbehagelijk is.
God vraagt niet van ons, dat wij ons best moeten doen om de wet te
houden of goed te zijn.
Hij vraagt ons door de Geest te leven en dan zal Zijn geest IN ons de
rechtvaardige eis van de wet volbrengen (Romeinen 8:1-4).
Christus heeft ons vrijgemaakt:
Van de wet, want Hij droeg de vloek der wet op het kruis.
Van onze zondeschuld, want Hij betaalde deze op het kruis.
Van onze zondenatuur, want Hij ging voor ons in de dood.
In Hem zijn we vrij en mogen we, staande in Zijn vrijheid, het
nieuwe leven door de Geest beleven.
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Lezen: Galaten 3:10-13
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God heeft in het Oude Testament talloze keren Zijn volk Israël
beloofd dat eens de Messias zou komen om hen verlossing en vrede
te geven.
In Jesaja 7:14 noemt God hun Messias: "Immanuel, dat betekent:
God met ons".
De Messias, Gods Gezalfde, is het bewijs dat God met Zijn volk is.
Bij God is geen verandering. In Immanuel zal God voor eeuwig met
Zijn volk zijn.
Ook nu Israël zijn Messias heeft verworpen.
God kan Zijn Woord nooit breken. Hij is de Eeuwig-Getrouwe.
Israël als natie is in deze tijd van genade terzijde gezet. Eens zal de
Messias verschijnen in heerlijkheid en over Zijn volk regeren. Dan
zullen zij ten volle leren verstaan dat in Hem, de Immanuël, God met
hen is.
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zullen zij ten volle leren verstaan dat in Hem, de Immanuël, God met
hen is.

Na het kruis en de opstanding van Jezus Christus, de door Israël
verworpen Messias, is God bezig Zich een volk uit de heidenen te
verwerven (Handelingen 15:14 en Titus 2:14).
Dit volk bestaat uit joden en niet-joden die geloven in Jezus Christus
als hun Verlosser en Zaligmaker. Dus ook wij behoren tot dat volk.
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Het wonderlijke en heerlijke voor ons is, dat onze Heiland niet alleen
onze Immanuël, God MET ons, is, doch dat Hij God IN ons is.
Door de Heilige Geest woont God IN ons, woont de Heer Jezus IN
ons en zijn wij in Hem (Johannes 14:23, Romeinen 8:1).
Wij zijn volkomen één met Hem geworden. "Gij in Mij, en Ik in u",
zei de Heer in Johannes 14:20.
Hoe groot en heerlijk is het deze waarheid door geloof te aanvaarden
en er vanuit te leven!
Het is het nieuwe leven dat Gods Geest in ons heeft bewerkt.
Dit nieuwe leven, door Gods Geest in ons geleefd, gaat ten koste van
ons eigen ik, want het is Christus-leven.
Wij leren zo het wondere geheim verstaan: "Christus IN ulieden, de
Hoop der heerlijkheid", zoals de juiste vertaling van Kolossensen
1:27 luidt.
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Psalm 5:12: "Maar laat verblijd zijn allen, die op U betrouwen, tot in
eeuwigheid; laat hen juichen, omdat Gij hen overdekt; en laat in u
van vreugde opspringen, die Uw Naam liefhebben".
Zo zongen de oudtestamentische gelovigen. Hoeveel te meer reden
tot jubelen hebben wij die in de Heer Jezus Christus geloven.
De gelovigen uit het Oude Testament zagen uit naar de Messias, die
hen verlossen zou. Hij was hun hoop.
Wij hebben Gods onmetelijke liefde leren kennen in Zijn Zoon, onze
Heer en Heiland. In Hem, Die door Zijn lijden en sterven ons heeft
verlost uit de macht der duisternis, heeft Hij ons macht gegeven
kinderen Gods te worden, wij die in Zijn Naam geloven (Johannes
1:12).
Wij mogen als kind bij onze God en Vader schuilen en kunnen altijd
jubelen omdat onze Vader ons beschermt.
Hem hebben wij lief in Christus onze Heer, in Hem kunnen wij blij
zijn en zingen.

Psalm 5:12: "Maar laat verblijd zijn allen, die op U betrouwen, tot in
eeuwigheid; laat hen juichen, omdat Gij hen overdekt; en laat in u
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1:12).
Wij mogen als kind bij onze God en Vader schuilen en kunnen altijd
jubelen omdat onze Vader ons beschermt.
Hem hebben wij lief in Christus onze Heer, in Hem kunnen wij blij
zijn en zingen.

De Heer Jezus sprak over de Zijnen tot Zijn God en Vader en zei tot
Hem: "Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij
Mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelven" (Johannes
17:13).
Dit is Zijn bedoeling, Zijn wens, dat wij blij en gelukkig zijn. Gods
Geest wil dat in ons bewerken.
Hoe de omstandigheden ook zullen zijn, moeilijk en zwaar of goed
en prettig, Zijn blijdschap kan altijd ons hart vervullen, omdat
Christus Zelf onze blijdschap en onze vrede wil zijn.
Alle zorgen en moeilijkheden mogen wij bij onze hemelse Vader
brengen. Zijn belofte is dat wij zullen juichen in Hem.
Alleen in Hem door onze Heer Jezus Christus, want buiten Hem is
geen vrede en blijdschap.
Wij hebben een Vader die ons liefheeft met een eeuwige liefde.
Wij hebben een Heiland in en door Wie wij mogen leven.
In Hem mogen we altijd met vrijmoedigheid tot God gaan, tot de
troon der genade, waar overvloed van genade voor ons is voor welke
moeilijkheid dan ook.
God maakt Zijn Woord altijd waar voor een ieder die gelooft.
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1 april
1 april
Vóórdat wij tot geloof in de Heer Jezus kwamen, waren wij in Adam.
Er was voor ons geen mogelijkheid om uit Adam te komen, omdat
wij door geboorte in Adam waren. De consequentie hiervan was, dat
wij in Adam een gevallen schepsel waren, evenals Adam dat was.
In Adam waren we terechtgekomen in de dood, want door de zonde
is de dood tot alle mensen doorgegaan (Romeinen 5:12).
Nu wij kinderen Gods geworden zijn, zijn wij uit Adam in Christus
gekomen.
Ook dit is door geboorte, want toen wij geloofden, zijn wij door de
Heilige Geest wederom geboren.
Het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen. In Christus zijn
wij een NIEUW schepsel (2 Korinthe 5:17). Wij zijn dus nu in
Christus.
In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed (Efeze 1:7). Dit
zijn vaststaande feiten. Wij ZIJN in Hem, wij HEBBEN in Hem de
verlossing. Wij zijn in Hem een nieuwe schepping.
Deze heerlijke waarheden moeten we zonder meer in geloof
aanvaarden. Wij zijn voor eeuwig in Christus veilig geborgen.
Of onze wandel in overeenstemming is met deze geweldige
waarheden verandert aan deze waarheden niets. Het werk der
verlossing was zo volkomen, dat in ons geen enkele belemmering
meer aanwezig is voor een heilig God om ons in Christus als Zijn
kind aan te nemen.
Alles, maar dan ook alles wat God ons schenkt: Zijn zaligheid, Zijn
verlossing, Zijn gerechtigheid, enz., is uitsluitend in en door Jezus
Christus.
In Hem zijn wij verzegeld met de Heilige Geest. Deze verzegeling
kan nimmer en door niemand ooit verbroken worden (Efeze 1:13).
Wij zijn voor eeuwig in onze Heiland Jezus Christus opgesloten!
Lezen: 1 Korinthe 1:30-31
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Aan het feit dat wij IN Christus heilig en onberispelijk zijn in de
ogen van de heilige God kan nooit iets veranderen.
Al zou onze wandel niet in overeenstemming zijn met deze verheven
positie die wij in onze Heer hebben, wij blijven IN HEM heilig en
onberispelijk.
Betekent dit dat wij er dus maar op los kunnen leven? Paulus stelt
deze vraag ook in Romeinen 6:15.
Hij heeft vastgesteld dat wij, nu wij in Christus zijn, onder de genade
leven en niet meer onder de heerschappij van de zonde en de wet.
Zullen we dan maar zondigen? Dat zij verre! antwoordt hij. Wij zijn
immers overgegaan uit het rijk van de zonde en de dood naar het rijk
van de Zoon van Gods liefde! (Kolossensen 1:13-14).
Jezus Christus, onze Heiland, is nu onze Heer.
We leven onder de genade van onze liefdevolle God en Vader. Ons
leven is met Christus verborgen in Hem (Kolossensen 3:3).
Zouden we nu weer terugkeren tot de meesters van het rijk waaruit
wij verlost zijn?
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Vele gelovigen hebben genoeg aan het feit dat zij weten door de
verlossing van Jezus Christus in de hemel te komen.
God is nu hun Vader en Hij zal wel helpen in moeilijke
omstandigheden. Ze leven geheel of voor een groot deel precies zoals
zij dat zelf prettig vinden. Ze proberen wel goed te zijn, zoals het een
Christen betaamt, maar verder komen zij niet.
Gods bedoeling echter is dat wij in innige gemeenschap met Hem en
met onze Heiland zullen leven.
Dat het onze hartewens is om Gode welgevallig te zijn. Dat we Zijn
Woord lezen opdat wij weten wat Zijn wil is ten aanzien van ons
leven.
Gods Geest, Die in ons woont wil deze gezindheid in ons wekken.
Onze hemelse Vader liefhebben en onze Heiland, Die zo graag
HEER van ons leven wil zijn!
Dit zijn vruchten van het nieuwe leven dat Zijn Geest in ons zal leven
als wij niet tegenwerken, maar ons gehoorzaam aan Zijn leiding
toevertrouwen.
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Lezen: Kolossensen 1:9-10.

Lezen: Kolossensen 1:9-10.

3 april

3 april

Hoe kunnen wij God ooit genoeg danken voor Zijn heilig en kostbaar
Woord, de Bijbel.
Hoe meer we dat Woord leren verstaan, hoe kostbaarder en heerlijker
het voor ons wordt.
Het is het Woord van God en daarom is het alleen voor hen
levensbrood, die het onvoorwaardelijk geloven en zich stellen onder
de leiding van Gods Geest bij het overdenken ervan.
In Efeze 6:17 wordt het Woord genoemd: "Het zwaard des Geestes".
Het behoort tot de wapenrusting van elke gelovige.
Hoe zullen we het Woord hanteren als we er niets van verstaan?
De Heer zei tot de Zijnen: "Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat
Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij, en Ik in u" (Johannes 15:3).
In Johannes 17:17 zegt Hij: "Heilig ze in Uw Waarheid; Uw Woord
is de Waarheid".
Gods Woord is een wonderbare, heiligende en reinigende kracht voor
de gelovige.
Het werkt in u, die gelooft, zegt 1 Thessalonicensen 2:13.
In Johannes 14:21 lezen we dat de Heer Jezus zegt: "Die Mijn
geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die
Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem
liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren".
Als wij onze Heer en Heiland liefhebben, zal het verlangen van ons
hart zijn om Zijn geboden, Zijn Woord, te bewaren, er bezit van te
nemen.
God heeft door de Heilige Geest Zijn liefde in ons hart uitgestort
(Romeinen 5:5).
Met Zijn liefde hebben wij onze Heiland lief en in Hem worden wij
geliefd door God, de Vader.
Het is een wisselwerking van de volmaakte liefde Gods waarin wij
zijn opgesloten. Zo wordt het voor ons een levensbehoefte ons met
Zijn Woord te voeden.
Alleen door Zijn Woord leert Gods Geest ons de Heiland te kennen
in Zijn wonderbare schoonheid en grootheid. Al de rijkdom van Gods
genade, de openbaring van Zijn liefde wordt ons in het Woord
ontvouwd.
Het is een onuitputtelijke Bron van onderwijzing, troost, blijdschap
en kracht. Het is Gods Waarheid voor ons die geloven.
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Lezen: Johannes 14:21-24.
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Het is zulk een wonderlijke gedachte dat God ons, eertijds dood in
zonden en misdaden, nu ziet als heilig en onberispelijk.
Dit is mogelijk omdat wij nu IN Christus zijn.
Hij verloste ons uit zonde en dood. Hij betaalde onze zondeSCHULD
op Golgotha en ging ons voor in de dood om ons te verlossen van
onze zondeNATUUR.
Door de kracht van de Heilige Geest wordt het resultaat van dit grote
werk van Jezus Christus ons, die geloven, toegerekend. Dit is geheel
uit genade.
De Here Jezus is opgewekt uit de dood. Hij heeft getriomfeerd over
zonde en dood.
Het is de kracht van Gods Geest die in ons bewerkstelligde dat wij
met Christus zijn opgestaan uit de dood en nieuw leven hebben
ontvangen.
Daarom zegt Gods Woord ook in Efeze 1:19-20: "En welke de
uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de
werking der sterkte Zijner macht, Die Hij gewrocht heeft in Christus,
als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn
rechterhand in den hemel".
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Dit zijn geestelijke waarheden voor elk kind van God. Hij mag ze
eenvoudig in geloof tot zijn bezit maken. Of dat geloof van hem nu
groot, klein of zwak is, het verandert er niets aan. God ziet elk kind
van Hem gestorven in Christus en opgestaan in Hem tot NIEUW
leven. Elk kind van God is wederom geboren.
Dit is niet iets wat met ons gevoel te maken heeft. Het zijn geestelijke
waarheden die Gods Woord ons leert.
Als wij Gods Woord geloven en ons aan de leiding van Gods Geest
overgeven, zullen we de blijdschap en de vrede van deze heerlijke
waarheden ervaren.
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Deze goddelijke feiten hebben niets te maken met al of niet zondigen.
Als een kind van God verkeerd gedaan heeft, mag hij weten dat zijn
zonden vergeven zijn (Efeze 4:32).
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Wij hebben uit Gods Woord de apostel Paulus leren kennen als
iemand die het nieuwe leven in Christus ook metterdaad beleefde.
Als er iemand in onze ogen een goed christen was, dan was het zeker
Paulus wel.
Deze Paulus zegt in Romeinen 7:18: "Want ik weet, dat in mij, dat is,
in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar
het goede te doen, dat vind ik niet". In vers 24 zegt hij: "Ik ellendig
mens".
Toch was op zijn leven, ook vóór zijn behoudenis, niets aan te
merken. Leest u maar eens in Filippensen 3:4-6. Hij was een
onberispelijke jood, die zich zó beijverde om Gods wet te
volbrengen, dat hij zelfs de mensen van wie hij dacht dat ze tegen
Gods wet ageerden, vervolgde.
Ook na zijn omkeer is er van zijn leven en gedrag geen kwaad te
zeggen.
Toch meende Paulus voor de volle 100% wat hij schreef in
Romeinen 7. Het was geen nederige hoogmoed doch diepe ernst.
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In hem woont geen goed, ook in ons woont geen goed.
Niets was er in hem en is er in ons wat in enig opzicht Gode
welgevallig kan zijn.
Paulus heeft geleerd van zichzelf niets te verwachten. Noch zijn
goede karaktereigenschappen, noch zijn goede daden hebben enige
waarde voor God, omdat Gods maatstaf Christus is.
Daarom heeft God Paulus en ook ons NIEUW leven gegeven. Dit
nieuwe leven is in Christus Jezus onze Heer, Die door Zijn Geest in
ons is en wij in Hem.
In Romeinen 7 probeerde Paulus nog goed te zijn en naar de wet te
leven; in Romeinen 8:2 roept hij uit: "Want de wet des Geestes des
levens IN Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde
en des doods".
Als we het nieuwe leven leven en door de Geest wandelen, voldoen
we vanzelf niet aan het begeren van ons vlees, van onszelf. Dan
wordt Christus het doel van ons leven.
Het gaat geheel ten koste van ons eigen ik, want wandelend in Zijn
Licht ontdekken we steeds meer hoe in ons inderdaad GEEN goed
woont. "Want het leven is mij Christus" (Filippensen 1:21), hoe
wonderbaar dit te mogen beleven.
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"Want het leven is mij Christus" zegt de apostel Paulus in
Filippensen 1:21.
"Het leven is mij Christus", hoe weinig gelovigen verstaan dit
wonderlijke geheim.
Zij bezoeken samenkomsten, bidden veel of weinig, zingen
christelijke liederen en leven een goed en hoogstaand leven.
Is dat de bedoeling? Op zichzelf zijn al deze dingen niet verkeerd,
doch is het Christus-leven?
Paulus bidt door de Geest: "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, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt" (Efeze 3:16-17).

"Want het leven is mij Christus" zegt de apostel Paulus in
Filippensen 1:21.
"Het leven is mij Christus", hoe weinig gelovigen verstaan dit
wonderlijke geheim.
Zij bezoeken samenkomsten, bidden veel of weinig, zingen
christelijke liederen en leven een goed en hoogstaand leven.
Is dat de bedoeling? Op zichzelf zijn al deze dingen niet verkeerd,
doch is het Christus-leven?
Paulus bidt door de Geest: "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, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt" (Efeze 3:16-17).

Wij weten dat wij, toen wij tot geloof kwamen, IN Christus zijn
gekomen en IN Hem heilig en onberispelijk zijn voor God. Wóónt
Hij echter in ons hart?
Als Hij in ons hart woont, betekent dit dat Hij er Heer en Meester is.
Dan heeft Hij toegang tot elke kamer en elke kast van onze woning,
zoals een vader of moeder dat heeft in zijn of haar huis.
Dan is Hij niet onze Gast, doch onze Heer, die "de dienst uitmaakt".
Efeze 5:10 zegt: "Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij".
Als Hij inderdaad de Heer is van ons leven, dan hebben we het
verlangen om Hem meer en beter te leren kennen en te weten wat
Zijn wil is met ons.
Gods Geest wil ons Hem doen kennen en Zijn wil aan ons openbaren
door Gods dierbaar Woord. Hoe meer we Hem leren kennen, hoe
meer we Hem zullen liefhebben. "Opdat wij niet meer kinderen
zouden zijn, ... (Efeze 4:14a); maar de waarheid betrachtende in
liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk
Christus" (Efeze 4:15).
Dan wordt het in ons: "Niet ik, doch Christus".
Het leven is mij Christus. Hij is onze blijdschap, onze Vrede. Hij is
onze oversten Leidsman en Voleinder des geloofs (Hebr.12:2).
Hem volgen, stap voor stap, in en door Hem leven, dat is de waarheid
van Zijn Woord ervaren: "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).

Wij weten dat wij, toen wij tot geloof kwamen, IN Christus zijn
gekomen en IN Hem heilig en onberispelijk zijn voor God. Wóónt
Hij echter in ons hart?
Als Hij in ons hart woont, betekent dit dat Hij er Heer en Meester is.
Dan heeft Hij toegang tot elke kamer en elke kast van onze woning,
zoals een vader of moeder dat heeft in zijn of haar huis.
Dan is Hij niet onze Gast, doch onze Heer, die "de dienst uitmaakt".
Efeze 5:10 zegt: "Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij".
Als Hij inderdaad de Heer is van ons leven, dan hebben we het
verlangen om Hem meer en beter te leren kennen en te weten wat
Zijn wil is met ons.
Gods Geest wil ons Hem doen kennen en Zijn wil aan ons openbaren
door Gods dierbaar Woord. Hoe meer we Hem leren kennen, hoe
meer we Hem zullen liefhebben. "Opdat wij niet meer kinderen
zouden zijn, ... (Efeze 4:14a); maar de waarheid betrachtende in
liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk
Christus" (Efeze 4:15).
Dan wordt het in ons: "Niet ik, doch Christus".
Het leven is mij Christus. Hij is onze blijdschap, onze Vrede. Hij is
onze oversten Leidsman en Voleinder des geloofs (Hebr.12:2).
Hem volgen, stap voor stap, in en door Hem leven, dat is de waarheid
van Zijn Woord ervaren: "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).

Lezen: Efeze 3:14-19

Lezen: Efeze 3:14-19

7 april

7 april

Het is zo belangrijk voor een kind van God, dat hij het goed verstaat
wat het betekent volkomen rechtvaardig te staan voor een heilig God.
Onze rechtvaardigmaking is het fundament van het geloofsleven. Als
we dit goed begrijpen, zal er nooit enige twijfel in ons kunnen
ontstaan omtrent onze eeuwige behoudenis.
God de Heilige is de Gerechtigheid in Persoon. Hij kan nooit anders
zijn dan rechtvaardig. Hij kan ook geen omgang hebben met iemand
die niet even heilig en rechtvaardig is als Hij.
Als we dit goed op ons laten inwerken, wordt het ons volkomen
duidelijk dat er geen sterveling is die voor Zijn aangezicht kan staan.
We zeggen dan volmondig amen op Zijn oordeel: "Er is NIEMAND
die goed doet".

Het is zo belangrijk voor een kind van God, dat hij het goed verstaat
wat het betekent volkomen rechtvaardig te staan voor een heilig God.
Onze rechtvaardigmaking is het fundament van het geloofsleven. Als
we dit goed begrijpen, zal er nooit enige twijfel in ons kunnen
ontstaan omtrent onze eeuwige behoudenis.
God de Heilige is de Gerechtigheid in Persoon. Hij kan nooit anders
zijn dan rechtvaardig. Hij kan ook geen omgang hebben met iemand
die niet even heilig en rechtvaardig is als Hij.
Als we dit goed op ons laten inwerken, wordt het ons volkomen
duidelijk dat er geen sterveling is die voor Zijn aangezicht kan staan.
We zeggen dan volmondig amen op Zijn oordeel: "Er is NIEMAND
die goed doet".

Echter, God de Heilige, de Gerechtige, is ook de LIEFDE in Persoon.
Hij wilde de mens Zijn liefde bewijzen, maar omdat Hij de
Gerechtigheid Zelve is, moet Zijn liefde een volkomen rechtvaardige
grondslag hebben.
Hij gaf Zichzelf in de Zoon Zijner liefde. Wie kan die liefde peilen?

Echter, God de Heilige, de Gerechtige, is ook de LIEFDE in Persoon.
Hij wilde de mens Zijn liefde bewijzen, maar omdat Hij de
Gerechtigheid Zelve is, moet Zijn liefde een volkomen rechtvaardige
grondslag hebben.
Hij gaf Zichzelf in de Zoon Zijner liefde. Wie kan die liefde peilen?

Jezus Christus, in de gestaltenis Gods zijnde, is mens geworden
(Filippensen 2:6-7).
Hij heeft door Zijn leven, Zijn lijden en Zijn dood Gods
gerechtigheid laten triomferen.
Zijn opstanding is het bewijs dat aan het recht Gods volkomen is
voldaan. Het is alles buiten de mens om geschied.
Wij, die geloven, zijn om NIET gerechtvaardigd uit Zijn genade door
de verlossing in Christus Jezus (Romeinen 3:24).
Om niet, zonder enige verdienste onzerzijds, zonder dat er iets in ons
was wat voor God enige waarde had.
Deze wondere blijde boodschap is voor een ieder die gelooft, gelooft
in Jezus Christus de Zaligmaker. Ons behoud is zeker en vast!
Het ligt vast in Jezus Christus Die onze rechtvaardigheid is.
Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking (Romeinen 3:25). God
Zelf is het Die ons in Christus heeft gerechtvaardigd, wie zal ons
veroordelen? (Romeinen 8:33).

Jezus Christus, in de gestaltenis Gods zijnde, is mens geworden
(Filippensen 2:6-7).
Hij heeft door Zijn leven, Zijn lijden en Zijn dood Gods
gerechtigheid laten triomferen.
Zijn opstanding is het bewijs dat aan het recht Gods volkomen is
voldaan. Het is alles buiten de mens om geschied.
Wij, die geloven, zijn om NIET gerechtvaardigd uit Zijn genade door
de verlossing in Christus Jezus (Romeinen 3:24).
Om niet, zonder enige verdienste onzerzijds, zonder dat er iets in ons
was wat voor God enige waarde had.
Deze wondere blijde boodschap is voor een ieder die gelooft, gelooft
in Jezus Christus de Zaligmaker. Ons behoud is zeker en vast!
Het ligt vast in Jezus Christus Die onze rechtvaardigheid is.
Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking (Romeinen 3:25). God
Zelf is het Die ons in Christus heeft gerechtvaardigd, wie zal ons
veroordelen? (Romeinen 8:33).

Lezen: Romeinen 5:1 en 7-9.

Lezen: Romeinen 5:1 en 7-9.

8 april

8 april

In Genesis 15:6 lezen we van Abraham: "En hij geloofde in den
HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid". God had Abraham
een zoon beloofd. Abraham en zijn vrouw waren reeds oud en naar
de mens gesproken was het niet mogelijk meer dat zij een zoon
zouden krijgen. Toen Abraham God erop attent maakte, wees de
Heer naar de sterrenhemel en zei dat zó talrijk als de sterren zijn
nageslacht zou zijn. Abraham geloofde wat de Heer zei, want hij wist
dat Zijn God bij machte was uit de dood leven te verwekken.

In Genesis 15:6 lezen we van Abraham: "En hij geloofde in den
HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid". God had Abraham
een zoon beloofd. Abraham en zijn vrouw waren reeds oud en naar
de mens gesproken was het niet mogelijk meer dat zij een zoon
zouden krijgen. Toen Abraham God erop attent maakte, wees de
Heer naar de sterrenhemel en zei dat zó talrijk als de sterren zijn
nageslacht zou zijn. Abraham geloofde wat de Heer zei, want hij wist
dat Zijn God bij machte was uit de dood leven te verwekken.

Paulus haalt dit gedeelte uit Genesis aan in Romeinen 4:2-3. Hij
bewijst daar dat de mens nooit gerechtvaardigd kan worden door de
wet te houden.
Niet door de werken der wet, maar door zijn geloof op God te
vestigen die de goddelozen rechtvaardigd, wordt het geloof de mens
tot rechtvaardigheid gerekend. (Romeinen 4:5).
"God, Die de goddelozen rechtvaardigt". Hoe kan God die heilig is
en een ontoegankelijk licht bewoont, goddelozen rechtvaardigen?
Door Jezus Christus onze Heer! "Welke overgeleverd is om onze
zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking." (Romeinen
4:25).
Hij heeft volkomen aan Gods gerechtigheid voldaan.
"Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons
gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem"
(2 Korinthe 5:21)
Nu kan God ieder die gelooft bekleden met het kleed der
gerechtigheid van Christus. Nu kan Zijn genade heersen zoals
Romeinen 5:21 zegt: "Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den
dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het
eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere".
Zoals Abraham Gods gerechtigheid ontving omdat hij God geloofde
op Zijn Woord, ontvangen ook wij Zijn gerechtigheid door ons
geloof op Hem te vestigen. "Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit
het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn" (Galaten 3:7).
Abraham zag uit naar Christus Die komen zou. Wij hebben Hem
leren kennen als onze Verlosser en Zaligmaker. Hij, Gods
Rechtvaardige, is onze rechtvaardigheid.
Niet omdat in ons iets goeds was, maar uitsluitend uit genade, door
ZIJN gerechtigheid die ons wordt aangerekend.

Paulus haalt dit gedeelte uit Genesis aan in Romeinen 4:2-3. Hij
bewijst daar dat de mens nooit gerechtvaardigd kan worden door de
wet te houden.
Niet door de werken der wet, maar door zijn geloof op God te
vestigen die de goddelozen rechtvaardigd, wordt het geloof de mens
tot rechtvaardigheid gerekend. (Romeinen 4:5).
"God, Die de goddelozen rechtvaardigt". Hoe kan God die heilig is
en een ontoegankelijk licht bewoont, goddelozen rechtvaardigen?
Door Jezus Christus onze Heer! "Welke overgeleverd is om onze
zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking." (Romeinen
4:25).
Hij heeft volkomen aan Gods gerechtigheid voldaan.
"Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons
gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem"
(2 Korinthe 5:21)
Nu kan God ieder die gelooft bekleden met het kleed der
gerechtigheid van Christus. Nu kan Zijn genade heersen zoals
Romeinen 5:21 zegt: "Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den
dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het
eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere".
Zoals Abraham Gods gerechtigheid ontving omdat hij God geloofde
op Zijn Woord, ontvangen ook wij Zijn gerechtigheid door ons
geloof op Hem te vestigen. "Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit
het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn" (Galaten 3:7).
Abraham zag uit naar Christus Die komen zou. Wij hebben Hem
leren kennen als onze Verlosser en Zaligmaker. Hij, Gods
Rechtvaardige, is onze rechtvaardigheid.
Niet omdat in ons iets goeds was, maar uitsluitend uit genade, door
ZIJN gerechtigheid die ons wordt aangerekend.

Lezen: Genesis 15:3-6.

Lezen: Genesis 15:3-6.

9 april

9 april

Volgens Romeinen 8 verwachten wij de verlossing van ons lichaam.
Door het werk der verlossing van Jezus Christus onze Heer, is onze
ziel verlost van zonde en dood en onze geest vernieuwd. Ons lichaam
is echter nog niet verlost. Dit gebeurt pas bij de opstanding.
Inmiddels is ons sterfelijk lichaam wel levend gemaakt door Gods
Geest die in ons woont (Romeinen 8:11), opdat wij in staat zouden
zijn het nieuwe leven, dat God in ons legde, te kunnen leven.
We hebben tenslotte een lichaam nodig om ons te kunnen uiten.
Paulus zegt dan ook in 1 Korinthe 9:27: "Maar ik bedwing mijn
lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar
ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde". Hij wil zich
geheel dienstbaar stellen aan het werk dat de Heer hem heeft
opgedragen. Aan dat doel stelt hij zijn lichaam ondergeschikt.
Gods Geest wil ook ons lichaam levend, dat is actief doen zijn, opdat
het geen verhindering voor ons zal zijn om te wandelen zoals Hij dat
van ons vraagt.
Als wij door het geloof in Jezus Christus kinderen Gods zijn
geworden, betekent dat niet, dat wij dan ook een gezond lichaam
zullen hebben of houden.
Ons lichaam is niet verlost en dus nog onderhevig aan ziekte, pijn en
dood.

Volgens Romeinen 8 verwachten wij de verlossing van ons lichaam.
Door het werk der verlossing van Jezus Christus onze Heer, is onze
ziel verlost van zonde en dood en onze geest vernieuwd. Ons lichaam
is echter nog niet verlost. Dit gebeurt pas bij de opstanding.
Inmiddels is ons sterfelijk lichaam wel levend gemaakt door Gods
Geest die in ons woont (Romeinen 8:11), opdat wij in staat zouden
zijn het nieuwe leven, dat God in ons legde, te kunnen leven.
We hebben tenslotte een lichaam nodig om ons te kunnen uiten.
Paulus zegt dan ook in 1 Korinthe 9:27: "Maar ik bedwing mijn
lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar
ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde". Hij wil zich
geheel dienstbaar stellen aan het werk dat de Heer hem heeft
opgedragen. Aan dat doel stelt hij zijn lichaam ondergeschikt.
Gods Geest wil ook ons lichaam levend, dat is actief doen zijn, opdat
het geen verhindering voor ons zal zijn om te wandelen zoals Hij dat
van ons vraagt.
Als wij door het geloof in Jezus Christus kinderen Gods zijn
geworden, betekent dat niet, dat wij dan ook een gezond lichaam
zullen hebben of houden.
Ons lichaam is niet verlost en dus nog onderhevig aan ziekte, pijn en
dood.

Voor ons is het echter heerlijk te mogen weten, dat wij in onze Heer
en Heiland zijn en met Hem samen door het leven gaan.
In al hun benauwdheid was Hij benauwd, zegt Gods Woord in Jesaja
63:9. Hij wil de last van ons lijden meedragen. Hij is onze Metgezel
door heel het leven heen. "En wij weten, dat dengenen, die God
liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen,
die naar Zijn voornemen geroepen zijn" (Romeinen 8:28).
Ten goede voor ons in de eeuwige heerlijkheid, waar we de Heer
Jezus gelijkvormig zullen zijn.
Gods Geest komt ons te hulp en bidt voor ons.
Onze Heiland, de opgestane Heer Die ter rechterhand Gods is, bidt
voor ons.
Niets en niemand zal ons ooit kunnen scheiden van Zijn liefde.
Daarom kunnen wij ons altijd verblijden in onze Heiland en Heer,
Die onze hoop is.

Voor ons is het echter heerlijk te mogen weten, dat wij in onze Heer
en Heiland zijn en met Hem samen door het leven gaan.
In al hun benauwdheid was Hij benauwd, zegt Gods Woord in Jesaja
63:9. Hij wil de last van ons lijden meedragen. Hij is onze Metgezel
door heel het leven heen. "En wij weten, dat dengenen, die God
liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen,
die naar Zijn voornemen geroepen zijn" (Romeinen 8:28).
Ten goede voor ons in de eeuwige heerlijkheid, waar we de Heer
Jezus gelijkvormig zullen zijn.
Gods Geest komt ons te hulp en bidt voor ons.
Onze Heiland, de opgestane Heer Die ter rechterhand Gods is, bidt
voor ons.
Niets en niemand zal ons ooit kunnen scheiden van Zijn liefde.
Daarom kunnen wij ons altijd verblijden in onze Heiland en Heer,
Die onze hoop is.

Lezen: Romeinen 8:23-34

Lezen: Romeinen 8:23-34

10 april

10 april

De mensen hebben eens aan de Heer Jezus gevraagd: "Wat moeten
wij DOEN opdat wij de werken Gods mogen werken". Het antwoord
luidde: "Dit is HET werk Gods, dat gij GELOOFT in Hem Die Hij
gezonden heeft". In 1 Korinthe 3:10-15 spreekt Gods Woord ook
over HET werk van de gelovige dat eens door de Heer beoordeeld zal
worden. In vers 11 wordt dit werk genoemd: "Bouwen op het
fundament Jezus Christus". Ook in 1 Petrus 1:17 lezen we over ieders
WERK dat eenmaal wordt beoordeeld.
Met WERK bedoelt Gods Geest dus het werk des geloofs, dat is
leven vanuit het geloof van Jezus Christus. Dit slaat niet op behouden
worden, doch op behouden LEVEN.
"Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit
geloof tot geloof; gelijk geschreven is: "Maar de rechtvaardige zal uit
het geloof leven" zegt God in Romeinen 1:17
Onze God en Vader vraagt van ons Hem te geloven op Zijn Woord,
niet alleen met ons verstand doch ook met ons hart, zoals Romeinen
10:10 ons leert: "Want met het hart gelooft men ter
rechtvaardigheid". Vanuit dat geloof leven, wat houdt dat in?
"Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij
God, door onzen Heere Jezus Christus; door Welken wij ook de
toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan,
en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods" (Romeinen 5:1 en 2).
Dit geloven met ons hart, het ons toeëigenen en God ervoor danken.
1 Johannes 5:11-12: "En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God
het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.
Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet
heeft, die heeft het leven niet". vers 20b: "En wij zijn in den
Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de
waarachtige God, en het eeuwige Leven". Wij zijn Eén met Hem,
onze Heiland en Heer.
Efeze 1:13 zegt dat wij zijn verzegeld met den Heiligen Geest der
belofte en volgens Galaten 4:6 heeft heeft God de Geest van Zijn
Zoon in ons hart gegeven. Door die Geest mogen we ons laten leiden
(5:18) Dit is: "Niet onze eigen weg gaan, doch Zijn weg".
Gods Woord is vol beloften en vertelt ons talloze heerlijke
waarheden. Het leert en vermaant ons aangaande Gods wil met ons.
Ons deze dingen eigen maken, ze beleven in geloof, dat is HET werk
des geloofs.

De mensen hebben eens aan de Heer Jezus gevraagd: "Wat moeten
wij DOEN opdat wij de werken Gods mogen werken". Het antwoord
luidde: "Dit is HET werk Gods, dat gij GELOOFT in Hem Die Hij
gezonden heeft". In 1 Korinthe 3:10-15 spreekt Gods Woord ook
over HET werk van de gelovige dat eens door de Heer beoordeeld zal
worden. In vers 11 wordt dit werk genoemd: "Bouwen op het
fundament Jezus Christus". Ook in 1 Petrus 1:17 lezen we over ieders
WERK dat eenmaal wordt beoordeeld.
Met WERK bedoelt Gods Geest dus het werk des geloofs, dat is
leven vanuit het geloof van Jezus Christus. Dit slaat niet op behouden
worden, doch op behouden LEVEN.
"Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit
geloof tot geloof; gelijk geschreven is: "Maar de rechtvaardige zal uit
het geloof leven" zegt God in Romeinen 1:17
Onze God en Vader vraagt van ons Hem te geloven op Zijn Woord,
niet alleen met ons verstand doch ook met ons hart, zoals Romeinen
10:10 ons leert: "Want met het hart gelooft men ter
rechtvaardigheid". Vanuit dat geloof leven, wat houdt dat in?
"Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij
God, door onzen Heere Jezus Christus; door Welken wij ook de
toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan,
en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods" (Romeinen 5:1 en 2).
Dit geloven met ons hart, het ons toeëigenen en God ervoor danken.
1 Johannes 5:11-12: "En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God
het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.
Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet
heeft, die heeft het leven niet". vers 20b: "En wij zijn in den
Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de
waarachtige God, en het eeuwige Leven". Wij zijn Eén met Hem,
onze Heiland en Heer.
Efeze 1:13 zegt dat wij zijn verzegeld met den Heiligen Geest der
belofte en volgens Galaten 4:6 heeft heeft God de Geest van Zijn
Zoon in ons hart gegeven. Door die Geest mogen we ons laten leiden
(5:18) Dit is: "Niet onze eigen weg gaan, doch Zijn weg".
Gods Woord is vol beloften en vertelt ons talloze heerlijke
waarheden. Het leert en vermaant ons aangaande Gods wil met ons.
Ons deze dingen eigen maken, ze beleven in geloof, dat is HET werk
des geloofs.

Lezen: Johannes 6:28-35

Lezen: Johannes 6:28-35

11 april

11 april

Toen Pilatus, niettegenstaande het feit dat hij overtuigd was van de
schuldeloosheid van de Heer Jezus, Hem had laten geselen, bracht hij
Hem, getooid met een purperen mantel en een doornenkroon, naar
buiten en sprak: "Zie, de Mens" (Johannes 19:1-5).
Pilatus heeft toen in het geheel niet begrepen wat hij eigenlijk zei.
"Zie, de Mens". DE Mens. Jezus Christus, Zoon des mensen is DE
Mens met Wie elk mens eenmaal te doen krijgt. Elk mensenkind dat
geleefd heeft, leeft of nog zal leven zal eens zijn houding MOETEN
bepalen tegenover Jezus Christus, DE Mens.
Hij, Die waarlijk Mens was, heeft door Zijn volmaakt leven, door
Zijn lijden, Zijn dood en Zijn opstanding op een volkomen,
onzegbaar
grootse
en
onovertrefbare
wijze
verlossing
teweeggebracht!
Nu is ALLE macht en kracht en heerschappij en alle naam die
genoemd wordt, zowel in de hemel als op de aarde, aan Hem
ondergeschikt.
Hij heeft de eer van Gods Naam volkomen hersteld en Gods
gerechtigheid en liefde geopenbaard.
Hij, God van alle eeuwigheid, is DE Mens. De Mens Jezus Christus,
de enige Middelaar tussen God en de mens (1 Timotheüs 2:5).
In Adam is elk mens terechtgekomen in de macht van zonde en dood
(Romeinen 5:12), hij is onderdaan van het rijk van de boze. Let wel:
"Elk mens".
Alleen in en door Jezus Christus, Gods geliefde Zoon, De Mens, is
verlossing mogelijk. Hij is de enige weg tot God en het ware Leven.
Hij wil de Verlosser zijn van ieder die in Hem gelooft. Hij alleen kan
werkelijk vrijmaken. In Hem geloven als Christus de Verlosser,
betekent NIEUW leven, vrijheid en vrede. Hem afwijzen is dood en
oordeel.
Wij die Hem kennen en liefhebben werden in Hem nieuwe mensen.
Uit Adam, in Christus gekomen, ontvingen wij eeuwig leven, dat is
ZIJN Leven door Gods Geest in ons geleefd.
In Hem, DE Mens, onze God en Heer, kunnen wij als mens tot het
gestelde doel komen. Het doel: "Waarlijk leven tot eer en
verheerlijking van God, onze Vader".

Toen Pilatus, niettegenstaande het feit dat hij overtuigd was van de
schuldeloosheid van de Heer Jezus, Hem had laten geselen, bracht hij
Hem, getooid met een purperen mantel en een doornenkroon, naar
buiten en sprak: "Zie, de Mens" (Johannes 19:1-5).
Pilatus heeft toen in het geheel niet begrepen wat hij eigenlijk zei.
"Zie, de Mens". DE Mens. Jezus Christus, Zoon des mensen is DE
Mens met Wie elk mens eenmaal te doen krijgt. Elk mensenkind dat
geleefd heeft, leeft of nog zal leven zal eens zijn houding MOETEN
bepalen tegenover Jezus Christus, DE Mens.
Hij, Die waarlijk Mens was, heeft door Zijn volmaakt leven, door
Zijn lijden, Zijn dood en Zijn opstanding op een volkomen,
onzegbaar
grootse
en
onovertrefbare
wijze
verlossing
teweeggebracht!
Nu is ALLE macht en kracht en heerschappij en alle naam die
genoemd wordt, zowel in de hemel als op de aarde, aan Hem
ondergeschikt.
Hij heeft de eer van Gods Naam volkomen hersteld en Gods
gerechtigheid en liefde geopenbaard.
Hij, God van alle eeuwigheid, is DE Mens. De Mens Jezus Christus,
de enige Middelaar tussen God en de mens (1 Timotheüs 2:5).
In Adam is elk mens terechtgekomen in de macht van zonde en dood
(Romeinen 5:12), hij is onderdaan van het rijk van de boze. Let wel:
"Elk mens".
Alleen in en door Jezus Christus, Gods geliefde Zoon, De Mens, is
verlossing mogelijk. Hij is de enige weg tot God en het ware Leven.
Hij wil de Verlosser zijn van ieder die in Hem gelooft. Hij alleen kan
werkelijk vrijmaken. In Hem geloven als Christus de Verlosser,
betekent NIEUW leven, vrijheid en vrede. Hem afwijzen is dood en
oordeel.
Wij die Hem kennen en liefhebben werden in Hem nieuwe mensen.
Uit Adam, in Christus gekomen, ontvingen wij eeuwig leven, dat is
ZIJN Leven door Gods Geest in ons geleefd.
In Hem, DE Mens, onze God en Heer, kunnen wij als mens tot het
gestelde doel komen. Het doel: "Waarlijk leven tot eer en
verheerlijking van God, onze Vader".

Lezen: Johannes 19:1-5.

Lezen: Johannes 19:1-5.

12 april

12 april

In Efeze 1:3-4 zegt Gods Woord dat God ons heeft gezegend IN
Christus en ons IN Hem heeft uitverkoren van vóór de nederwerping
der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn
aangezicht.
Gods Geest zegt deze heerlijke waarheden tegen de heiligen en
gelovigen in Christus Jezus (Efeze 1:1).
Gods verkiezing heeft geen betrekking op behouden worden.
"God wil dat ALLE mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid
komen. Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der
mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelven gegeven heeft tot
een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd" (1
Timotheüs 2:4-6).
Johannes 3:16: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem
gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe".
Gods uitverkiezing heeft te maken met behouden léven.
Hij heeft ons die Zijn kinderen zijn, reeds vóór de nederwerping der
wereld bestemd om in Christus heilig en onberispelijk te zijn voor
Hem.
God, "Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige
roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en
genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der
eeuwen" (2 Timotheüs 1:9).
Niet naar onze werken, er is geen enkele verdienste van ons bij. Het
is alles in en door Jezus Christus onze Heer, dat God ons Zijn genade
heeft geschonken zoals Hij zich reeds "voor de tijden der eeuwen"
had voorgenomen.
Hoe groot en wonderbaar is het werk der verlossing van onze Heer
Jezus Christus.
Efeze 1:5 zegt dat Hij "ons te voren verordineerd heeft tot aanstelling
tot zonen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen
van Zijn wil".
Hij wil ons daartoe opvoeden, dat goede werk IN ons volbrengen
door Zijn Woord en Geest volgens Filippensen 1:6 en Titus 2:11-12.

In Efeze 1:3-4 zegt Gods Woord dat God ons heeft gezegend IN
Christus en ons IN Hem heeft uitverkoren van vóór de nederwerping
der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn
aangezicht.
Gods Geest zegt deze heerlijke waarheden tegen de heiligen en
gelovigen in Christus Jezus (Efeze 1:1).
Gods verkiezing heeft geen betrekking op behouden worden.
"God wil dat ALLE mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid
komen. Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der
mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelven gegeven heeft tot
een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd" (1
Timotheüs 2:4-6).
Johannes 3:16: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem
gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe".
Gods uitverkiezing heeft te maken met behouden léven.
Hij heeft ons die Zijn kinderen zijn, reeds vóór de nederwerping der
wereld bestemd om in Christus heilig en onberispelijk te zijn voor
Hem.
God, "Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige
roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en
genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der
eeuwen" (2 Timotheüs 1:9).
Niet naar onze werken, er is geen enkele verdienste van ons bij. Het
is alles in en door Jezus Christus onze Heer, dat God ons Zijn genade
heeft geschonken zoals Hij zich reeds "voor de tijden der eeuwen"
had voorgenomen.
Hoe groot en wonderbaar is het werk der verlossing van onze Heer
Jezus Christus.
Efeze 1:5 zegt dat Hij "ons te voren verordineerd heeft tot aanstelling
tot zonen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen
van Zijn wil".
Hij wil ons daartoe opvoeden, dat goede werk IN ons volbrengen
door Zijn Woord en Geest volgens Filippensen 1:6 en Titus 2:11-12.

Lezen: Efeze 1:1-5.

Lezen: Efeze 1:1-5.

13 april

13 april

Volgens Efeze 2:19 zijn wij "dan niet meer vreemdelingen en
bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods".
Gods Geest spreekt hier tot de gelovigen uit de heidenen.
Aan het volk Israël heeft God Zijn heilige wet gegeven, de
offerdiensten en talloze beloften in verband met de komst van de
Messias.
Deze waren uitsluitend voor Israël bestemd.
Als iemand uit de heidenen deel wilde hebben aan deze Goddelijke
dingen moest hij zich bij Israël voegen en zich laten besnijden.
Wij, niet-joden, waren vreemdelingen en bijwoners, wij stonden van
verre, zoals Efeze 2:13 zegt.

Volgens Efeze 2:19 zijn wij "dan niet meer vreemdelingen en
bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods".
Gods Geest spreekt hier tot de gelovigen uit de heidenen.
Aan het volk Israël heeft God Zijn heilige wet gegeven, de
offerdiensten en talloze beloften in verband met de komst van de
Messias.
Deze waren uitsluitend voor Israël bestemd.
Als iemand uit de heidenen deel wilde hebben aan deze Goddelijke
dingen moest hij zich bij Israël voegen en zich laten besnijden.
Wij, niet-joden, waren vreemdelingen en bijwoners, wij stonden van
verre, zoals Efeze 2:13 zegt.

Door het werk der verlossing dat Jezus Christus heeft volbracht, is
alles veranderd.
Hij heeft de scheidsmuur weggebroken, zodat nu IEDER die in Hem
gelooft een medeburger der heiligen en een huisgenoot van God is.
Er is in Christus geen onderscheid meer tussen een niet-jood die in
Christus gelooft en een jood die in Hem gelooft.

Door het werk der verlossing dat Jezus Christus heeft volbracht, is
alles veranderd.
Hij heeft de scheidsmuur weggebroken, zodat nu IEDER die in Hem
gelooft een medeburger der heiligen en een huisgenoot van God is.
Er is in Christus geen onderscheid meer tussen een niet-jood die in
Christus gelooft en een jood die in Hem gelooft.

In de dagen van Paulus wilden de joden die in Christus geloofden
zich graag afzonderen van de gelovige heidenen en dit is in veel
plaatsen ook gelukt.
Gods Geest maakt hier duidelijk dat in Christus allen één zijn.
Beiden, zowel joden als heidenen, die Jezus Christus hebben
aanvaard als Zaligmaker en Verlosser hebben in één Geest de
toegang tot de Vader.
Door het kruis van Christus is de vijandschap, die er was tussen jood
en heiden, gedood en zijn wij die geloven één geworden.
Eén in onze Heer, Die onze vrede is.
In Hem wassen wij allen tezamen op tot een tempel, heilig in de
Heer.

In de dagen van Paulus wilden de joden die in Christus geloofden
zich graag afzonderen van de gelovige heidenen en dit is in veel
plaatsen ook gelukt.
Gods Geest maakt hier duidelijk dat in Christus allen één zijn.
Beiden, zowel joden als heidenen, die Jezus Christus hebben
aanvaard als Zaligmaker en Verlosser hebben in één Geest de
toegang tot de Vader.
Door het kruis van Christus is de vijandschap, die er was tussen jood
en heiden, gedood en zijn wij die geloven één geworden.
Eén in onze Heer, Die onze vrede is.
In Hem wassen wij allen tezamen op tot een tempel, heilig in de
Heer.

Lezen: Efeze 2:12-22.

Lezen: Efeze 2:12-22.

14 april

14 april

Toen koning Salomo het Huis des HEEREN liet bouwen, heeft hij in
de steengroeve elke steen volkomen laten afwerken, zodat er bij de
bouw van Gods tempel geen hamer of beitel of enig ijzeren
gereedschap werd gehoord, lezen wij in 1 Koningen 6:7.
In Efeze 2:20-22 zegt Gods Woord dat wij zijn "gebouwd op het
fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de
uiterste Hoeksteen; op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk
samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;
op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in
den Geest".
IN Hem worden ook WIJ medegebouwd.

Toen koning Salomo het Huis des HEEREN liet bouwen, heeft hij in
de steengroeve elke steen volkomen laten afwerken, zodat er bij de
bouw van Gods tempel geen hamer of beitel of enig ijzeren
gereedschap werd gehoord, lezen wij in 1 Koningen 6:7.
In Efeze 2:20-22 zegt Gods Woord dat wij zijn "gebouwd op het
fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de
uiterste Hoeksteen; op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk
samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;
op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in
den Geest".
IN Hem worden ook WIJ medegebouwd.

Laat uzelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijk huis, zegt 1 Petrus 2:5.
God is bezig Zijn woonstede in de Geest te bouwen.
Wij, die in Christus Jezus zijn, zijn de stenen die Hij tevoren voor dat
Huis vormt.
Láát u als levende stenen gebruiken, vraagt Hij.

Laat uzelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijk huis, zegt 1 Petrus 2:5.
God is bezig Zijn woonstede in de Geest te bouwen.
Wij, die in Christus Jezus zijn, zijn de stenen die Hij tevoren voor dat
Huis vormt.
Láát u als levende stenen gebruiken, vraagt Hij.

Als LEVENDE stenen, als Zijn kinderen, die leven in en door Zijn
Zoon.
Het betekent dat wij ons stellen onder de leiding van Gods Geest. Dat
wij gehoorzaam zijn aan hetgeen Gods Woord ons leert.
Gods Geest, Die ons altijd zal wijzen op onze Heiland en Heer, met
Wie wij zo nauw verbonden zijn.
Gods dierbaar Woord dat ons openbaart hoe onnoemlijk rijk wij zijn
in Christus Jezus.
Dat ons troost en onderwijst.
Hoe heerlijk is het om zo door Hem gebruikt te mogen worden voor
Zijn geestelijk Huis.
”Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal".
(1 Thessalonicensen5:24).

Als LEVENDE stenen, als Zijn kinderen, die leven in en door Zijn
Zoon.
Het betekent dat wij ons stellen onder de leiding van Gods Geest. Dat
wij gehoorzaam zijn aan hetgeen Gods Woord ons leert.
Gods Geest, Die ons altijd zal wijzen op onze Heiland en Heer, met
Wie wij zo nauw verbonden zijn.
Gods dierbaar Woord dat ons openbaart hoe onnoemlijk rijk wij zijn
in Christus Jezus.
Dat ons troost en onderwijst.
Hoe heerlijk is het om zo door Hem gebruikt te mogen worden voor
Zijn geestelijk Huis.
”Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal".
(1 Thessalonicensen5:24).

Lezen: 1 Petrus 2:4-5.

Lezen: 1 Petrus 2:4-5.

15 april

15 april

Hebreeën 9:22b "zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving".
Ezechiël 18:4b "de ziel, die zondigt, die zal sterven".
Dit zijn onveranderlijke Goddelijke uitspraken. Een leven voor een
leven.

Hebreeën 9:22b "zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving".
Ezechiël 18:4b "de ziel, die zondigt, die zal sterven".
Dit zijn onveranderlijke Goddelijke uitspraken. Een leven voor een
leven.

De Heer Jezus heeft op Golgotha Zijn kostbaar bloed vergoten. Hij
heeft Zijn ziel uitgestort in den dood (Jesaja 53:12), want Hij is voor
ons tot zonde gemaakt.
"In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, de vergeving
der misdaden, naar de rijkdom Zijner genade" (Efeze 1:7).

De Heer Jezus heeft op Golgotha Zijn kostbaar bloed vergoten. Hij
heeft Zijn ziel uitgestort in den dood (Jesaja 53:12), want Hij is voor
ons tot zonde gemaakt.
"In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, de vergeving
der misdaden, naar de rijkdom Zijner genade" (Efeze 1:7).

In de eeuwigheid zullen we pas goed verstaan hoe groot de waarde is
van Zijn bloed.
Wij zijn door Zijn bloed gerechtvaardigd (Romeinen 5:9) en kunnen
nu gemeenschap hebben met God de Heilige, onze Vader in Christus.
1 Petrus 1:18-19 zegt: "Wetende dat gij niet door vergankelijke
dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van
de vaderen overgeleverd is; maar door het dierbaar bloed van
Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam".
Wij, Gods geliefde kinderen, mogen altijd tot Hem gaan als wij
verkeerd hebben gedaan, want in Christus hebben wij vergeving
ontvangen (Efeze 4:32) en "in Hem hebben wij de verlossing door
Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden" (Kolossensen 1:14).
"Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in
het heiligdom door het bloed van Jezus, op een versen en levenden
weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door
Zijn vlees" (Hebreeën 10:19-20).
In Israël ging eens per jaar de hogepriester het aardse heiligdom
binnen met bloed, om verzoening te doen voor Gods volk.
Onze Heiland is als onze Hogepriester met Zijn eigen bloed eens en
voor altijd Gods heiligdom, dat boven is, ingegaan en brengt daar
verzoening aan voor al de Zijnen.
Hij is onze Voorloper, wij mogen Hem volgen in het binnenste
Heiligdom.
Het is alles door Zijn bloed, het bloed van een eeuwig verbond, zoals
Hebreeën 13:20 ons leert.

In de eeuwigheid zullen we pas goed verstaan hoe groot de waarde is
van Zijn bloed.
Wij zijn door Zijn bloed gerechtvaardigd (Romeinen 5:9) en kunnen
nu gemeenschap hebben met God de Heilige, onze Vader in Christus.
1 Petrus 1:18-19 zegt: "Wetende dat gij niet door vergankelijke
dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van
de vaderen overgeleverd is; maar door het dierbaar bloed van
Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam".
Wij, Gods geliefde kinderen, mogen altijd tot Hem gaan als wij
verkeerd hebben gedaan, want in Christus hebben wij vergeving
ontvangen (Efeze 4:32) en "in Hem hebben wij de verlossing door
Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden" (Kolossensen 1:14).
"Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in
het heiligdom door het bloed van Jezus, op een versen en levenden
weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door
Zijn vlees" (Hebreeën 10:19-20).
In Israël ging eens per jaar de hogepriester het aardse heiligdom
binnen met bloed, om verzoening te doen voor Gods volk.
Onze Heiland is als onze Hogepriester met Zijn eigen bloed eens en
voor altijd Gods heiligdom, dat boven is, ingegaan en brengt daar
verzoening aan voor al de Zijnen.
Hij is onze Voorloper, wij mogen Hem volgen in het binnenste
Heiligdom.
Het is alles door Zijn bloed, het bloed van een eeuwig verbond, zoals
Hebreeën 13:20 ons leert.

Lezen: Hebreeën 9:11-12.

Lezen: Hebreeën 9:11-12.

16 april

16 april

Ieder die in de Heer Jezus gelooft is IN Hem.
Dit is niet iets wat wij onszelf aanmeten. Het is uit God, Hij heeft ons
in deze positie geplaatst.
De Heer Jezus is nu geworden: "Onze wijsheid, onze
rechtvaardigheid, onze heiliging, onze verlossing". Ook dit is niet uit
onszelf. Het is uit God (1 Korinthe 1:30).
Gods kracht, dat is Gods Geest, heeft dat in ons bewerkt.
Daarom zegt Gods Woord ook in vers 31 van 1 Korinthe 1: "Die
roemt, roeme in den Heere".
Het is alles uitsluitend in en door Jezus Christus onze Heer wat God
ons uit genade heeft geschonken en dit is voor eeuwig.
Toch zegt de Heer Jezus tot de Zijnen in Johannes 15:4: "BLIJFT in
Mij" en in 1 Johannes 2:28 vermaant Gods Geest ons: "Blijft in
Hem".
Zijn we dan toch niet voor eeuwig in Hem?
Zeer zeker! De vermaning ,"blijft in Mij", "blijft in Hem", heeft
betrekking op de wandel van het kind van God.
In Johannes 15 spreekt de Heer over de vrucht van het nieuwe leven
en in 1 Johannes 2 doelt Gods Geest op onze wandel, opdat wij niet
beschaamd zullen staan voor onze Heer.
In Hem BLIJVEN heeft betrekking op onze praktische
levensopenbaring.
In Hem blijvend, wordt het onze begeerte om Hem welbehagelijk te
zijn.
Wij zullen ons dan geheel en al aan Hem toevertrouwen en niet
langer onze weg, doch ZIJN weg wensen te gaan. Hem geloven en in
Zijn liefde blijven.
Vele gelovigen kennen deze omgang met hun Heer niet. Zij gaan
eigen wegen en leven naar eigen smaak.
Zij kennen Hem als hun Verlosser, maar niet als hun Meester en
Heer, wiens leven zij door Gods Geest behoren te leven.
In hun wandel zijn zij niet zoals God de Vader, in Wiens huis zij als
een kind behoren te leven, dat graag ziet.
In Hem, de Heer Jezus, blijven is: "Het nieuwe leven leven, het is
Christus IN ons".
Alleen zulk een leven is Gode welbehagelijk en tot Zijn eer.

Ieder die in de Heer Jezus gelooft is IN Hem.
Dit is niet iets wat wij onszelf aanmeten. Het is uit God, Hij heeft ons
in deze positie geplaatst.
De Heer Jezus is nu geworden: "Onze wijsheid, onze
rechtvaardigheid, onze heiliging, onze verlossing". Ook dit is niet uit
onszelf. Het is uit God (1 Korinthe 1:30).
Gods kracht, dat is Gods Geest, heeft dat in ons bewerkt.
Daarom zegt Gods Woord ook in vers 31 van 1 Korinthe 1: "Die
roemt, roeme in den Heere".
Het is alles uitsluitend in en door Jezus Christus onze Heer wat God
ons uit genade heeft geschonken en dit is voor eeuwig.
Toch zegt de Heer Jezus tot de Zijnen in Johannes 15:4: "BLIJFT in
Mij" en in 1 Johannes 2:28 vermaant Gods Geest ons: "Blijft in
Hem".
Zijn we dan toch niet voor eeuwig in Hem?
Zeer zeker! De vermaning ,"blijft in Mij", "blijft in Hem", heeft
betrekking op de wandel van het kind van God.
In Johannes 15 spreekt de Heer over de vrucht van het nieuwe leven
en in 1 Johannes 2 doelt Gods Geest op onze wandel, opdat wij niet
beschaamd zullen staan voor onze Heer.
In Hem BLIJVEN heeft betrekking op onze praktische
levensopenbaring.
In Hem blijvend, wordt het onze begeerte om Hem welbehagelijk te
zijn.
Wij zullen ons dan geheel en al aan Hem toevertrouwen en niet
langer onze weg, doch ZIJN weg wensen te gaan. Hem geloven en in
Zijn liefde blijven.
Vele gelovigen kennen deze omgang met hun Heer niet. Zij gaan
eigen wegen en leven naar eigen smaak.
Zij kennen Hem als hun Verlosser, maar niet als hun Meester en
Heer, wiens leven zij door Gods Geest behoren te leven.
In hun wandel zijn zij niet zoals God de Vader, in Wiens huis zij als
een kind behoren te leven, dat graag ziet.
In Hem, de Heer Jezus, blijven is: "Het nieuwe leven leven, het is
Christus IN ons".
Alleen zulk een leven is Gode welbehagelijk en tot Zijn eer.

Lezen: 1 Korinthe 1:30-31.

Lezen: 1 Korinthe 1:30-31.

17 april

17 april

In Johannes 15:1-8 spreekt de Heer Jezus tot de Zijnen over vrucht
dragen.
Hij zegt: "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".
Zoals het in de natuur is, is het ook in het geestelijk leven.
Een rank van een wijnstok behoeft zelf niets te doen. Hij moet in de
wijnstok blijven, dan groeit en bloeit hij en draagt vrucht.
Zodra een rank wordt afgesneden, verdort deze. Buiten de wijnstok is
hij waardeloos.
Ditzelfde geldt voor ons gelovigen. Wij moeten in onze Heer en
Heiland blijven willen we vruchtdragen. Zonder mij kunt gij NIETS
doen, zegt de Heer.
Buiten Hem is al ons werken en streven, hoe christelijk ook,
volkomen waardeloos voor God.

In Johannes 15:1-8 spreekt de Heer Jezus tot de Zijnen over vrucht
dragen.
Hij zegt: "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".
Zoals het in de natuur is, is het ook in het geestelijk leven.
Een rank van een wijnstok behoeft zelf niets te doen. Hij moet in de
wijnstok blijven, dan groeit en bloeit hij en draagt vrucht.
Zodra een rank wordt afgesneden, verdort deze. Buiten de wijnstok is
hij waardeloos.
Ditzelfde geldt voor ons gelovigen. Wij moeten in onze Heer en
Heiland blijven willen we vruchtdragen. Zonder mij kunt gij NIETS
doen, zegt de Heer.
Buiten Hem is al ons werken en streven, hoe christelijk ook,
volkomen waardeloos voor God.

Zoals de rank door de wijnstok gevoed wordt en door hem leeft,
moeten wij door de Heer gevoed worden en in en door Hem leven.
Alleen zulk een leven kan voor God vrucht dragen. God is de
Landman. Wie geen vrucht draagt, snijdt Hij weg.
Dit betekent niet dat de gelovige nu niet in de hemel zal komen.
Het gaat hier niet om eeuwig behoud, doch om vrucht dragen.
Onze eeuwige behoudenis ligt vast in Jezus Christus en is niet
afhankelijk van ons al of niet vrucht dragen.
Een gelovige die niet in Hem blijft wordt afgesneden. Hij verdort. Hij
zal eenmaal ervaren, als hij voor de Heer komt te staan, dat zijn werk
wordt verbrand, doch hijzelf zal behouden worden, maar als door
vuur heen (1 Korinthe 3:11-15).
De Trooster, de Heilige Geest, zal u alles leren, zei de Heer Jezus
even tevoren. Ons láten leren door Gods Geest uit Gods Woord en
Hem toestaan in ons het Christus-leven te leven.
Dan zullen wij, in en door onze Heer, voor God vrucht dragen.

Zoals de rank door de wijnstok gevoed wordt en door hem leeft,
moeten wij door de Heer gevoed worden en in en door Hem leven.
Alleen zulk een leven kan voor God vrucht dragen. God is de
Landman. Wie geen vrucht draagt, snijdt Hij weg.
Dit betekent niet dat de gelovige nu niet in de hemel zal komen.
Het gaat hier niet om eeuwig behoud, doch om vrucht dragen.
Onze eeuwige behoudenis ligt vast in Jezus Christus en is niet
afhankelijk van ons al of niet vrucht dragen.
Een gelovige die niet in Hem blijft wordt afgesneden. Hij verdort. Hij
zal eenmaal ervaren, als hij voor de Heer komt te staan, dat zijn werk
wordt verbrand, doch hijzelf zal behouden worden, maar als door
vuur heen (1 Korinthe 3:11-15).
De Trooster, de Heilige Geest, zal u alles leren, zei de Heer Jezus
even tevoren. Ons láten leren door Gods Geest uit Gods Woord en
Hem toestaan in ons het Christus-leven te leven.
Dan zullen wij, in en door onze Heer, voor God vrucht dragen.

Lezen: Johannes 15:1-8.

Lezen: Johannes 15:1-8.

18 april

18 april

Sprekende over het vruchtdragen door de gelovige, zegt de Heer
Jezus: "Mijn Vader is de Landman" (Johannes 15:1).
Door onze Heer Jezus Christus zijn wij, die in Hem geloven,
kinderen van God geworden (Romeinen 8:16).
Wij zijn huisgenoten van God (Efeze 2:19), wij mogen als kind in
Zijn huis verkeren.
Onze hemelse Vader ziet toe op ons Zijn kinderen, zoals een goede
aardse vader ook altijd zal doen. Hij wijst ons terecht, Hij voedt ons
op tot zonen. Hij is in ons een goed werk begonnen en Hij zet dit
werk voort tot op de dag van Jezus Christus (Filippensen 1:6).
God werkt in ons het willen en het werken naar Zijn welbehagen
(Filippensen 2:13).
Wat is Zijn welbehagen?
"Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der
heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn
kennis" (Efeze 1:17).
In Efeze 3:17 is het gebed voor ons: "Opdat Christus door het geloof
in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt".
Dit is het welbehagen van God: "Dat Christus in ons leven de eerste
plaats inneemt".
Dat wij ons hart en ons leven openstellen voor Hem.
God heeft ons Zijn Geest geschonken, Die woont in ons hart. Ons
geheel aan Hem beschikbaar stellen en ons door de Geest laten
leiden, dat is de bedoeling van God.
Alleen door zo het nieuwe leven te leven kan Gods Geest in ons
werken.
Onze Vader is de Landman. Als wij in Christus zijn, zullen wij
vrucht dragen en wie vrucht draagt, snoeit Hij, opdat hij meer vrucht
drage.
In Hebreeën 12:7 lezen we hoe God de Vader Zijn kind tuchtigt of
wel opvoedt tot Zoon.
Hij heeft ons in LIEFDE bestemd om eens als zoon van Hem te
worden aangesteld door onze Heer Jezus Christus (Efeze 1:5).
Zoals een vader zijn kind opvoed tot volwassenheid, voedt de
hemelse Vader ons op tot zonen van Hem en voor dat doel werken
alle dingen, voor ons die Hem liefhebben, mede ten goede
(Romeinen 8:28).

Sprekende over het vruchtdragen door de gelovige, zegt de Heer
Jezus: "Mijn Vader is de Landman" (Johannes 15:1).
Door onze Heer Jezus Christus zijn wij, die in Hem geloven,
kinderen van God geworden (Romeinen 8:16).
Wij zijn huisgenoten van God (Efeze 2:19), wij mogen als kind in
Zijn huis verkeren.
Onze hemelse Vader ziet toe op ons Zijn kinderen, zoals een goede
aardse vader ook altijd zal doen. Hij wijst ons terecht, Hij voedt ons
op tot zonen. Hij is in ons een goed werk begonnen en Hij zet dit
werk voort tot op de dag van Jezus Christus (Filippensen 1:6).
God werkt in ons het willen en het werken naar Zijn welbehagen
(Filippensen 2:13).
Wat is Zijn welbehagen?
"Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der
heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn
kennis" (Efeze 1:17).
In Efeze 3:17 is het gebed voor ons: "Opdat Christus door het geloof
in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt".
Dit is het welbehagen van God: "Dat Christus in ons leven de eerste
plaats inneemt".
Dat wij ons hart en ons leven openstellen voor Hem.
God heeft ons Zijn Geest geschonken, Die woont in ons hart. Ons
geheel aan Hem beschikbaar stellen en ons door de Geest laten
leiden, dat is de bedoeling van God.
Alleen door zo het nieuwe leven te leven kan Gods Geest in ons
werken.
Onze Vader is de Landman. Als wij in Christus zijn, zullen wij
vrucht dragen en wie vrucht draagt, snoeit Hij, opdat hij meer vrucht
drage.
In Hebreeën 12:7 lezen we hoe God de Vader Zijn kind tuchtigt of
wel opvoedt tot Zoon.
Hij heeft ons in LIEFDE bestemd om eens als zoon van Hem te
worden aangesteld door onze Heer Jezus Christus (Efeze 1:5).
Zoals een vader zijn kind opvoed tot volwassenheid, voedt de
hemelse Vader ons op tot zonen van Hem en voor dat doel werken
alle dingen, voor ons die Hem liefhebben, mede ten goede
(Romeinen 8:28).

Lezen: Romeinen 8:14-17.

Lezen: Romeinen 8:14-17.

19 april

19 april

Het is de bedoeling dat Gods Geest in ons bewerkt dat wij, die het
eigendom zijn van onze Heer Jezus Christus, de opgestane Heer,
GODE vruchten zouden dragen (Romeinen 7:4).
Daarom zegt de Heer Jezus in Johannes 15:1: "Mijn Vader is de
Landman". Hij snoeit de ranken of snijdt ze weg.
Wij gelovigen willen zo graag ons best doen om vrucht te dragen.
Velen denken dat ze allerlei goed werk voor de Heer moeten doen.
Het is moeilijk voor hen te geloven wat de Heer Jezus zegt: "Die in
Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht" (Johannes 15:5)
Niets anders doen dan, als een rank in de wijnstok, in onze Heiland
blijven.
Het betekent: jezelf geheel uitschakelen en alles van Hem
verwachten. Alleen in en door Hem leven. Hem Heer en Meester van
je hart maken.
Als zo Christus ons leven is geworden, groeit de vrucht vanzelf.
Christus woont dan door Zijn Geest in ons en Zijn Geest bewerkt in
ons de vrucht.
Als wij door de Geest wandelen, volbrengen wij NIET de
begeerlijkheden van het vlees (Galaten 5:16).
Dan leven we niet naar eigen smaak, dan volgen we niet onze eigen
wil en gedachten, maar we hebben het verlangen HEM welbehagelijk
te zijn en ZIJN weg te gaan.
"Maar de vrucht des Geestes is: liefde, blijdschap, vrede,
lankmoedigheid,
goedertierenheid,
goedheid,
geloof,
zachtmoedigheid, matigheid" (Galaten 5:22).
Als wij in Christus blijven dragen we vrucht. Dit vruchtdragen is
aangenaam voor God, onze Vader, en heeft alleen voor Hem waarde
omdat het is in en door Zijn Zoon.
Christus is Gods vreugde, Gods Geliefde en uitsluitend in en door
Hem kunnen ook wij Gods vreugde en Gods geliefden zijn.
Het werk van Gods Geest in ons is in de eerste plaats gericht op God.
De invloed die hiervan uitgaat op onze omgeving zal altijd ten goede
zijn.

Het is de bedoeling dat Gods Geest in ons bewerkt dat wij, die het
eigendom zijn van onze Heer Jezus Christus, de opgestane Heer,
GODE vruchten zouden dragen (Romeinen 7:4).
Daarom zegt de Heer Jezus in Johannes 15:1: "Mijn Vader is de
Landman". Hij snoeit de ranken of snijdt ze weg.
Wij gelovigen willen zo graag ons best doen om vrucht te dragen.
Velen denken dat ze allerlei goed werk voor de Heer moeten doen.
Het is moeilijk voor hen te geloven wat de Heer Jezus zegt: "Die in
Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht" (Johannes 15:5)
Niets anders doen dan, als een rank in de wijnstok, in onze Heiland
blijven.
Het betekent: jezelf geheel uitschakelen en alles van Hem
verwachten. Alleen in en door Hem leven. Hem Heer en Meester van
je hart maken.
Als zo Christus ons leven is geworden, groeit de vrucht vanzelf.
Christus woont dan door Zijn Geest in ons en Zijn Geest bewerkt in
ons de vrucht.
Als wij door de Geest wandelen, volbrengen wij NIET de
begeerlijkheden van het vlees (Galaten 5:16).
Dan leven we niet naar eigen smaak, dan volgen we niet onze eigen
wil en gedachten, maar we hebben het verlangen HEM welbehagelijk
te zijn en ZIJN weg te gaan.
"Maar de vrucht des Geestes is: liefde, blijdschap, vrede,
lankmoedigheid,
goedertierenheid,
goedheid,
geloof,
zachtmoedigheid, matigheid" (Galaten 5:22).
Als wij in Christus blijven dragen we vrucht. Dit vruchtdragen is
aangenaam voor God, onze Vader, en heeft alleen voor Hem waarde
omdat het is in en door Zijn Zoon.
Christus is Gods vreugde, Gods Geliefde en uitsluitend in en door
Hem kunnen ook wij Gods vreugde en Gods geliefden zijn.
Het werk van Gods Geest in ons is in de eerste plaats gericht op God.
De invloed die hiervan uitgaat op onze omgeving zal altijd ten goede
zijn.

Lezen: Kolossensen 1:9-10.

Lezen: Kolossensen 1:9-10.

20 april

20 april

In Mattheüs 4:23 lezen we hoe de Heer Jezus rondging door het land
en het evangelie van het Koninkrijk verkondigde, terwijl Hij alle
ziekte en alle kwaal onder het volk genas.
De twaalf discipelen van Hem, later apostelen genoemd, ontvingen
van Hem een speciale opdracht: "Gaat en predikt en zegt: Het
koninkrijk der hemelen is nabij gekomen". Dit Koninkrijk was ook
nabij.
Christus de Messias was gekomen tot Zijn volk om het Koninkrijk
der hemelen, het rijk van vrede en gerechtigheid, op te richten.
Israël heeft echter zijn Messias verworpen. De Heer moest het
uitspreken: "Jeruzalem, Jeruzalem dat de profeten doodt en stenigt
die tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen
vergaderen ..... en gij hebt het niet gewild" (Mattheüs 23:37).
De komst van het Koninkrijk der hemelen is uitgesteld en Israël
verstrooid onder de volken.
Toch zal het evangelie van dit koninkrijk eens weer gepredikt worden
tot een getuigenis voor alle volken (Mattheüs 24:14).
Als de bedeling der genade, waarin wij nu leven, voorbij is, zal de
bedeling van de volheid der tijden aanbreken. De tijd waarin Christus
Zijn Koninkrijk op aarde opricht.
Dan zal ook voor de aarde het woord van de Heer Jezus in vervulling
gaan: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde" en zal Zijn
opdracht uitgevoerd worden: "Gaat dan henen, onderwijst al de
volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en
des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u
geboden heb" (Mattheus 28:19).
In Markus 16:17-18 lezen we hoe de prediking van het Koninkrijk
vergezeld zal gaan van tekenen en wonderen.
Doordat de komst van het Koninkrijk is uitgesteld, kon deze opdracht
nog niet uitgevoerd worden.
Hebreeën 2:8b zegt: "Doch nu zien wij nog niet, dat Hem alle dingen
onderworpen zijn".
Eens zal de tijd aanbreken dat de grote wereld-evangelisatie zal
beginnen, want God maakt Zijn Woord altijd waar.
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De komst van het Koninkrijk der hemelen is uitgesteld en Israël
verstrooid onder de volken.
Toch zal het evangelie van dit koninkrijk eens weer gepredikt worden
tot een getuigenis voor alle volken (Mattheüs 24:14).
Als de bedeling der genade, waarin wij nu leven, voorbij is, zal de
bedeling van de volheid der tijden aanbreken. De tijd waarin Christus
Zijn Koninkrijk op aarde opricht.
Dan zal ook voor de aarde het woord van de Heer Jezus in vervulling
gaan: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde" en zal Zijn
opdracht uitgevoerd worden: "Gaat dan henen, onderwijst al de
volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en
des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u
geboden heb" (Mattheus 28:19).
In Markus 16:17-18 lezen we hoe de prediking van het Koninkrijk
vergezeld zal gaan van tekenen en wonderen.
Doordat de komst van het Koninkrijk is uitgesteld, kon deze opdracht
nog niet uitgevoerd worden.
Hebreeën 2:8b zegt: "Doch nu zien wij nog niet, dat Hem alle dingen
onderworpen zijn".
Eens zal de tijd aanbreken dat de grote wereld-evangelisatie zal
beginnen, want God maakt Zijn Woord altijd waar.

Lezen: Mattheüs 28:18-19.

Lezen: Mattheüs 28:18-19.

21 april

21 april

De discipelen hadden het evangelie van het Koninkrijk der hemelen
gepredikt (Mattheüs 10:7).
Nà de opstanding ontvingen de discipelen de opdracht: "Gaat dan
henen, onderwijst al de volken" (Mattheüs 28:19).
In Handelingen 1:6-8 vroegen zij aan de Heer of nu het Koninkrijk
zou komen. De Heer ging op deze vraag niet in. Hij gaf hen een
andere opdracht: "Gij zult Mijn getuigen zijn". Zij konden dit zijn,
want zij hadden vanaf het begin van Zijn optreden met Hem
gewandeld.
Toen Judas Iskariot moest worden vervangen, werd er dan ook
iemand gezocht die gedurende het gehele optreden van de Heer bij
Hem was geweest (Handelingen 1:21-22).
De apostelen hebben, beginnende bij Jeruzalem, in het gehele land en
daarbuiten getuigd van hun Heer en Israël opgeroepen tot bekering.
Israël heeft echter ook nà de opstanding geweigerd Hem te erkennen.
Het volk als natie is nu terzijde gezet tot de volheid der heidenen zal
ingegaan zijn (Romeinen 11:25-26).
Pas daarna zal God tot hen wederkeren en het Koninkrijk oprichten
(Handelingen 15:15-17).
God is thans bezig zich een volk te vormen uit de heidenen
(Handelingen 15:14).
Hiertoe heeft Hij Paulus aan de apostelen toegevoegd.
Paulus was een verkondiger van het evangelie van God (Romeinen
1:1), tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn
Naam (Romeinen 1:5).
De opdracht: "Gij zult Mijn getuigen zijn", is voor ons, gelovigen uit
deze bedeling geen opdracht. We lezen in geen enkele brief iets over
een dergelijke opdracht.
Integendeel, Gods Geest maakt ons in de brieven bekend met de
geestelijke zegeningen in Christus en geeft ons vele vermaningen, de
wegwijzers voor ons persoonlijk leven.
Vaders, kinderen, mannen, vrouwen, slaven, enz., ieder op zijn eigen
plaats, behoren te schijnen als lichtende sterren, het Woord des
Levens vertonende (Filippensen 2:14-16, Voorhoeve vertaling).
Efeze 5:1-2a zegt: "Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;
En wandelt in de liefde". En Kolossensen 3:17: "En al wat gij doet
met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de Heere
Jezus, dankende God en de Vader door Hem".
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henen, onderwijst al de volken" (Mattheüs 28:19).
In Handelingen 1:6-8 vroegen zij aan de Heer of nu het Koninkrijk
zou komen. De Heer ging op deze vraag niet in. Hij gaf hen een
andere opdracht: "Gij zult Mijn getuigen zijn". Zij konden dit zijn,
want zij hadden vanaf het begin van Zijn optreden met Hem
gewandeld.
Toen Judas Iskariot moest worden vervangen, werd er dan ook
iemand gezocht die gedurende het gehele optreden van de Heer bij
Hem was geweest (Handelingen 1:21-22).
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daarbuiten getuigd van hun Heer en Israël opgeroepen tot bekering.
Israël heeft echter ook nà de opstanding geweigerd Hem te erkennen.
Het volk als natie is nu terzijde gezet tot de volheid der heidenen zal
ingegaan zijn (Romeinen 11:25-26).
Pas daarna zal God tot hen wederkeren en het Koninkrijk oprichten
(Handelingen 15:15-17).
God is thans bezig zich een volk te vormen uit de heidenen
(Handelingen 15:14).
Hiertoe heeft Hij Paulus aan de apostelen toegevoegd.
Paulus was een verkondiger van het evangelie van God (Romeinen
1:1), tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn
Naam (Romeinen 1:5).
De opdracht: "Gij zult Mijn getuigen zijn", is voor ons, gelovigen uit
deze bedeling geen opdracht. We lezen in geen enkele brief iets over
een dergelijke opdracht.
Integendeel, Gods Geest maakt ons in de brieven bekend met de
geestelijke zegeningen in Christus en geeft ons vele vermaningen, de
wegwijzers voor ons persoonlijk leven.
Vaders, kinderen, mannen, vrouwen, slaven, enz., ieder op zijn eigen
plaats, behoren te schijnen als lichtende sterren, het Woord des
Levens vertonende (Filippensen 2:14-16, Voorhoeve vertaling).
Efeze 5:1-2a zegt: "Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;
En wandelt in de liefde". En Kolossensen 3:17: "En al wat gij doet
met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de Heere
Jezus, dankende God en de Vader door Hem".

Lezen: Kolossensen 3:14-17.

Lezen: Kolossensen 3:14-17.

22 april

22 april

Wat zal het een wonderlijk heerlijke tijd zijn voor deze aarde als het
Koninkrijk der hemelen is gekomen en Christus als Messias over Zijn
volk Israël zal regeren.
Gerechtigheid en trouw zullen er zijn op deze aarde.
De dieren zullen allen met elkaar in vrede leven en de aarde zal vol
zijn van de kennis des HEEREN (Jesaja 11:1-10).
In dat Koninkrijk zal geen inwoner meer zeggen: "Ik ben ziek; want
het volk, dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid
hebben", zegt Jesaja 33:24 van Israël.
Dan zal in vervulling gaan wat geprofeteerd is in Psalm 103:3: "Die
al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest".
God had Israël ernstig gewaarschuwd. Als zij naar Zijn stem zouden
luisteren en Zijn verbond bewaren, zouden zij gezegend worden; als
zij ongehoorzaam werden en andere goden zouden dienen, kwam de
vloek over hen. Deze vloek bestond o.a. uit: boze en aanhoudende
ziekten, die ook over hen gekomen zijn, omdat zij het verbond
verbroken hebben. (Deuteronomium 28:30 en 59)
Vele malen heeft God in Zijn grote liefde aan Israël beloofd dat eens
de Messias zou komen. Hij zou komen om hun ziekten en smarten te
dragen en Hij zou om hun ongerechtigheden verbrijzeld worden
(Jesaja 53). De Messias is gekomen, Jezus Christus Gods Zoon. Hij
heeft hen de blijde boodschap van het Koninkrijk gepredikt. Hij
genas vele van hun ziekten en dreef boze geesten uit (Mattheüs 8:1617).
Ook Zijn discipelen zond Hij uit om het Koninkrijk te prediken en de
zieken te genezen (Mattheüs 10:1-8).
De leiders van het volk, de Schriftgeleerden en Farizeeërs, hadden de
Heer Jezus kunnen herkennen als de Messias, de Christus Gods. Zij
kenden immers de Schriften?
Niettegenstaande het feit dat Christus door Zijn optreden en door
talloze tekenen en wonderen heeft bewezen dat Hij inderdaad de
Messias was zoals de profeten Hem hadden beschreven, geloofden zij
niet.
De Heer heeft dan ook tot hen gezegd: "En gij wilt tot Mij niet
komen, opdat gij het leven moogt hebben" (Johannes 5:40).
Zij hebben Christus, hun Messias, de Vervuller van al de profetieën
uitgeworpen.
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God had Israël ernstig gewaarschuwd. Als zij naar Zijn stem zouden
luisteren en Zijn verbond bewaren, zouden zij gezegend worden; als
zij ongehoorzaam werden en andere goden zouden dienen, kwam de
vloek over hen. Deze vloek bestond o.a. uit: boze en aanhoudende
ziekten, die ook over hen gekomen zijn, omdat zij het verbond
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dragen en Hij zou om hun ongerechtigheden verbrijzeld worden
(Jesaja 53). De Messias is gekomen, Jezus Christus Gods Zoon. Hij
heeft hen de blijde boodschap van het Koninkrijk gepredikt. Hij
genas vele van hun ziekten en dreef boze geesten uit (Mattheüs 8:1617).
Ook Zijn discipelen zond Hij uit om het Koninkrijk te prediken en de
zieken te genezen (Mattheüs 10:1-8).
De leiders van het volk, de Schriftgeleerden en Farizeeërs, hadden de
Heer Jezus kunnen herkennen als de Messias, de Christus Gods. Zij
kenden immers de Schriften?
Niettegenstaande het feit dat Christus door Zijn optreden en door
talloze tekenen en wonderen heeft bewezen dat Hij inderdaad de
Messias was zoals de profeten Hem hadden beschreven, geloofden zij
niet.
De Heer heeft dan ook tot hen gezegd: "En gij wilt tot Mij niet
komen, opdat gij het leven moogt hebben" (Johannes 5:40).
Zij hebben Christus, hun Messias, de Vervuller van al de profetieën
uitgeworpen.

Lezen: Jesaja 11:1-10.

Lezen: Jesaja 11:1-10.

23 april

23 april

Israël heeft zijn Messias naar het kruis verwezen.
Zij hebben Hem, de Christus Gods, ervan beschuldigd Zichzelf Gods
Zoon gemaakt te hebben (Johannes 19:7).
Op het kruis is Jesaja 53:6 in vervulling gegaan: "Wij dwaalden allen
als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de
HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen".
God is de Eeuwig-Getrouwe. Hij maakt Zijn Woord altijd waar.
Jezus Christus is opgewekt uit de doden. Vóór Zijn hemelvaart heeft
Hij Zijn discipelen de boodschap van het Koninkrijk der hemelen
doorgegeven (Zie Mattheüs 28:18-19 en Markus 16:15-18), waar o.a.
ook gesproken wordt over genezing van zieken).
In dat Koninkrijk zal in vervulling gaan wat God heeft beloofd in
Jesaja 33:24 en Psalm 103:3.
Israël heeft ook na de opstanding van Jezus Christus geweigerd Hem
te erkennen.
De komst van het Koninkrijk is daarom uitgesteld tot de bedeling van
de genade voorbij is en God de Gemeente van Christus heeft thuis
gehaald (Romeinen 11:25-27 en 1 Korinthe 15:51-53).
Het Koninkrijk, waarin Christus als Koning over Israël zal regeren is
een aards Koninkrijk (Openbaring 20:6).
In dat Rijk zal geen inwoner van Israël meer zeggen: "Ik ben ziek",
want dan zal satan gebonden zijn.
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Op het kruis is Jesaja 53:6 in vervulling gegaan: "Wij dwaalden allen
als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de
HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen".
God is de Eeuwig-Getrouwe. Hij maakt Zijn Woord altijd waar.
Jezus Christus is opgewekt uit de doden. Vóór Zijn hemelvaart heeft
Hij Zijn discipelen de boodschap van het Koninkrijk der hemelen
doorgegeven (Zie Mattheüs 28:18-19 en Markus 16:15-18), waar o.a.
ook gesproken wordt over genezing van zieken).
In dat Koninkrijk zal in vervulling gaan wat God heeft beloofd in
Jesaja 33:24 en Psalm 103:3.
Israël heeft ook na de opstanding van Jezus Christus geweigerd Hem
te erkennen.
De komst van het Koninkrijk is daarom uitgesteld tot de bedeling van
de genade voorbij is en God de Gemeente van Christus heeft thuis
gehaald (Romeinen 11:25-27 en 1 Korinthe 15:51-53).
Het Koninkrijk, waarin Christus als Koning over Israël zal regeren is
een aards Koninkrijk (Openbaring 20:6).
In dat Rijk zal geen inwoner van Israël meer zeggen: "Ik ben ziek",
want dan zal satan gebonden zijn.

In de tijd waarin wij leven, worden zij die in Christus geloven door
Gods Geest toegevoegd tot de Gemeente, het Lichaam van Christus.
Het is een woonstede Gods in de Geest (Efeze 2:22).
Christus heeft "Zichzelven gegeven voor onze zonden, opdat Hij ons
trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van
onzen God en Vader" (Galaten 1:4).
Paulus, de apostel der heidenen, heeft ons in Romeinen 8 door Gods
Geest geopenbaard dat ons lichaam niet verlost is (vers 23-24). Het
gaat in het nieuwe leven, dat Gods Geest in ons werkt, niet om een
gezond lichaam. De UITERLIJKE mens, ons lichaam, vervalt, doch
onze INNERLIJKE mens wordt van dag tot dag vernieuwd. (2
Korinthe 4:16 en 5:1).
In Christus heeft God ons gezegend met GEESTELIJKE zegeningen
(Efeze 1:3).
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Lezen: Galaten 1:3-5.

Lezen: Galaten 1:3-5.

24 april

24 april

Op het Pinksterfeest toen de Heilige Geest was uitgestort, sprak de
apostel Petrus tot het joodse volk en zei o.a.: "Hoort deze woorden:
Jezus den Nazarener, een Man van God, onder ulieden betoond door
krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft,
in het midden van u,..... hebt gij genomen, en door de handen der
onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood; Welken God
opgewekt heeft ...." (Handelingen 2:22-24).
"Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een
Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij
gekruist hebt.", besloot Petrus zijn rede (vers 36).
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apostel Petrus tot het joodse volk en zei o.a.: "Hoort deze woorden:
Jezus den Nazarener, een Man van God, onder ulieden betoond door
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gekruist hebt.", besloot Petrus zijn rede (vers 36).

De Here Jezus heeft tijdens Zijn omwandeling op aarde het volk er
herhaaldelijk op gewezen, dat al de werken die Hij deed, de werken
Zijns Vaders waren, die van Hem getuigden dat de Vader Hem
gezonden had (o.a. Johannes.5:36).
God Zelf heeft Zijn volk door de krachten, wonderen en tekenen die
de Here Jezus deed, steeds weer gewezen op Zijn Zoon, de Christus
Gods, de Messias.
Ook nà de uitstorting van de Heilige Geest heeft God de prediking
van het evangelie aangaande Zijn Zoon bekrachtigd met wonderen en
tekenen. Doden werden levend, zieken genazen en duivelen werden
uitgeworpen.
Ook Paulus, de apostel der heidenen, had God deze gaven
geschonken (Handelingen 19:11-12).
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geschonken (Handelingen 19:11-12).

Hoe wonderlijk groot is onze God in Zijn liefde tot de mens. Hij gaf
Zichzelf in Zijn Zoon om de mens te kunnen verlossen en toen dit
werk der verlossing geheel volbracht was en Hij Zijn Geest had
uitgestort, deed Hij, met eerbied gesproken, al het mogelijke om de
mens te bewijzen dat Zijn evangelie volkomen en waarachtig is.
Het evangelie: "Christus heeft alles volbracht en nu is er heil en
gerechtigheid voor een ieder die Hem gelooft".
De apostelen bewezen de joden uit de Schriften dat Jezus was DE
Christus (Handelingen 5:42). Aan de heidenen werd het evangelie
van God aangaande Zijn Zoon gepredikt om gehoorzaamheid des
geloofs voor Zijn Naam onder hen te bewerken (Romeinen 1:1-6).
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Lezen: Johannes 5:36-40.

Lezen: Johannes 5:36-40.

25 april

25 april

Door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en
wonderen, lezen we in Handelingen 5:12.
Ook bij de prediking van het evangelie door de apostel Paulus deed
God buitengewone krachten door zijn handen, zodat zieken werden
genezen en boze geesten uitgeworpen (Handelingen 19:11-12).
Al deze tekenen en wonderen dienden slechts om de mensen er van te
overtuigen dat het evangelie inderdaad GODS evangelie was.
Hoe zouden ze het anders hebben kunnen weten, er was in die tijd
geen Bijbel. De joden hadden wel de Schriften, doch die hadden
slechts enkelen van hen in hun bezit.
De schare mensen die door geloof Jezus Christus als hun Zaligmaker
aanvaardden, werd steeds groter en er ontstonden vele gemeenten.
Gods Geest werkte met kracht in de harten van de gelovigen. De
Geest deelde aan velen van hen o.a. ook de gave van profetie mee.
Deze profeten spraken de Woorden Gods en werkten zo mee om de
gelovigen op te bouwen in het geloof.
Paulus heeft door de Geest het wonderbare geheim "Christus en Zijn
Gemeente", geopenbaard (Efeze 3).
God is bezig de Gemeente, het Lichaam van Christus te bouwen.
Daartoe geeft Hij aan de Gemeente, behalve de apostelen en de
profeten van toen, evangelisten, herders en leraars.
Van tekenen en wonderen maakte Gods Geest steeds minder gebruik.
In de laatste verzen van de Handelingen lezen we niets meer over
tekenen en wonderen bij de prediking.
Aan Timotheüs schreef Paulus dat hij Trophimus ziek heeft
achtergelaten te Miléte (2 Timotheüs 4:20).
Hieruit kunnen we opmaken dat hij de gave der genezing nog slechts
dan gebruikte als Gods Geest dat nodig oordeelde.
In onze tijd behoeft de prediking van het evangelie niet bekrachtigd
te worden door tekenen en wonderen. Wij hebben Gods Woord
waaruit we alles aangaande het evangelie Gods en het geloofsleven
kunnen putten.
Het gaat er voor ons om dat wij ons aan de waarheid, dat is het
Woord, houden en zo in liefde naar Christus, onze Heiland,
toegroeien door Gods Geest (Efeze 4:15).
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Lezen: Efeze 4:11-15.
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26 april

26 april

"Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt
alzo in Hem; Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het
geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve,
met dankzegging", zegt Gods Geest in Kolossensen 2:6-7 tot de
gelovigen.
Voor vele kinderen Gods is het moeilijk: "In Hem te WANDELEN".
Zij denken dat ze, zodra ze tot geloof gekomen zijn, moeten
WERKEN voor Hem.
"Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede
werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden
wandelen" (Efeze 2:10).
God heeft ons opnieuw geboren doen worden door Zijn Geest tot
NIEUWE mensen. Hij heeft deze nieuwe mens in ons geschapen en
Hij heeft Zijn werk in ons gelegd. Wij behoeven alleen maar in Zijn
werk te wandelen, n.l. gehoorzaam de weg gaan die Gods Geest ons
wijst. Christus in ons leven de eerste plaats geven en zo in Hem
geworteld en opgebouwd worden.
Alleen wanneer Hij de vrije beschikking over ons heeft kan Hij ons
gebruiken naar Zijn wil en dan zullen wij altijd tot zegen zijn.
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NIEUWE mensen. Hij heeft deze nieuwe mens in ons geschapen en
Hij heeft Zijn werk in ons gelegd. Wij behoeven alleen maar in Zijn
werk te wandelen, n.l. gehoorzaam de weg gaan die Gods Geest ons
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Christus is het Die Zijn Lichaam, de Gemeente, instand houdt (Efeze
5:23), Die haar opbouwt (Efeze 4:12-13).
Wij hebben niets anders te doen dan IN HEM te blijven, ons IN Hem
te wortelen, IN Hem te wandelen. Welke maatschappelijke positie
wij ook hebben, rustig ons werk doen op de plaats die wij hebben.
"En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de
Naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem"
(Kolossensen 3:17).
Zo in gehoorzaamheid aan Gods Woord levend, zullen we bevestigd
worden in het geloof en kunnen we overvloeien van dankzegging.
Zo ons geheel aan Gods Geest toevertrouwend, kan Hij aan ons doen
wat in Gods ogen welbehagelijk is door Jezus Christus.
"De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het
bloed des eeuwigen testaments, uit de doden heeft wedergebracht,
namelijk onze Heere Jezus Christus, Die volmake u in alle goed
werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor
Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelken zij de
heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen" (Hebreeën 13:20-21).
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Lezen: Hebreeën 13:20-21.

Lezen: Hebreeën 13:20-21.
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Filippensen 2:14-15: "Doet alle dingen zonder murmureren en
tegenspreken; Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn,
kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en
verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld".
Dit is de openbaring van het nieuwe leven in ons. Als wij, zoals
Kolossensen 3:17 ons leert, ons werk doen in de Naam van onze
Heer Jezus, zullen wij dat met blijdschap doen.
Welke taak wij ook hebben, we mogen haar voor onze Heer doen.
Misschien worden we niet eens opgemerkt door anderen, zoals
wellicht vele gelovige slaven uit de tijd van Paulus, die alleen maar
gehoorzaam waren in eenvoud des harten (Efeze 6:5-8).
De Heer ziet en kent ons en bij Hem wordt er notitie van gehouden.
Als we zo, gehoorzaam aan onze Heer, wandelen in Hem, zijn wij
heilig en onberispelijk in Hem en zijn we lichtende sterren.
Gods Woord vertelt ons dit en God maakt Zijn Woord altijd waar.
Al zien we er zelf niets van, Hij overziet alles en Hij doet voor ons
ALLE dingen medewerken ten goede (Romeinen 8:28-29).
Ten goede voor ons om gelijkvormig te worden aan het beeld van
Zijn Zoon.
Hoe wonderbaar groot is onze bestemming.
Wij behoeven slechts willige werktuigen in Zijn hand te zijn. Zoals in
een werkplaats het gereedschap klaar ligt om te worden gebruikt door
de meester.
Zo mogen ook wij ons aan Hem uitleveren, ons Hem ter beschikking
stellen.
Het kost geen inspanning onzerzijds, we behoeven ons echt niet op te
schroeven tot deze verheven dingen.
Gods Geest wil dat in ons bewerken.
Het is niet ons gevoel, het zijn niet onze prestaties die meespreken.
Het is leven in en door onze Heer Jezus. Het is met Hem samen door
het leven gaan, ons op Hem richten.
Het is geloven wat God ons openbaart in Zijn Woord en dat tot ons
persoonlijk bezit maken.
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Lezen: Efeze 6:5-8.
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Als wij de geschiedenis der mensheid met betrekking tot God, de
Schepper, nagaan, wordt ons hart vervuld met eerbied en aanbidding
voor Zijn mateloos geduld met de mens en Zijn grenzeloze liefde tot
de mens. Hoe meer we er over gaan nadenken, hoe minder wij het
kunnen begrijpen.
Toen Adam en Eva bewust de partij van Gods tegenstander kozen en
in zonde vielen had God zondermeer het contact met hen voor altijd
kunnen verbreken.
God echter, in Zijn oneindige liefde, had al vóór de nederwerping der
wereld het gehele plan der verlossing gereed.
Toen reeds heeft Zijn geliefde Zoon, de Heer der Heerlijkheid,
gesproken en gezegd: "Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij
geschreven), om Uw wil te doen, o God!" (Hebreeën 10:7).
Ziende op het verlossingswerk van Jezus Christus kon God de mens
blijven omringen met Zijn liefde en zorg. De mens heeft zijn
Schepper verlaten en viel steeds dieper in zonde.
Ook Gods eigen volk Israël, door Hem op wonderbare wijze verlost,
verkoos eigen wegen te gaan en verliet de God zijner vaderen.
God echter bleef trouw. Trouw aan Zijn schepsel, trouw aan Zijn
verbondsvolk. De mens verliet God, God verliet de mens niet.
Slechts één Mens heeft het moeten uitroepen: "En omtrent de
negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: Mijn God! Mijn
God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!" (Mattheüs 27:46).
De ware Mens, Jezus Christus, de Zoon des mensen, Die in
volkomen gehoorzaamheid altijd Gods wil had gedaan, werd door
Zijn God verlaten. Hij, Die niet zonder Zijn God kon leven.
Hij werd verlaten toen Hij voor ons tot zonde gemáákt werd, toen Hij
onze zonden in Zijn lichaam op het kruis bracht (2 Korinthe 5:21 en
1 Petrus 2:24).
Gods Woord zegt het zo duidelijk tot ons in Efeze 2:4-5: "Maar God,
Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij
ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft
ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig
geworden)".
Onze Heiland, Die in onze plaats door God werd verlaten toen Hij het
oordeel droeg, is nu de opstane Heer.
Wij zijn voor eeuwig opgenomen in de liefde van God de Vader en
Zijn Zoon Jezus Christus, door de Heilige Geest.

Als wij de geschiedenis der mensheid met betrekking tot God, de
Schepper, nagaan, wordt ons hart vervuld met eerbied en aanbidding
voor Zijn mateloos geduld met de mens en Zijn grenzeloze liefde tot
de mens. Hoe meer we er over gaan nadenken, hoe minder wij het
kunnen begrijpen.
Toen Adam en Eva bewust de partij van Gods tegenstander kozen en
in zonde vielen had God zondermeer het contact met hen voor altijd
kunnen verbreken.
God echter, in Zijn oneindige liefde, had al vóór de nederwerping der
wereld het gehele plan der verlossing gereed.
Toen reeds heeft Zijn geliefde Zoon, de Heer der Heerlijkheid,
gesproken en gezegd: "Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij
geschreven), om Uw wil te doen, o God!" (Hebreeën 10:7).
Ziende op het verlossingswerk van Jezus Christus kon God de mens
blijven omringen met Zijn liefde en zorg. De mens heeft zijn
Schepper verlaten en viel steeds dieper in zonde.
Ook Gods eigen volk Israël, door Hem op wonderbare wijze verlost,
verkoos eigen wegen te gaan en verliet de God zijner vaderen.
God echter bleef trouw. Trouw aan Zijn schepsel, trouw aan Zijn
verbondsvolk. De mens verliet God, God verliet de mens niet.
Slechts één Mens heeft het moeten uitroepen: "En omtrent de
negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: Mijn God! Mijn
God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!" (Mattheüs 27:46).
De ware Mens, Jezus Christus, de Zoon des mensen, Die in
volkomen gehoorzaamheid altijd Gods wil had gedaan, werd door
Zijn God verlaten. Hij, Die niet zonder Zijn God kon leven.
Hij werd verlaten toen Hij voor ons tot zonde gemáákt werd, toen Hij
onze zonden in Zijn lichaam op het kruis bracht (2 Korinthe 5:21 en
1 Petrus 2:24).
Gods Woord zegt het zo duidelijk tot ons in Efeze 2:4-5: "Maar God,
Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij
ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft
ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig
geworden)".
Onze Heiland, Die in onze plaats door God werd verlaten toen Hij het
oordeel droeg, is nu de opstane Heer.
Wij zijn voor eeuwig opgenomen in de liefde van God de Vader en
Zijn Zoon Jezus Christus, door de Heilige Geest.

Lezen: 1 Petrus 2:22-24.

Lezen: 1 Petrus 2:22-24.

29 april

29 april

In Romeinen 8:34 staat: "Christus is het, Die gestorven is; ja, wat
meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die
ook voor ons bidt".
Jezus Christus, onze Heer, is de LEVENDE Heer. In Openbaring
1:18 zegt Hij: "En Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle
eeuwigheid. Amen". Omdat wij een levende Heer hebben is leven in
Zijn gemeenschap zulk een heerlijke werkelijkheid.
Hij is Zelf HET LEVEN en alleen Hij kan ons, die in Hem hebben
geloofd, eeuwig leven schenken (Johannes 6:40).
Dit eeuwige leven is het nieuwe leven in ons, het is Zijn leven dat Hij
ons heeft medegedeeld.
Gods Geest, Die in ons woont wil dit nieuwe leven tot openbaring
brengen. Deze Geest is een levendmakende Geest (Johannes 6:63).
Hij is de eeuwige Geest (Hebreeën 9:14). Door deze Geest zijn wij
opnieuw geboren. Deze levendmakende Geest doet ons de wondere
gemeenschap met de levende Heiland ervaren en getuigt in ons dat
wij kinderen Gods zijn (Romeinen 8:16).
"Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en
zal het u verkondigen", zei de Here Jezus van de Heilige Geest
(Johannes 16:14). Gods Geest wil Christus in ons grootmaken, opdat
Zijn Naam zal worden verheerlijkt.
Wij hebben een levende Heiland, wij hebben ook een levend Woord.
"Want het Woord Gods is levend en krachtig" (Hebreeën 4:12).
"Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit
onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord
van God" (1 Petrus 1:23-25).
Wij mogen leven in gemeenschap met de Heer Die leeft tot in alle
eeuwigheden, door Zijn Geest Die eeuwig is, en ons laten
onderwijzen door het eeuwige Woord van God.
Het is alles door het eeuwige werk der verlossing dat onze Heer en
Heiland heeft volbracht, in en door Wie wij eeuwig leven hebben
ontvangen.
"Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij
getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij
den Vader was, en ons is geopenbaard." zegt 1 Johannes 1:2. Hoe
kunnen wij God ooit genoeg danken voor zulk een Heiland, voor zulk
een verlossing!

In Romeinen 8:34 staat: "Christus is het, Die gestorven is; ja, wat
meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die
ook voor ons bidt".
Jezus Christus, onze Heer, is de LEVENDE Heer. In Openbaring
1:18 zegt Hij: "En Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle
eeuwigheid. Amen". Omdat wij een levende Heer hebben is leven in
Zijn gemeenschap zulk een heerlijke werkelijkheid.
Hij is Zelf HET LEVEN en alleen Hij kan ons, die in Hem hebben
geloofd, eeuwig leven schenken (Johannes 6:40).
Dit eeuwige leven is het nieuwe leven in ons, het is Zijn leven dat Hij
ons heeft medegedeeld.
Gods Geest, Die in ons woont wil dit nieuwe leven tot openbaring
brengen. Deze Geest is een levendmakende Geest (Johannes 6:63).
Hij is de eeuwige Geest (Hebreeën 9:14). Door deze Geest zijn wij
opnieuw geboren. Deze levendmakende Geest doet ons de wondere
gemeenschap met de levende Heiland ervaren en getuigt in ons dat
wij kinderen Gods zijn (Romeinen 8:16).
"Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en
zal het u verkondigen", zei de Here Jezus van de Heilige Geest
(Johannes 16:14). Gods Geest wil Christus in ons grootmaken, opdat
Zijn Naam zal worden verheerlijkt.
Wij hebben een levende Heiland, wij hebben ook een levend Woord.
"Want het Woord Gods is levend en krachtig" (Hebreeën 4:12).
"Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit
onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord
van God" (1 Petrus 1:23-25).
Wij mogen leven in gemeenschap met de Heer Die leeft tot in alle
eeuwigheden, door Zijn Geest Die eeuwig is, en ons laten
onderwijzen door het eeuwige Woord van God.
Het is alles door het eeuwige werk der verlossing dat onze Heer en
Heiland heeft volbracht, in en door Wie wij eeuwig leven hebben
ontvangen.
"Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij
getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij
den Vader was, en ons is geopenbaard." zegt 1 Johannes 1:2. Hoe
kunnen wij God ooit genoeg danken voor zulk een Heiland, voor zulk
een verlossing!

Lezen: 1 Johannes 1:1-4.

Lezen: 1 Johannes 1:1-4.

30 april

30 april

In 2 Korinthe 1:22 zegt Gods Woord dat God Zijn zegel op ons heeft
gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.
Ook volgens Efeze 1:13b-14 zijn wij verzegeld met de Heilige Geest,
Die een onderpand is van onze erfenis.
Ieder kind van God heeft, toen hij de Here Jezus in geloof als zijn
Verlosser en Zaligmaker aanvaardde, de Heilige Geest in zijn hart
ontvangen (Galaten 4:6 en Romeinen 5:5).
Het feit dat hij een kind van God werd, is bewerkstelligd door de
Heilige Geest.
Door Gods Geest zijn wij opnieuw geboren. God heeft Zijn zegel op
ons gedrukt.
Hij heeft ons gewaarmerkt als Zijn eigendom. Wie zal ons ooit uit
Zijn hand rukken?
Gods Geest in ons hart is het onderpand van onze erfenis. Het
onderpand, de betaling op voorhand, van de grote heerlijkheid die
ons wacht als wij Boven zijn.
Reeds hier doet Gods Geest ons proeven de vrede, de blijdschap, de
rust in onze Heer en Heiland.
Een voorproefje van wat ons eens wacht.
Reeds hier mogen we genieten van de wondere zaligheid die de
gemeenschap met onze God en Vader en onze Here Jezus Christus
ons schenkt.
Nu nog worden we vaak gehinderd door ons lichaam dat nog niet
verlost is (Romeinen 8:23), door onze neiging eigen wegen te gaan of
te luisteren naar andere stemmen dan de stem van onze Heer.
Eenmaal zullen we in volmaaktheid delen in de heerlijkheid van
Hem.
Dan zullen we onze Heer zien van aangezicht tot aangezicht.
"Geliefden", zegt 1 Johannes 3:2, "nu zijn wij kinderen Gods, en het
is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als
Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij
zullen Hem zien, gelijk Hij is".
Elk kind van God heeft God gewaarmerkt zodat het voor eeuwig
veilig is in Hem en door Hem bewaard wordt voor Zijn heerlijkheid.

In 2 Korinthe 1:22 zegt Gods Woord dat God Zijn zegel op ons heeft
gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.
Ook volgens Efeze 1:13b-14 zijn wij verzegeld met de Heilige Geest,
Die een onderpand is van onze erfenis.
Ieder kind van God heeft, toen hij de Here Jezus in geloof als zijn
Verlosser en Zaligmaker aanvaardde, de Heilige Geest in zijn hart
ontvangen (Galaten 4:6 en Romeinen 5:5).
Het feit dat hij een kind van God werd, is bewerkstelligd door de
Heilige Geest.
Door Gods Geest zijn wij opnieuw geboren. God heeft Zijn zegel op
ons gedrukt.
Hij heeft ons gewaarmerkt als Zijn eigendom. Wie zal ons ooit uit
Zijn hand rukken?
Gods Geest in ons hart is het onderpand van onze erfenis. Het
onderpand, de betaling op voorhand, van de grote heerlijkheid die
ons wacht als wij Boven zijn.
Reeds hier doet Gods Geest ons proeven de vrede, de blijdschap, de
rust in onze Heer en Heiland.
Een voorproefje van wat ons eens wacht.
Reeds hier mogen we genieten van de wondere zaligheid die de
gemeenschap met onze God en Vader en onze Here Jezus Christus
ons schenkt.
Nu nog worden we vaak gehinderd door ons lichaam dat nog niet
verlost is (Romeinen 8:23), door onze neiging eigen wegen te gaan of
te luisteren naar andere stemmen dan de stem van onze Heer.
Eenmaal zullen we in volmaaktheid delen in de heerlijkheid van
Hem.
Dan zullen we onze Heer zien van aangezicht tot aangezicht.
"Geliefden", zegt 1 Johannes 3:2, "nu zijn wij kinderen Gods, en het
is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als
Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij
zullen Hem zien, gelijk Hij is".
Elk kind van God heeft God gewaarmerkt zodat het voor eeuwig
veilig is in Hem en door Hem bewaard wordt voor Zijn heerlijkheid.

Lezen: Efeze 1:13-14.

Lezen: Efeze 1:13-14.

1 mei

1 mei

De inhoud van het evangelie is: "Jezus Christus Gods Zoon, de
Christus Dewelken is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid"
(Romeinen 9:5).
Als we dit niet geloven is voor ons het gehele evangelie zonder
inhoud en volkomen waardeloos.
Wij hebben te maken met een groot en almachtig God.
"De HEERE, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot Koning over de
ganse aarde", zegt Psalm 47:3. Hij is ook heilig en rechtvaardig.
Psalm 99:9: "De HEERE, onze God, is heilig".
Psalm 11:7: "Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft
gerechtigheden lief; Zijn aangezicht aanschouwt den oprechte".
Het werk der verlossing moest dientengevolge ook zijn
overeenkomstig Gods grootheid, heiligheid en rechtvaardigheid.
Als we dit goed indenken, zullen we iets zien van de volkomen
hopeloze toestand waarin de mens ten opzichte van God verkeerde.
De verlossing kon dan ook alleen tot stand gebracht worden door
Iemand, Die dezelfde grootheid, heiligheid en rechtvaardigheid bezat
als God, de Allerhoogste.
Omdat Jezus Christus is God boven allen te prijzen in der
eeuwigheid, was Hij alleen in staat om de smaad, Gods heilige Naam
aangedaan, uit te wissen en Zijn gerechtigheid te laten zegevieren.
Hij alleen kon die grote God genoegdoening geven.

De inhoud van het evangelie is: "Jezus Christus Gods Zoon, de
Christus Dewelken is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid"
(Romeinen 9:5).
Als we dit niet geloven is voor ons het gehele evangelie zonder
inhoud en volkomen waardeloos.
Wij hebben te maken met een groot en almachtig God.
"De HEERE, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot Koning over de
ganse aarde", zegt Psalm 47:3. Hij is ook heilig en rechtvaardig.
Psalm 99:9: "De HEERE, onze God, is heilig".
Psalm 11:7: "Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft
gerechtigheden lief; Zijn aangezicht aanschouwt den oprechte".
Het werk der verlossing moest dientengevolge ook zijn
overeenkomstig Gods grootheid, heiligheid en rechtvaardigheid.
Als we dit goed indenken, zullen we iets zien van de volkomen
hopeloze toestand waarin de mens ten opzichte van God verkeerde.
De verlossing kon dan ook alleen tot stand gebracht worden door
Iemand, Die dezelfde grootheid, heiligheid en rechtvaardigheid bezat
als God, de Allerhoogste.
Omdat Jezus Christus is God boven allen te prijzen in der
eeuwigheid, was Hij alleen in staat om de smaad, Gods heilige Naam
aangedaan, uit te wissen en Zijn gerechtigheid te laten zegevieren.
Hij alleen kon die grote God genoegdoening geven.

Jezus Christus, God van alle eeuwigheid, is daartoe geworden Zoon
des mensen, volkomen Mens.
De omvang van dit geweldige en heerlijke mysterie is door ons niet
te bevatten. We kunnen ons slechts in geloof aanbiddend neerbuigen
voor zulk een onuitsprekelijke, wonderheerlijke oplossing van het
probleem: zonde, dood en satan.
Omdat Jezus Christus is God te prijzen in der eeuwigheid, bracht Hij
door zijn lijden en dood een EEUWIGE verlossing teweeg.
Door Zijn opstanding uit de doden heeft Hij krachtiglijk bewezen te
zijn de Zoon van God (Romeinen 1:4). Hij is de inhoud van het
evangelie. Hij is de Christus, Die gisteren en heden dezelfde is en in
der eeuwigheid (Hebreeën 13:8).
Hij is ook de Zoon des mensen, onze Verlosser en Zaligmaker.

Jezus Christus, God van alle eeuwigheid, is daartoe geworden Zoon
des mensen, volkomen Mens.
De omvang van dit geweldige en heerlijke mysterie is door ons niet
te bevatten. We kunnen ons slechts in geloof aanbiddend neerbuigen
voor zulk een onuitsprekelijke, wonderheerlijke oplossing van het
probleem: zonde, dood en satan.
Omdat Jezus Christus is God te prijzen in der eeuwigheid, bracht Hij
door zijn lijden en dood een EEUWIGE verlossing teweeg.
Door Zijn opstanding uit de doden heeft Hij krachtiglijk bewezen te
zijn de Zoon van God (Romeinen 1:4). Hij is de inhoud van het
evangelie. Hij is de Christus, Die gisteren en heden dezelfde is en in
der eeuwigheid (Hebreeën 13:8).
Hij is ook de Zoon des mensen, onze Verlosser en Zaligmaker.

Lezen: 1 Johannes 5:10-12 en 20

Lezen: 1 Johannes 5:10-12 en 20

2 mei

2 mei

"Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al
ware hij ook gestorven; En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft,
zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?" vroeg de Heer
Jezus aan Martha (Johannes 11:25-26).
In 1 Johannes 5:20 zegt Gods Woord van de Heer Jezus Christus:
"Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven".

"Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al
ware hij ook gestorven; En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft,
zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?" vroeg de Heer
Jezus aan Martha (Johannes 11:25-26).
In 1 Johannes 5:20 zegt Gods Woord van de Heer Jezus Christus:
"Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven".

"Ik ben de Eerste en de Laatste; En Die leef, en Ik ben dood geweest;
en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels
der hel en des doods", zegt de Heer in Openbaring 1:17-18.
Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd en onvergankelijk leven
aan het licht gebracht (2 Timotheüs 1:10).
Onvergankelijk leven voor een ieder die in Hem gelooft!
Zijn leven is in ons gelegd, toen wij behouden werden en dit leven is
eeuwig leven.
Het gaat door ook nadat wij ontslapen zijn in Hem en het zal een
leven zijn in volmaaktheid en heerlijkheid.
Ons sterfelijk lichaam wordt afgelegd en we ontvangen een nieuw,
verheerlijkt lichaam, waarmede wij ten volle zullen kunnen genieten
van Zijn eeuwige heerlijkheid (1 Korinthe 15:42-44).
Welk een heerlijke toekomst gaan wij tegemoet, maar ook welk een
zaligheid reeds hier het eeuwige leven te mogen beleven.
Met onze Heer en Heiland, de Levensvorst, te smaken de vreugde
van Zijn leven in ons!
Het is Goddelijk leven, het is onvergankelijk leven.
Wij zijn voor eeuwig opgesloten in Hem, voor eeuwig bevrijd van de
macht van de dood.
Ik ben de Eerste en de Laatste, zei de opgestane Heer. Hoe is Hij het
waard ook in ons leven de Eerste en de Laatste te zijn!

"Ik ben de Eerste en de Laatste; En Die leef, en Ik ben dood geweest;
en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels
der hel en des doods", zegt de Heer in Openbaring 1:17-18.
Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd en onvergankelijk leven
aan het licht gebracht (2 Timotheüs 1:10).
Onvergankelijk leven voor een ieder die in Hem gelooft!
Zijn leven is in ons gelegd, toen wij behouden werden en dit leven is
eeuwig leven.
Het gaat door ook nadat wij ontslapen zijn in Hem en het zal een
leven zijn in volmaaktheid en heerlijkheid.
Ons sterfelijk lichaam wordt afgelegd en we ontvangen een nieuw,
verheerlijkt lichaam, waarmede wij ten volle zullen kunnen genieten
van Zijn eeuwige heerlijkheid (1 Korinthe 15:42-44).
Welk een heerlijke toekomst gaan wij tegemoet, maar ook welk een
zaligheid reeds hier het eeuwige leven te mogen beleven.
Met onze Heer en Heiland, de Levensvorst, te smaken de vreugde
van Zijn leven in ons!
Het is Goddelijk leven, het is onvergankelijk leven.
Wij zijn voor eeuwig opgesloten in Hem, voor eeuwig bevrijd van de
macht van de dood.
Ik ben de Eerste en de Laatste, zei de opgestane Heer. Hoe is Hij het
waard ook in ons leven de Eerste en de Laatste te zijn!

Lezen: Johannes 11:20-28

Lezen: Johannes 11:20-28

3 mei

3 mei

In het eerste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën bezingt Gods
Geest de grootheid en heerlijkheid van Christus Jezus, als Schepper
en God. In vers 9 zegt Hij: "Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en
ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met
olie der vreugde boven Uw medegenoten" (Hebreeën 1:9).
In Handelingen 3:14 zegt Gods Geest bij monde van Petrus tot het
volk: "Maar gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend, en
hebt begeerd, dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken
worden".
Het is een onbegrepen mysterie dat Hij, DE Rechtvaardige, Zich
heeft laten vernederen tot in de dood.
"Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij
rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou
brengen" (1 Petrus 3:18).
Zijn leven, Zijn lijden en Zijn sterven was de openbaring van Gods
gerechtigheid.
Slechts Jezus Christus de Rechtvaardige kon de gerechtigheid Gods
openbaren, omdat Hij zelf Gerechtigheid is.
Hij heeft als volkomen Mens gerechtigheid liefgehad en
ongerechtigheid gehaat en daarom kon Hij het grote werk der
verlossing volbrengen en de eer van Gods Naam herstellen.
Door Zijn gerechtigheid heeft Hij Gods gerechtigheid geopenbaard.
Omdat Hij de Heilige, de Smetteloze is en dat ook als Mens heeft
bewezen, kon Hij voor ons intreden bij God.
Kon Hij de ganse schuld, de gehele zondelast op Zich nemen en God
genoegdoening geven voor de smaad Hem aangedaan door de zonde.
Zo heeft Christus de overheden en machten die tegen God waren,
uitgetogen en in het openbaar tentoongesteld en zo over hen
getriomfeerd (Kolossensen 2:15).
"God heeft Hem met vreugdeolie gezalfd boven Zijn deelgenoten", of
zoals Efeze 1:20-21 zegt: "Heeft Hem gezet aan Zijn rechterhand in
de hemel verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en
heerschappij, die genaamd wordt".
In Hem zijn wij, Gods kinderen, volkomen gerechtvaardigd.
In Hem kan God ons liefhebben met een eeuwige, onpeilbare liefde.

In het eerste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën bezingt Gods
Geest de grootheid en heerlijkheid van Christus Jezus, als Schepper
en God. In vers 9 zegt Hij: "Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en
ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met
olie der vreugde boven Uw medegenoten" (Hebreeën 1:9).
In Handelingen 3:14 zegt Gods Geest bij monde van Petrus tot het
volk: "Maar gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend, en
hebt begeerd, dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken
worden".
Het is een onbegrepen mysterie dat Hij, DE Rechtvaardige, Zich
heeft laten vernederen tot in de dood.
"Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij
rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou
brengen" (1 Petrus 3:18).
Zijn leven, Zijn lijden en Zijn sterven was de openbaring van Gods
gerechtigheid.
Slechts Jezus Christus de Rechtvaardige kon de gerechtigheid Gods
openbaren, omdat Hij zelf Gerechtigheid is.
Hij heeft als volkomen Mens gerechtigheid liefgehad en
ongerechtigheid gehaat en daarom kon Hij het grote werk der
verlossing volbrengen en de eer van Gods Naam herstellen.
Door Zijn gerechtigheid heeft Hij Gods gerechtigheid geopenbaard.
Omdat Hij de Heilige, de Smetteloze is en dat ook als Mens heeft
bewezen, kon Hij voor ons intreden bij God.
Kon Hij de ganse schuld, de gehele zondelast op Zich nemen en God
genoegdoening geven voor de smaad Hem aangedaan door de zonde.
Zo heeft Christus de overheden en machten die tegen God waren,
uitgetogen en in het openbaar tentoongesteld en zo over hen
getriomfeerd (Kolossensen 2:15).
"God heeft Hem met vreugdeolie gezalfd boven Zijn deelgenoten", of
zoals Efeze 1:20-21 zegt: "Heeft Hem gezet aan Zijn rechterhand in
de hemel verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en
heerschappij, die genaamd wordt".
In Hem zijn wij, Gods kinderen, volkomen gerechtvaardigd.
In Hem kan God ons liefhebben met een eeuwige, onpeilbare liefde.

Lezen: Hebreeën 1:7-12

Lezen: Hebreeën 1:7-12

4 mei

4 mei

In 1 Korinthe 2:8 noemt Gods Geest de Heer Jezus: "De Heer der
heerlijkheid".
In Johannes 17:5 zegt de Heer Jezus tot Zijn Vader: "En nu
verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij
U had, eer de wereld was".
Wij mensen hebben er geen idee van hoe groot Zijn heerlijkheid was.
Nog vóór de schepping was Hij reeds de Heer der heerlijkheid.
"Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken", sprak
God vanuit de hemel tot Hem (Johannes 12:28).
Hij zit nu aan Gods rechterhand ver boven alle overheid en macht en
kracht en heerschappij (Efeze 1:21).

In 1 Korinthe 2:8 noemt Gods Geest de Heer Jezus: "De Heer der
heerlijkheid".
In Johannes 17:5 zegt de Heer Jezus tot Zijn Vader: "En nu
verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij
U had, eer de wereld was".
Wij mensen hebben er geen idee van hoe groot Zijn heerlijkheid was.
Nog vóór de schepping was Hij reeds de Heer der heerlijkheid.
"Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken", sprak
God vanuit de hemel tot Hem (Johannes 12:28).
Hij zit nu aan Gods rechterhand ver boven alle overheid en macht en
kracht en heerschappij (Efeze 1:21).

In Johannes 1:14 lezen we van de Heer Jezus: "En het Woord is vlees
geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van
den Vader), vol van genade en waarheid".
Hoe wonderbaar en groot is het, dat deze Heer der heerlijkheid ons
bestemd heeft om te zijn tot prijs van Zijn heerlijkheid, wij die onze
hoop op Hem hebben gebouwd (Efeze 1:12).
"Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker
verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;
Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve
gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking,
waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen".
(Filippensen 3:20-21).

In Johannes 1:14 lezen we van de Heer Jezus: "En het Woord is vlees
geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van
den Vader), vol van genade en waarheid".
Hoe wonderbaar en groot is het, dat deze Heer der heerlijkheid ons
bestemd heeft om te zijn tot prijs van Zijn heerlijkheid, wij die onze
hoop op Hem hebben gebouwd (Efeze 1:12).
"Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker
verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;
Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve
gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking,
waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen".
(Filippensen 3:20-21).

Met dat verheerlijkt lichaam zullen we ten volle in staat zijn Zijn
heerlijkheid lof te zingen.
Deze Heer der heerlijkheid heeft voor ons Zijn leven gegeven opdat
wij, in Hem geheiligd en gerechtvaardigd, mogen delen in Zijn
heerlijkheid.
Daartoe heeft God ons geroepen, tot het verkrijgen van de
heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus (2 Thessalonicensen 2:14).

Met dat verheerlijkt lichaam zullen we ten volle in staat zijn Zijn
heerlijkheid lof te zingen.
Deze Heer der heerlijkheid heeft voor ons Zijn leven gegeven opdat
wij, in Hem geheiligd en gerechtvaardigd, mogen delen in Zijn
heerlijkheid.
Daartoe heeft God ons geroepen, tot het verkrijgen van de
heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus (2 Thessalonicensen 2:14).

Lezen: Efeze 1:19-23

Lezen: Efeze 1:19-23

5 mei

5 mei

"Ik ben de WARE Wijnstok", zegt de Heer Jezus in Johannes 15:1.
God heeft Zijn volk Israël ook met een wijnstok vergeleken. In Psalm
80:9 staat, hoe Hij deze wijnstok uit Egypte heeft overgebracht en
heidenen heeft verdreven om hem te planten.
In Jesaja 5 klaagt de Heer over Israël, Zijn wijngaard, die zo goed
door hem is verzorgd en die toch geen goede, doch stinkende druiven
voortbracht.
Israël heeft Gode geen vruchten gedragen. Het wendde zich van God
af en ging zijn eigen gekozen weg.
"Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede dengenen, die verre zijn,
en dengenen, die nabij zijn, zegt de HEERE, en Ik zal hen genezen"
(Jesaja 57:19).
Zo profeteerde God door Zijn profeet Jesaja.
Deze profetie is vervuld ten aanzien van ons, die geloven en zal
eenmaal tot volheid komen in het 1000-jarig rijk des vredes.

"Ik ben de WARE Wijnstok", zegt de Heer Jezus in Johannes 15:1.
God heeft Zijn volk Israël ook met een wijnstok vergeleken. In Psalm
80:9 staat, hoe Hij deze wijnstok uit Egypte heeft overgebracht en
heidenen heeft verdreven om hem te planten.
In Jesaja 5 klaagt de Heer over Israël, Zijn wijngaard, die zo goed
door hem is verzorgd en die toch geen goede, doch stinkende druiven
voortbracht.
Israël heeft Gode geen vruchten gedragen. Het wendde zich van God
af en ging zijn eigen gekozen weg.
"Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede dengenen, die verre zijn,
en dengenen, die nabij zijn, zegt de HEERE, en Ik zal hen genezen"
(Jesaja 57:19).
Zo profeteerde God door Zijn profeet Jesaja.
Deze profetie is vervuld ten aanzien van ons, die geloven en zal
eenmaal tot volheid komen in het 1000-jarig rijk des vredes.

In Jezus Christus de ware Wijnstok heeft God vrede gegeven voor
hen die verre waren (dat zijn de niet-joden) en voor hen die nabij
waren (dat zijn de joden). Dat staat in Efeze 2:17.
Alleen in en door de Ware Wijnstok is het mogelijk om Gode vrucht
te dragen en Zijn vrede te genieten.
Buiten Christus is alles dor en dood.
Vroeger sprak God tot de mens door Israël en Zijn profeten, in deze
laatste dagen heeft Hij door Jezus Christus Zijn Zoon gesproken
(Hebreeën 1:1).
Zolang Israël Christus niet erkent als Zijn Messias zal er een
bedekking over hun hart blijven (2 Korinthe 3:14-16) en zullen zij
dor en onvruchtbaar zijn voor God. Ook voor ons geldt het Woord:
"Ik ben de ware Wijnstok".
Alleen in Hem kunnen we vruchtbaar zijn voor onze God en Vader.
Christus is de WARE Wijnstok, zonder Hem zijn wij niets. IN Hem
groeien en bloeien wij en worden wij vervuld met de vrucht van
gerechtigheid die door Jezus Christus is tot heerlijkheid en prijs van
God (Filippensen 1:11).

In Jezus Christus de ware Wijnstok heeft God vrede gegeven voor
hen die verre waren (dat zijn de niet-joden) en voor hen die nabij
waren (dat zijn de joden). Dat staat in Efeze 2:17.
Alleen in en door de Ware Wijnstok is het mogelijk om Gode vrucht
te dragen en Zijn vrede te genieten.
Buiten Christus is alles dor en dood.
Vroeger sprak God tot de mens door Israël en Zijn profeten, in deze
laatste dagen heeft Hij door Jezus Christus Zijn Zoon gesproken
(Hebreeën 1:1).
Zolang Israël Christus niet erkent als Zijn Messias zal er een
bedekking over hun hart blijven (2 Korinthe 3:14-16) en zullen zij
dor en onvruchtbaar zijn voor God. Ook voor ons geldt het Woord:
"Ik ben de ware Wijnstok".
Alleen in Hem kunnen we vruchtbaar zijn voor onze God en Vader.
Christus is de WARE Wijnstok, zonder Hem zijn wij niets. IN Hem
groeien en bloeien wij en worden wij vervuld met de vrucht van
gerechtigheid die door Jezus Christus is tot heerlijkheid en prijs van
God (Filippensen 1:11).

Lezen: Johannes 15:1-5

Lezen: Johannes 15:1-5

6 mei

6 mei

Gods woord noemt de Heer Jezus Christus: "De Geliefde".
Efeze 1:6: "Hij heeft ons begenadigd in de Geliefde".
Mattheüs 3:17: "Deze is Mijn Zoon, mijn Geliefde, in Denwelken Ik
Mijn welbehagen heb".
Toen de Heer op de berg der verheerlijking was, heeft God het
nogmaals gezegd: "Deze is Mijn Zoon, in Denwelken Ik Mijn
welbehagen heb; hoort Hem!" (Mattheüs 17:5, 2 Petrus 1:17).

Gods woord noemt de Heer Jezus Christus: "De Geliefde".
Efeze 1:6: "Hij heeft ons begenadigd in de Geliefde".
Mattheüs 3:17: "Deze is Mijn Zoon, mijn Geliefde, in Denwelken Ik
Mijn welbehagen heb".
Toen de Heer op de berg der verheerlijking was, heeft God het
nogmaals gezegd: "Deze is Mijn Zoon, in Denwelken Ik Mijn
welbehagen heb; hoort Hem!" (Mattheüs 17:5, 2 Petrus 1:17).

God is de Liefde Zelve, het is Zijn wezen. Jezus Christus Zijn Zoon
is de afdruk van Zijn wezen (Hebreeën 1:3 NBG). Christus is ook
Zelf de Liefde.
Het wezen van deze onuitsprekelijke liefde is met ons verstand niet te
doorgronden.
We kunnen het alleen in geloof en met aanbidding aanvaarden.
Het was de wonderbare wisselwerking van de liefde van God de
Vader en van God de Zoon, Die het geweldige en grootse plan der
verlossing heeft uitgedacht en verwezenlijkt.
De heilige, rechtvaardige God gaf Zichzelf in Zijn geliefde Zoon.
Jezus Christus, de Zoon, heeft gezegd: "Zie, Ik kom, om Uw wil te
doen" (Hebreeën 10:7). Hij volbracht Gods wil in volmaakte
gehoorzaamheid.
Zo werd Goddelijke liefde ten volle openbaar.
Het grote mysterie is dat de openbaring van deze ondoorgrondelijke,
onovertrefbare liefde van God de Vader en God de Zoon, tevens was
de hoogste openbaring van Goddelijke Gerechtigheid.

God is de Liefde Zelve, het is Zijn wezen. Jezus Christus Zijn Zoon
is de afdruk van Zijn wezen (Hebreeën 1:3 NBG). Christus is ook
Zelf de Liefde.
Het wezen van deze onuitsprekelijke liefde is met ons verstand niet te
doorgronden.
We kunnen het alleen in geloof en met aanbidding aanvaarden.
Het was de wonderbare wisselwerking van de liefde van God de
Vader en van God de Zoon, Die het geweldige en grootse plan der
verlossing heeft uitgedacht en verwezenlijkt.
De heilige, rechtvaardige God gaf Zichzelf in Zijn geliefde Zoon.
Jezus Christus, de Zoon, heeft gezegd: "Zie, Ik kom, om Uw wil te
doen" (Hebreeën 10:7). Hij volbracht Gods wil in volmaakte
gehoorzaamheid.
Zo werd Goddelijke liefde ten volle openbaar.
Het grote mysterie is dat de openbaring van deze ondoorgrondelijke,
onovertrefbare liefde van God de Vader en God de Zoon, tevens was
de hoogste openbaring van Goddelijke Gerechtigheid.

God heeft ons begenadigd in de Geliefde.
Welk een wonder van genade en van liefde.
Wij, eens verloren in zonde en dood, machteloos gebonden, nu vrij
en begenadigd in de Geliefde!
Opgenomen in deze Goddelijke liefde voor eeuwig!
Ja, wij zijn nu Zijn GELIEFDE kinderen en mogen rondwandelen in
Zijn liefde.
In deze wonderbare liefde waarmede Christus ons heeft liefgehad,
toen Hij Zich voor ons heeft overgegeven als een offerande en
slachtoffer, Gode tot een Welriekende reuk (Efeze 5:1).

God heeft ons begenadigd in de Geliefde.
Welk een wonder van genade en van liefde.
Wij, eens verloren in zonde en dood, machteloos gebonden, nu vrij
en begenadigd in de Geliefde!
Opgenomen in deze Goddelijke liefde voor eeuwig!
Ja, wij zijn nu Zijn GELIEFDE kinderen en mogen rondwandelen in
Zijn liefde.
In deze wonderbare liefde waarmede Christus ons heeft liefgehad,
toen Hij Zich voor ons heeft overgegeven als een offerande en
slachtoffer, Gode tot een Welriekende reuk (Efeze 5:1).

Lezen: 2 Petrus 1:16-18

Lezen: 2 Petrus 1:16-18

7 mei

7 mei

In Gods woord wordt de Heer Jezus o.a. genoemd: "De Hoeksteen".
Zie, zo lezen we in 1 Petrus 2:6-7: "Ziet, Ik leg in Sion een uitersten
Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft,
zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar
den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden
verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een
steen des aanstoots, en een rots der ergernis".
Een hoeksteen die als regel zeer groot was, was destijds in de
grondvesten van gebouwen en muren.
In Mattheüs 21:33-42 vergelijkt de Heer Jezus Israël met
onrechtvaardige pachters van de wijngaard.
Ten laatste zond de heer van de wijngaard zijn zoon en die hebben zij
gedood (Mattheüs 21:37-39).
De Heer Jezus wijst de joden dan op Psalm 118:22-23 waarin staat,
dat de steen die afgekeurd werd tot een hoeksteen is geworden. Zo is
het ook gegaan.
De Heer Jezus is door Israël verworpen als hun Messias. Voor hen is
Hij een steen des aanstoots geworden.
Zij hebben zich aan Hem geërgerd en het uitgeroepen: "Kruisig
Hem".
Voor ons die geloven in Hem, is Hij dierbaar.
Hij is de Hoeksteen waarop het ganse gebouw Gods rust.
In Hem wast het gebouw op tot een heilige tempel (Efeze 2:20-21).
"Dit is van den HEERE geschied, en het is wonderlijk in onze ogen"
(Psalm 118:23).
Het is ook een groot wonder van Gods wijsheid, Gods liefde, Gods
rechtvaardigheid.
De mens wierp Jezus, de Christus, uit en hing Hem aan het kruis,
want voor Hem was geen plaats op deze aarde.
Juist toen is het oordeel Gods dat wij verdiend hadden, op Hem
aangelopen.
Hij overwon dood en hel en is nu de Hoeksteen van Gods Huis, of,
zoals Gods woord het anders uitdrukt: "Er is EEN Middelaar Gods en
der mensen, de Mens Christus Jezus, Die Zichzelven gegeven heeft
tot een rantsoen voor allen" (1 Timotheüs 2:5-6). Wie op Hem zijn
geloof bouwt, komt niet beschaamd uit. In en door Hem kan God ons
rechtvaardigen en ons Zijn liefde schenken.
"U dan, die gelooft, is Hij dierbaar" (1 Petrus 2:7).

In Gods woord wordt de Heer Jezus o.a. genoemd: "De Hoeksteen".
Zie, zo lezen we in 1 Petrus 2:6-7: "Ziet, Ik leg in Sion een uitersten
Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft,
zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar
den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden
verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een
steen des aanstoots, en een rots der ergernis".
Een hoeksteen die als regel zeer groot was, was destijds in de
grondvesten van gebouwen en muren.
In Mattheüs 21:33-42 vergelijkt de Heer Jezus Israël met
onrechtvaardige pachters van de wijngaard.
Ten laatste zond de heer van de wijngaard zijn zoon en die hebben zij
gedood (Mattheüs 21:37-39).
De Heer Jezus wijst de joden dan op Psalm 118:22-23 waarin staat,
dat de steen die afgekeurd werd tot een hoeksteen is geworden. Zo is
het ook gegaan.
De Heer Jezus is door Israël verworpen als hun Messias. Voor hen is
Hij een steen des aanstoots geworden.
Zij hebben zich aan Hem geërgerd en het uitgeroepen: "Kruisig
Hem".
Voor ons die geloven in Hem, is Hij dierbaar.
Hij is de Hoeksteen waarop het ganse gebouw Gods rust.
In Hem wast het gebouw op tot een heilige tempel (Efeze 2:20-21).
"Dit is van den HEERE geschied, en het is wonderlijk in onze ogen"
(Psalm 118:23).
Het is ook een groot wonder van Gods wijsheid, Gods liefde, Gods
rechtvaardigheid.
De mens wierp Jezus, de Christus, uit en hing Hem aan het kruis,
want voor Hem was geen plaats op deze aarde.
Juist toen is het oordeel Gods dat wij verdiend hadden, op Hem
aangelopen.
Hij overwon dood en hel en is nu de Hoeksteen van Gods Huis, of,
zoals Gods woord het anders uitdrukt: "Er is EEN Middelaar Gods en
der mensen, de Mens Christus Jezus, Die Zichzelven gegeven heeft
tot een rantsoen voor allen" (1 Timotheüs 2:5-6). Wie op Hem zijn
geloof bouwt, komt niet beschaamd uit. In en door Hem kan God ons
rechtvaardigen en ons Zijn liefde schenken.
"U dan, die gelooft, is Hij dierbaar" (1 Petrus 2:7).

Lezen: 1 Petrus 2:4-8

Lezen: 1 Petrus 2:4-8

8 mei

8 mei

"En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij
den Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige" (1 Johannes 2:1).
Met "voorspraak" bedoelt Gods woord niet, dat de Heer Jezus een
goed woord voor ons doet bij de Vader, als we verkeerd geweest zijn.
Het woord "voorspraak" is in de grondtekst hetzelfde woord dat in
Johannes 14:16 is vertaald door "trooster".
De Trooster is daar de Heilige Geest, oftewel de opgewekte
verborgen Christus. Het woord betekent: "Iemand die de zaak van
een ander op zich neemt en hem te hulp komt" (noot vert.
Voorhoeve).
In het eerste hoofdstuk van de eerste brief van Johannes spreekt Gods
Woord over onze ZONDEN.
Als een kind van God gezondigd heeft, kan en mag hij dit belijden
voor zijn God en Vader en dan is God getrouw en rechtvaardig om
onze zonden te vergeven.
Deze vergiffenis kan Hij schenken op grond van het bloed van Jezus
Christus Zijn Zoon.
In Johannes 2:1 spreekt Gods Woord tot kinderen Gods die
gezondigd hebben.
Het kan ons zo verdrietig maken, dat we weer zo fout geweest zijn en
ons het gevoel geven of er iets is gekomen tussen ons en onze
hemelse Vader.
Welk een bemoediging is het voor ons te weten, dat wij bij onze
Vader een Trooster hebben.
God heeft in Zijn oneindige liefde Zijn Heilige Geest in ons hart
gegeven die ons troost en bemoedigt.
Wij hebben ook onze Heiland als onze Voorspraak, onze Trooster en
Hij bidt voor ons (Romeinen 8:34).
Het is alles op grond van het grote werk der verlossing dat Christus
volbracht heeft.
Hoe zijn wij aan alle zijden omringd door Gods liefde en trouw.
Het werk der verlossing dat Hij in en door Zijn Zoon heeft tot stand
gebracht, is zo volmaakt en zo compleet. Hij heeft niets aan het
toeval overgelaten.
Wij kunnen niet anders doen dan ons in aanbidding neerbuigen en
danken voor zulk een heil ons aangebracht, voor zulk een Heiland,
onze Voorspraak.

"En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij
den Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige" (1 Johannes 2:1).
Met "voorspraak" bedoelt Gods woord niet, dat de Heer Jezus een
goed woord voor ons doet bij de Vader, als we verkeerd geweest zijn.
Het woord "voorspraak" is in de grondtekst hetzelfde woord dat in
Johannes 14:16 is vertaald door "trooster".
De Trooster is daar de Heilige Geest, oftewel de opgewekte
verborgen Christus. Het woord betekent: "Iemand die de zaak van
een ander op zich neemt en hem te hulp komt" (noot vert.
Voorhoeve).
In het eerste hoofdstuk van de eerste brief van Johannes spreekt Gods
Woord over onze ZONDEN.
Als een kind van God gezondigd heeft, kan en mag hij dit belijden
voor zijn God en Vader en dan is God getrouw en rechtvaardig om
onze zonden te vergeven.
Deze vergiffenis kan Hij schenken op grond van het bloed van Jezus
Christus Zijn Zoon.
In Johannes 2:1 spreekt Gods Woord tot kinderen Gods die
gezondigd hebben.
Het kan ons zo verdrietig maken, dat we weer zo fout geweest zijn en
ons het gevoel geven of er iets is gekomen tussen ons en onze
hemelse Vader.
Welk een bemoediging is het voor ons te weten, dat wij bij onze
Vader een Trooster hebben.
God heeft in Zijn oneindige liefde Zijn Heilige Geest in ons hart
gegeven die ons troost en bemoedigt.
Wij hebben ook onze Heiland als onze Voorspraak, onze Trooster en
Hij bidt voor ons (Romeinen 8:34).
Het is alles op grond van het grote werk der verlossing dat Christus
volbracht heeft.
Hoe zijn wij aan alle zijden omringd door Gods liefde en trouw.
Het werk der verlossing dat Hij in en door Zijn Zoon heeft tot stand
gebracht, is zo volmaakt en zo compleet. Hij heeft niets aan het
toeval overgelaten.
Wij kunnen niet anders doen dan ons in aanbidding neerbuigen en
danken voor zulk een heil ons aangebracht, voor zulk een Heiland,
onze Voorspraak.

Lezen: Hebreeën 7:25-28

Lezen: Hebreeën 7:25-28

9 mei

9 mei

"Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als
een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;
Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat
hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht
wordt" (1 Petrus 5:8-9).
Wij kinderen van God zijn voor eeuwig behouden, voor eeuwig
gerechtvaardigd in Christus Jezus.
"GOD is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt?"
(Romeinen 8:33-34). Wie is meerder dan God?
Zelfs satan kan geen enkele beschuldiging tegen ons in brengen, want
in Jezus Christus zijn we volkomen gerechtvaardigd.
God heeft ons verzegeld (2 Korinthe 1:22) en dat zegel zal satan
altijd zien.
De enige mogelijkheid voor de boze om het ons moeilijk te maken en
ons aan te vallen, vindt hij in ons GELOOFSleven.
Altijd weer zal hij proberen twijfel aan Gods liefde, aan Gods Woord,
in ons hart te zaaien. Onze aandacht van de Heer Jezus af te leiden en
deze te richten op onszelf, op onze zonden, op ons kleingeloof.
In Lukas 22:31-32 zegt de Heer tot Petrus: "De satan heeft ulieden
zeer begeerd om te ziften als de tarwe; Maar Ik heb voor u gebeden,
dat uw GELOOF niet ophoude".

"Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als
een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;
Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat
hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht
wordt" (1 Petrus 5:8-9).
Wij kinderen van God zijn voor eeuwig behouden, voor eeuwig
gerechtvaardigd in Christus Jezus.
"GOD is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt?"
(Romeinen 8:33-34). Wie is meerder dan God?
Zelfs satan kan geen enkele beschuldiging tegen ons in brengen, want
in Jezus Christus zijn we volkomen gerechtvaardigd.
God heeft ons verzegeld (2 Korinthe 1:22) en dat zegel zal satan
altijd zien.
De enige mogelijkheid voor de boze om het ons moeilijk te maken en
ons aan te vallen, vindt hij in ons GELOOFSleven.
Altijd weer zal hij proberen twijfel aan Gods liefde, aan Gods Woord,
in ons hart te zaaien. Onze aandacht van de Heer Jezus af te leiden en
deze te richten op onszelf, op onze zonden, op ons kleingeloof.
In Lukas 22:31-32 zegt de Heer tot Petrus: "De satan heeft ulieden
zeer begeerd om te ziften als de tarwe; Maar Ik heb voor u gebeden,
dat uw GELOOF niet ophoude".

Dit is niet het geloof in de eeuwige behoudenis. Deze ligt vast in
Jezus Christus en hangt niet af van de mate van ons geloof.
Het is het geloof waardoor wij het nieuwe, het behouden leven,
leven. Satan is de grote aanklager die ons dag en nacht aanklaagt
voor God (Openbaring 12:10).
Hij is ook steeds bezig onze Heiland en God bij ons aan te klagen:
"ALS God liefde is, waarom moet mij dit overkomen, is het wel waar
wat Zijn Woord ons vertelt, enz."
Hoe heerlijk is het te weten, dat onze Heer voor ons bidt, opdat ons
geloof niet ophoude.
Ons geloof in de liefde van onze God en Vader, Die voor ons zorgt
en ons Zijn Geest heeft gegeven.
Ons geloof in onze Heiland en Heer Die onze vrede, onze blijdschap
is en in Wien wij voor eeuwig geheiligd en gerechtvaardigd zijn.
Ons geloof dat God Zijn Woord altijd waar maakt.

Dit is niet het geloof in de eeuwige behoudenis. Deze ligt vast in
Jezus Christus en hangt niet af van de mate van ons geloof.
Het is het geloof waardoor wij het nieuwe, het behouden leven,
leven. Satan is de grote aanklager die ons dag en nacht aanklaagt
voor God (Openbaring 12:10).
Hij is ook steeds bezig onze Heiland en God bij ons aan te klagen:
"ALS God liefde is, waarom moet mij dit overkomen, is het wel waar
wat Zijn Woord ons vertelt, enz."
Hoe heerlijk is het te weten, dat onze Heer voor ons bidt, opdat ons
geloof niet ophoude.
Ons geloof in de liefde van onze God en Vader, Die voor ons zorgt
en ons Zijn Geest heeft gegeven.
Ons geloof in onze Heiland en Heer Die onze vrede, onze blijdschap
is en in Wien wij voor eeuwig geheiligd en gerechtvaardigd zijn.
Ons geloof dat God Zijn Woord altijd waar maakt.

Lezen: 1 Petrus 5:7-11

Lezen: 1 Petrus 5:7-11

10 mei

10 mei

In de eerste brief van Paulus aan Timotheüs (1:1) noemt hij Christus
Jezus: "Onze Hoop".
Wij zien meestal uit naar de hemelse heerlijkheid, naar de verlossing
van ons lichaam of naar de opname.
Onze hoop moet echter in de eerste plaats gericht zijn op een
Persoon.
Wij zien uit naar de verschijning van Christus, Die ons leven is
(Kolossensen 3:4).
"Wij zullen Hem zien, gelijk Hij is" (1 Johannes 3:2).
In Openbaring 1:13-17 vinden wij een beschrijving van Zijn persoon
in heerlijkheid.
Johannes zag Hem in de Geest en viel als dood aan Zijn voeten.
In de hemel zullen wij een verheerlijkt en onsterfelijk lichaam
hebben en zullen we Hem kunnen aanschouwen van aangezicht tot
aangezicht.
Dan zullen we Hem loven en danken voor Zijn persoon en Zijn werk.
Het zal een wonderbaar machtig loflied zijn tot eer van Zijn grote
Naam.

In de eerste brief van Paulus aan Timotheüs (1:1) noemt hij Christus
Jezus: "Onze Hoop".
Wij zien meestal uit naar de hemelse heerlijkheid, naar de verlossing
van ons lichaam of naar de opname.
Onze hoop moet echter in de eerste plaats gericht zijn op een
Persoon.
Wij zien uit naar de verschijning van Christus, Die ons leven is
(Kolossensen 3:4).
"Wij zullen Hem zien, gelijk Hij is" (1 Johannes 3:2).
In Openbaring 1:13-17 vinden wij een beschrijving van Zijn persoon
in heerlijkheid.
Johannes zag Hem in de Geest en viel als dood aan Zijn voeten.
In de hemel zullen wij een verheerlijkt en onsterfelijk lichaam
hebben en zullen we Hem kunnen aanschouwen van aangezicht tot
aangezicht.
Dan zullen we Hem loven en danken voor Zijn persoon en Zijn werk.
Het zal een wonderbaar machtig loflied zijn tot eer van Zijn grote
Naam.

"Een ieder, die deze hoop op HEM heeft, die reinigt zichzelven,
gelijk Hij rein is" (1 Johannes 3:3). Zo is het ook.
Ziende op Hem, uitziende naar Hem, reinigen we onszelf van elke
verkeerde leer die deze hoop verloochent en van alles wat Zijn
Persoon niet tot doel heeft.
Door Gods Geest wordt het verlangen in ons hart geboren om Hem
welbehagelijk te zijn.
Wij zijn wedergeboren tot een LEVENDE hoop, door de opstanding
van Jezus Christus uit de doden "tot een onverderfelijke, en
onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen
bewaard is voor u" (1 Petrus 1:3-4).
Deze levende hoop in ons is het doel van ons geloofsleven, want zij
is Jezus Christus Zelf.
Hij is het middelpunt van het ganse heelal, Hij is ook het Middelpunt
van het nieuwe leven in ons.
In en door Hem zullen we delen in Zijn heerlijkheid en met Hem
erven.
Welk een uitzicht, welk een Hope is Hij.

"Een ieder, die deze hoop op HEM heeft, die reinigt zichzelven,
gelijk Hij rein is" (1 Johannes 3:3). Zo is het ook.
Ziende op Hem, uitziende naar Hem, reinigen we onszelf van elke
verkeerde leer die deze hoop verloochent en van alles wat Zijn
Persoon niet tot doel heeft.
Door Gods Geest wordt het verlangen in ons hart geboren om Hem
welbehagelijk te zijn.
Wij zijn wedergeboren tot een LEVENDE hoop, door de opstanding
van Jezus Christus uit de doden "tot een onverderfelijke, en
onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen
bewaard is voor u" (1 Petrus 1:3-4).
Deze levende hoop in ons is het doel van ons geloofsleven, want zij
is Jezus Christus Zelf.
Hij is het middelpunt van het ganse heelal, Hij is ook het Middelpunt
van het nieuwe leven in ons.
In en door Hem zullen we delen in Zijn heerlijkheid en met Hem
erven.
Welk een uitzicht, welk een Hope is Hij.

Lezen: 1 Petrus 1:3-9

Lezen: 1 Petrus 1:3-9

11 mei

11 mei

Er is bijna geen mens, die niet het hoofdstuk uit de Bijbel over de
liefde kent: 1 Korinthe 13.
Het werd en wordt talloze malen aangehaald als het voorbeeld van de
ware liefde. Men vergeet dat dit gedeelte uit de Bijbel is gericht aan
kinderen Gods, aan mensen die in Jezus Christus hun Heer en
Zaligmaker geloven.
Voor ons die geloven, is Christus Zelf de liefde.
Al zouden we alles hebben wat op deze wereld van waarde is, al
zouden we alle geestelijke gaven hebben en we hadden de liefde niet,
dat is: "We hadden Christus niet in ons hart, we waren niets".
Alleen in en door Jezus Christus kan de ware liefde, dat is Goddelijke
liefde, openbaar worden.
Deze liefde kan nooit door een ongelovige worden beleefd, want
Gods Woord zegt: "Er is NIEMAND, die goed doet".
Natuurlijk kan een ongelovige wel menselijk liefde tot een ander
opbrengen, doch deze liefde heeft geen enkel aanrakingspunt met
Goddelijke liefde, zoals 1 Korinthe 13 ze beschrijft.
Deze wonderbare Goddelijke liefde heeft onze Heiland in
volmaaktheid geopenbaard in Zijn leven als Mens hier op aarde.
Deze Goddelijke liefde wil Gods Geest in ons tot ontplooiing
brengen, als wij ons volkomen aan Christus toevertrouwen.
Toen wij tot geloof kwamen, heeft God Zijn liefde in ons hart
uitgestort door de Heilige Geest (Romeinen 5:5).
Met deze liefde mogen wij Hem en elkaar liefhebben, zoals Christus
ons heeft liefgehad (Johannes 15:12).
De wet gebood: "Heb uw naaste lief als uzelf".
De liefde van Christus in ons hart gaat oneindig veel hoger.
Wij behoeven ons er niet voor in te spannen. Gods Geest wil deze
liefde in ons doen groeien.
Als Christus ons leven is, groeien wij, ons aan de waarheid
houdende, dat is: "Ons in gehoorzaamheid aan Gods Woord
houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem Christus toe" (Efeze 4:15
NBG). Dan blijven we in Zijn liefde, omdat we Zijn geboden
bewaren (Johannes 15:10) en zal Zijn liefde in ons tot leven komen.

Er is bijna geen mens, die niet het hoofdstuk uit de Bijbel over de
liefde kent: 1 Korinthe 13.
Het werd en wordt talloze malen aangehaald als het voorbeeld van de
ware liefde. Men vergeet dat dit gedeelte uit de Bijbel is gericht aan
kinderen Gods, aan mensen die in Jezus Christus hun Heer en
Zaligmaker geloven.
Voor ons die geloven, is Christus Zelf de liefde.
Al zouden we alles hebben wat op deze wereld van waarde is, al
zouden we alle geestelijke gaven hebben en we hadden de liefde niet,
dat is: "We hadden Christus niet in ons hart, we waren niets".
Alleen in en door Jezus Christus kan de ware liefde, dat is Goddelijke
liefde, openbaar worden.
Deze liefde kan nooit door een ongelovige worden beleefd, want
Gods Woord zegt: "Er is NIEMAND, die goed doet".
Natuurlijk kan een ongelovige wel menselijk liefde tot een ander
opbrengen, doch deze liefde heeft geen enkel aanrakingspunt met
Goddelijke liefde, zoals 1 Korinthe 13 ze beschrijft.
Deze wonderbare Goddelijke liefde heeft onze Heiland in
volmaaktheid geopenbaard in Zijn leven als Mens hier op aarde.
Deze Goddelijke liefde wil Gods Geest in ons tot ontplooiing
brengen, als wij ons volkomen aan Christus toevertrouwen.
Toen wij tot geloof kwamen, heeft God Zijn liefde in ons hart
uitgestort door de Heilige Geest (Romeinen 5:5).
Met deze liefde mogen wij Hem en elkaar liefhebben, zoals Christus
ons heeft liefgehad (Johannes 15:12).
De wet gebood: "Heb uw naaste lief als uzelf".
De liefde van Christus in ons hart gaat oneindig veel hoger.
Wij behoeven ons er niet voor in te spannen. Gods Geest wil deze
liefde in ons doen groeien.
Als Christus ons leven is, groeien wij, ons aan de waarheid
houdende, dat is: "Ons in gehoorzaamheid aan Gods Woord
houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem Christus toe" (Efeze 4:15
NBG). Dan blijven we in Zijn liefde, omdat we Zijn geboden
bewaren (Johannes 15:10) en zal Zijn liefde in ons tot leven komen.

Lezen: 1 Korinthe 13:1-13

Lezen: 1 Korinthe 13:1-13

12 mei

12 mei

God heeft Christus aan de Gemeente gegeven tot een Hoofd boven
alle dingen; Welke Zijn lichaam is (Efeze 1:22-23).
De Gemeente, Zijn lichaam wordt door Gods Geest gevormd uit
mensen, eens dood door misdaden en zonden, maar nu levend
gemaakt met Christus, mede met Hem opgewekt en mede gezet in de
hemel in Christus Jezus (Efeze 2:1-6).
Ieder van ons die Christus Jezus erkent als zijn Heer en Zaligmaker,
maakt deel uit van die wonderlijke eenheid: "Christus en Zijn
Gemeente".
Aan de gelovigen uit het O.T. is dit nimmer geopenbaard, ook de
engelen waren begerig te verstaan wat Gods plan der verlossing
precies inhield (1 Petrus 1:10-12).
Pas na de uitstorting van de Heilige Geest heeft God deze
verborgenheid aan Paulus geopenbaard.
Door middel van de Gemeente zal aan de overheden en de machten
in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods bekend gemaakt worden
naar het eeuwig voornemen, dat Hij in Christus Jezus onze Heer heeft
gemaakt (Efeze 3:10-11).
Hij is zo wonderbaar groot, onze Heer Jezus Christus in verbinding
met Zijn lichaam, waarvan wij deel mogen uitmaken.
"God heeft ALLE dingen Zijnen voeten onderworpen, en heeft Hem
der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen, Welke Zijn
lichaam is, de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult" (Efeze
1:22-23). Welk een verheven en heerlijk Hoofd hebben wij.
Hij is één met ons als leden van Zijn lichaam. Wij zijn één in Hem.
De onnaspeurlijke rijkdom van Christus te kennen en te mogen leren
verstaan wat de verborgenheid: "Christus en Zijn gemeente",
inhoudt!
Christus heeft Zijn Gemeente lief en Zich voor haar overgegeven. Hij
reinigt en heiligt haar door het Woord van God en zal haar heilig en
onberispelijk voor Zich stellen (Efeze 5:25-27).
Boven zullen wij eerst verstaan, wàt God ons in onze Heer en
Heiland heeft geschonken.

God heeft Christus aan de Gemeente gegeven tot een Hoofd boven
alle dingen; Welke Zijn lichaam is (Efeze 1:22-23).
De Gemeente, Zijn lichaam wordt door Gods Geest gevormd uit
mensen, eens dood door misdaden en zonden, maar nu levend
gemaakt met Christus, mede met Hem opgewekt en mede gezet in de
hemel in Christus Jezus (Efeze 2:1-6).
Ieder van ons die Christus Jezus erkent als zijn Heer en Zaligmaker,
maakt deel uit van die wonderlijke eenheid: "Christus en Zijn
Gemeente".
Aan de gelovigen uit het O.T. is dit nimmer geopenbaard, ook de
engelen waren begerig te verstaan wat Gods plan der verlossing
precies inhield (1 Petrus 1:10-12).
Pas na de uitstorting van de Heilige Geest heeft God deze
verborgenheid aan Paulus geopenbaard.
Door middel van de Gemeente zal aan de overheden en de machten
in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods bekend gemaakt worden
naar het eeuwig voornemen, dat Hij in Christus Jezus onze Heer heeft
gemaakt (Efeze 3:10-11).
Hij is zo wonderbaar groot, onze Heer Jezus Christus in verbinding
met Zijn lichaam, waarvan wij deel mogen uitmaken.
"God heeft ALLE dingen Zijnen voeten onderworpen, en heeft Hem
der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen, Welke Zijn
lichaam is, de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult" (Efeze
1:22-23). Welk een verheven en heerlijk Hoofd hebben wij.
Hij is één met ons als leden van Zijn lichaam. Wij zijn één in Hem.
De onnaspeurlijke rijkdom van Christus te kennen en te mogen leren
verstaan wat de verborgenheid: "Christus en Zijn gemeente",
inhoudt!
Christus heeft Zijn Gemeente lief en Zich voor haar overgegeven. Hij
reinigt en heiligt haar door het Woord van God en zal haar heilig en
onberispelijk voor Zich stellen (Efeze 5:25-27).
Boven zullen wij eerst verstaan, wàt God ons in onze Heer en
Heiland heeft geschonken.

Lezen: Efeze 3:8-12

Lezen: Efeze 3:8-12

13 mei

13 mei

In Titus 2:13 spreekt Gods woord over de Heer Jezus als: "De grote
God en onze Zaligmaker, Jezus Christus".
Hij is God van alle eeuwigheid, de Heer der heerlijkheid, Hij is ook
de Zaligmaker, Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons
verlossen zou van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk
zou reinigen, ijverig in goede werken.
Toen Thomas, die eerst niet kon geloven dat zijn Meester was
opgestaan, vóór zijn Heer stond, riep hij uit: "Mijn Heer en mijn
God!" (Johannes 20:26-29).
Onze Heiland en Verlosser, Die ons redde uit zonde en dood, behoort
nu in de eerste plaats te zijn: "Onze grote God en Heer".
Wij zijn Zijn eigendom. Hij kocht ons met Zijn bloed en Hij heeft er
recht op Heer te zijn van ons hart en leven.
Als Hij onze grote God is, is Hij metterdaad onze Heer Wiens wil
wet is voor ons.
Pas dan zal Hij ons door Zijn Woord en Geest kunnen vrijmaken van
alle ongerechtigheid.
Let wel, het gaat hier om behouden léven.
IN Christus zijn wij rein en heilig voor God. Dat is onze positie.
Omdat wij echter nog in een niet-verlost lichaam zijn en wandelen in
een boze wereld, komen we voortdurend in aanraking met
ongerechtigheid, zowel in onszelf als van buitenaf.
Als we ons stellen onder de leiding van Gods Geest, gehoorzaam zijn
aan Gods Woord en ons door dat Woord laten reinigen, kan onze
Heiland ons vrijmaken van alle ongerechtigheid, van alles wat een
verhindering is om Zijn leven, het nieuwe leven te leven, zoals Hij
dat graag ziet.
Hij is altijd voor ons bezig bij God (Hebreeën 9:24).
Hij bidt voor ons (Romeinen 8:34).
Hij reinigt ons voor Zichzelf tot Zijn eigen volk.
Hoe heerlijk zijn deze waarheden voor ons!
Door Gods Geest wordt het in ons bewerkt en in Galaten 5:22 zien
we de vrucht daarvan.
Zo worden we Zijn eigen volk ijverig in goede werken. Niet de goede
werken zoals wij die bedenken, doch het werk dat HIJ in ons werkt
door Zijn Geest.

In Titus 2:13 spreekt Gods woord over de Heer Jezus als: "De grote
God en onze Zaligmaker, Jezus Christus".
Hij is God van alle eeuwigheid, de Heer der heerlijkheid, Hij is ook
de Zaligmaker, Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons
verlossen zou van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk
zou reinigen, ijverig in goede werken.
Toen Thomas, die eerst niet kon geloven dat zijn Meester was
opgestaan, vóór zijn Heer stond, riep hij uit: "Mijn Heer en mijn
God!" (Johannes 20:26-29).
Onze Heiland en Verlosser, Die ons redde uit zonde en dood, behoort
nu in de eerste plaats te zijn: "Onze grote God en Heer".
Wij zijn Zijn eigendom. Hij kocht ons met Zijn bloed en Hij heeft er
recht op Heer te zijn van ons hart en leven.
Als Hij onze grote God is, is Hij metterdaad onze Heer Wiens wil
wet is voor ons.
Pas dan zal Hij ons door Zijn Woord en Geest kunnen vrijmaken van
alle ongerechtigheid.
Let wel, het gaat hier om behouden léven.
IN Christus zijn wij rein en heilig voor God. Dat is onze positie.
Omdat wij echter nog in een niet-verlost lichaam zijn en wandelen in
een boze wereld, komen we voortdurend in aanraking met
ongerechtigheid, zowel in onszelf als van buitenaf.
Als we ons stellen onder de leiding van Gods Geest, gehoorzaam zijn
aan Gods Woord en ons door dat Woord laten reinigen, kan onze
Heiland ons vrijmaken van alle ongerechtigheid, van alles wat een
verhindering is om Zijn leven, het nieuwe leven te leven, zoals Hij
dat graag ziet.
Hij is altijd voor ons bezig bij God (Hebreeën 9:24).
Hij bidt voor ons (Romeinen 8:34).
Hij reinigt ons voor Zichzelf tot Zijn eigen volk.
Hoe heerlijk zijn deze waarheden voor ons!
Door Gods Geest wordt het in ons bewerkt en in Galaten 5:22 zien
we de vrucht daarvan.
Zo worden we Zijn eigen volk ijverig in goede werken. Niet de goede
werken zoals wij die bedenken, doch het werk dat HIJ in ons werkt
door Zijn Geest.

Lezen: Titus 2:11-14

Lezen: Titus 2:11-14

14 mei

14 mei

Toen de Heer Jezus met de Zijnen in de opperzaal was, vlak vóór
Zijn verheerlijking, heeft Hij de voeten van de Zijnen gewassen.
Tot Simon Petrus die daar tegen protesteerde, zei de Heer: "Indien Ik
u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij" en "Die gewassen is, heeft
niet van noode, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En
gijlieden zijt rein, doch niet allen" (Johannes 13:8-10). "Gijlieden zijt
rein".
Door Zijn lijden en sterven en opstanding staan wij volkomen
gerechtvaardigd en geheiligd voor God, omdat Christus voor ons tot
zonde gemaakt is en het oordeel Gods over de zonde heeft ondergaan
(2 Korinthe 5:21).
Toch zegt de Heer ook tot ons: "Indien Ik u niet was (dat is de voeten
was) hebt gij geen deel MET Mij".
In 2 Timotheüs 2:10 lezen we: "Daarom verdraag ik alles om de
uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in
Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid".
Het is heerlijk te weten een kind van God te zijn en eens in de hemel
te zullen komen.
Dit is echter niet de enige bedoeling van God met ons. Zijn bedoeling
is, dat wij ons geheel en al toevertrouwen aan onze Heiland en Hem
HEER laten zijn van ons leven.
Dat wij ons stellen onder de leiding van Zijn Geest en in
gehoorzaamheid aan Gods Woord ZIJN weg gaan.
Dan leren we verstaan hoe we Hem welbehagelijk kunnen zijn.
Dit is: "Het nieuwe leven in ons beleven".
Wandelend in deze wereld zullen onze voeten steeds verontreinigd
worden.
Daarom is het nodig, dat wij ons voortdurend door Hem, via Zijn
Woord en door Zijn Geest laten reinigen en corrigeren.
Zo zullen wij deel hebben met Hem, dat is: "Met Hem erven".
Dan verkrijgen wij Zijn heil met eeuwige heerlijkheid.
Door Zijn Geest wil Hij in ons werken het werk des geloofs, dat eens
beloond zal worden en zullen wij geen schade lijden (1 Korinthe
3:14-15).
Zo groeien wij op tot zonen en zullen we zijn: "Erfgenaam van God
en mede-erfgenaam van Christus" (Romeinen 8:14-17).

Toen de Heer Jezus met de Zijnen in de opperzaal was, vlak vóór
Zijn verheerlijking, heeft Hij de voeten van de Zijnen gewassen.
Tot Simon Petrus die daar tegen protesteerde, zei de Heer: "Indien Ik
u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij" en "Die gewassen is, heeft
niet van noode, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En
gijlieden zijt rein, doch niet allen" (Johannes 13:8-10). "Gijlieden zijt
rein".
Door Zijn lijden en sterven en opstanding staan wij volkomen
gerechtvaardigd en geheiligd voor God, omdat Christus voor ons tot
zonde gemaakt is en het oordeel Gods over de zonde heeft ondergaan
(2 Korinthe 5:21).
Toch zegt de Heer ook tot ons: "Indien Ik u niet was (dat is de voeten
was) hebt gij geen deel MET Mij".
In 2 Timotheüs 2:10 lezen we: "Daarom verdraag ik alles om de
uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in
Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid".
Het is heerlijk te weten een kind van God te zijn en eens in de hemel
te zullen komen.
Dit is echter niet de enige bedoeling van God met ons. Zijn bedoeling
is, dat wij ons geheel en al toevertrouwen aan onze Heiland en Hem
HEER laten zijn van ons leven.
Dat wij ons stellen onder de leiding van Zijn Geest en in
gehoorzaamheid aan Gods Woord ZIJN weg gaan.
Dan leren we verstaan hoe we Hem welbehagelijk kunnen zijn.
Dit is: "Het nieuwe leven in ons beleven".
Wandelend in deze wereld zullen onze voeten steeds verontreinigd
worden.
Daarom is het nodig, dat wij ons voortdurend door Hem, via Zijn
Woord en door Zijn Geest laten reinigen en corrigeren.
Zo zullen wij deel hebben met Hem, dat is: "Met Hem erven".
Dan verkrijgen wij Zijn heil met eeuwige heerlijkheid.
Door Zijn Geest wil Hij in ons werken het werk des geloofs, dat eens
beloond zal worden en zullen wij geen schade lijden (1 Korinthe
3:14-15).
Zo groeien wij op tot zonen en zullen we zijn: "Erfgenaam van God
en mede-erfgenaam van Christus" (Romeinen 8:14-17).

Lezen: Johannes 13:1-10

Lezen: Johannes 13:1-10

15 mei

15 mei

Toen de Heer Jezus geboren was in de stal van Bethlehem, zei de
engel uit de hemel tot de herders: "Vreest niet, want, ziet, ik
verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk
dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in
de stad Davids" (Lukas 2:10-11).
Jezus Christus de Heer is de Heiland, de Zaligmaker geworden.
Hij verliet Zijn eeuwige heerlijkheid, legde Zijn Goddelijke
attributen, Zijn Goddelijke waardigheid als Heer, af en werd ons
mensen gelijk.
Geen wonder, dat de engelen Gods jubelden, toen Hij werd geboren.
Hoe hadden wij Hem nodig!
In Adam terecht gekomen in zonde en dood, machteloos gebonden,
zonder enige mogelijkheid de band met de God des levens te
herstellen.
Christus, onze Zaligmaker, onze Heiland, heeft de grote kloof tussen
God en mens overbrugd door de offerande van Zijn leven.
Hij betaalde voor ons met Zijn bloed.
Wij die in Hem geloven, zijn nu voor eeuwig zalig!
Voor eeuwig, dat is niet alleen toekomst, het is ook nu. Nu, in het
dagelijks leven is Hij onze Heiland, onze Zaligmaker, Die ons dag in
dag uit van Zijn zaligheid, van Zijn heil doet genieten.
Zijn wondervolle vrede en blijdschap geeft Hij in ons hart.
Ook als het leven moeilijk en vol verdriet is, maakt Hij ons zalig en
blij in Hem, omdat Hij met ons samen door dit leven gaat, omdat Hij
met ons mede draagt en mede lijdt.
Hij heeft ons lief met een onmetelijke liefde en wil niets liever dan
ons leren Hem volkomen te vertrouwen.
Door Gods Woord, door Gods Geest mogen we Hem steeds meer,
steeds beter leren kennen als onze Heiland en Zaligmaker.
Hij is, voor ons die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwig
heil, van eeuwige zaligheid geworden! (Hebreeën 5:9).

Toen de Heer Jezus geboren was in de stal van Bethlehem, zei de
engel uit de hemel tot de herders: "Vreest niet, want, ziet, ik
verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk
dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in
de stad Davids" (Lukas 2:10-11).
Jezus Christus de Heer is de Heiland, de Zaligmaker geworden.
Hij verliet Zijn eeuwige heerlijkheid, legde Zijn Goddelijke
attributen, Zijn Goddelijke waardigheid als Heer, af en werd ons
mensen gelijk.
Geen wonder, dat de engelen Gods jubelden, toen Hij werd geboren.
Hoe hadden wij Hem nodig!
In Adam terecht gekomen in zonde en dood, machteloos gebonden,
zonder enige mogelijkheid de band met de God des levens te
herstellen.
Christus, onze Zaligmaker, onze Heiland, heeft de grote kloof tussen
God en mens overbrugd door de offerande van Zijn leven.
Hij betaalde voor ons met Zijn bloed.
Wij die in Hem geloven, zijn nu voor eeuwig zalig!
Voor eeuwig, dat is niet alleen toekomst, het is ook nu. Nu, in het
dagelijks leven is Hij onze Heiland, onze Zaligmaker, Die ons dag in
dag uit van Zijn zaligheid, van Zijn heil doet genieten.
Zijn wondervolle vrede en blijdschap geeft Hij in ons hart.
Ook als het leven moeilijk en vol verdriet is, maakt Hij ons zalig en
blij in Hem, omdat Hij met ons samen door dit leven gaat, omdat Hij
met ons mede draagt en mede lijdt.
Hij heeft ons lief met een onmetelijke liefde en wil niets liever dan
ons leren Hem volkomen te vertrouwen.
Door Gods Woord, door Gods Geest mogen we Hem steeds meer,
steeds beter leren kennen als onze Heiland en Zaligmaker.
Hij is, voor ons die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwig
heil, van eeuwige zaligheid geworden! (Hebreeën 5:9).

Lezen: Lukas 2:8-14

Lezen: Lukas 2:8-14

16 mei

16 mei

"Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de
Mens Christus Jezus; Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen
voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd" (1 Timotheüs 2:5-6).
God wijst in Zijn Woord steeds op Jezus Christus Zijn Zoon.
Hij is de enige in en door Wie God met ons en wij met God in
contact kunnen komen.
Er is geen andere mogelijkheid om behouden te worden, er is ook
geen andere mogelijkheid om Gode te behagen dan via de Middelaar
Jezus Christus.
De Mens Jezus Christus heeft Zich gegeven tot rantsoen voor allen.
Het werk dat Hij, Gods Zoon en Zoon des mensen, heeft volbracht is
zo volmaakt en algenoegzaam, het heeft zulk een grote en eeuwige
waarde.
God, de Heilige, kan nu elk mens hoe slecht ook, Zijn liefde en
genade aanbieden door die Middelaar Gods, Jezus Christus.
Ieder mens, hoe goed hij ook is in eigen oog of in de ogen van zijn
medemensen, is in Gods oog reddeloos verloren in zonde en dood.
De enige mogelijkheid voor deze verloren mens om te worden verlost
en verheven te worden tot de status van kind van God, is geloven in
Jezus Christus, de opgestane Heer.
God geloven op Zijn Woord, dat Christus de losprijs ten volle betaald
heeft.

"Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de
Mens Christus Jezus; Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen
voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd" (1 Timotheüs 2:5-6).
God wijst in Zijn Woord steeds op Jezus Christus Zijn Zoon.
Hij is de enige in en door Wie God met ons en wij met God in
contact kunnen komen.
Er is geen andere mogelijkheid om behouden te worden, er is ook
geen andere mogelijkheid om Gode te behagen dan via de Middelaar
Jezus Christus.
De Mens Jezus Christus heeft Zich gegeven tot rantsoen voor allen.
Het werk dat Hij, Gods Zoon en Zoon des mensen, heeft volbracht is
zo volmaakt en algenoegzaam, het heeft zulk een grote en eeuwige
waarde.
God, de Heilige, kan nu elk mens hoe slecht ook, Zijn liefde en
genade aanbieden door die Middelaar Gods, Jezus Christus.
Ieder mens, hoe goed hij ook is in eigen oog of in de ogen van zijn
medemensen, is in Gods oog reddeloos verloren in zonde en dood.
De enige mogelijkheid voor deze verloren mens om te worden verlost
en verheven te worden tot de status van kind van God, is geloven in
Jezus Christus, de opgestane Heer.
God geloven op Zijn Woord, dat Christus de losprijs ten volle betaald
heeft.

Ook voor ons, die in Hem geloven, is en blijft Hij de enige
Middelaar. Wij kunnen Gode slechts behagen in en door Christus.
We hebben ook niemand of niets anders nodig om tot God de Vader
te kunnen gaan. Geen kerk, geen priester, geen godsdienst.
Het nieuwe leven dat God ons gegeven heeft, toen we gelovig
werden, moet geheel en al en uitsluitend gericht zijn op Jezus
Christus onze Heer.
Het is Zijn leven dat Gods Geest in ons wil leven. Alleen in en door
Jezus Christus, de Middelaar, kunnen we ieder persoonlijk en
rechtstreeks in gemeenschap met God onze Vader en met Jezus
Christus onze Heiland leven.

Ook voor ons, die in Hem geloven, is en blijft Hij de enige
Middelaar. Wij kunnen Gode slechts behagen in en door Christus.
We hebben ook niemand of niets anders nodig om tot God de Vader
te kunnen gaan. Geen kerk, geen priester, geen godsdienst.
Het nieuwe leven dat God ons gegeven heeft, toen we gelovig
werden, moet geheel en al en uitsluitend gericht zijn op Jezus
Christus onze Heer.
Het is Zijn leven dat Gods Geest in ons wil leven. Alleen in en door
Jezus Christus, de Middelaar, kunnen we ieder persoonlijk en
rechtstreeks in gemeenschap met God onze Vader en met Jezus
Christus onze Heiland leven.

Lezen: 1 Timotheüs 2:5-7

Lezen: 1 Timotheüs 2:5-7

17 mei

17 mei

Toen Petrus tot de Heer Jezus zei: "Gij zijt de Christus, de Zoon van
de levende God", antwoordde de Heer: "Zalig zijt gij, Simon, BarJona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn
Vader, Die in de hemelen is" (Mattheüs 16:15-17).
Gij zijt DE Christus, de Zoon van de levende God, dit erkennen is het
enige waar het voor de mens op aan komt.
Vlees en bloed, dat is: "een mens" kan ons dit niet openbaren, want
het IS een openbaring voor iemand Hem te erkennen als De Christus.
Het betekent een radicale omkeer in zijn leven. Het is erkennen dat
zijn toestand absoluut hopeloos is en hij volkomen gefaald heeft ten
opzichte van God.
Het is erkennen dat er maar één mogelijkheid tot redding is en die is:
"In Jezus Christus geloven als zijn Verlosser en Zaligmaker".
Jezus Christus Die Zich zo diep heeft vernederd om het werk der
verlossing tot stand te kunnen brengen en die nu uitermate verhoogd
is.
Hem erkennen als de Christus betekent dat we erkennen, dat dit grote
werk der verlossing noodzakelijk was om de mens te redden en dat
God door dit werk volkomen gerechtvaardigd is en algehele
genoegdoening heeft ontvangen.
Het bewijs hiervan is dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood.
Geloven in die Heer, Die de Opstanding en het Leven is (Johannes
11:25), geloven in de Christus Gods, kan alleen Gods Geest in ons
bewerken. Hij wil dat graag doen als wij bereid zijn onze tegenstand
op te geven.
Er wordt veel over "Jezus" gesproken en geschreven in de wereld en
in het christendom. Zolang men zich niet in gehoorzaamheid wil
buigen voor Gods woord en Jezus Christus erkennen als DE Christus
Gods, is dit alles waardeloos.
Hem erkennen als de Christus, de Zoon van de levende God is een
zaak van eeuwig leven of eeuwige dood.

Toen Petrus tot de Heer Jezus zei: "Gij zijt de Christus, de Zoon van
de levende God", antwoordde de Heer: "Zalig zijt gij, Simon, BarJona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn
Vader, Die in de hemelen is" (Mattheüs 16:15-17).
Gij zijt DE Christus, de Zoon van de levende God, dit erkennen is het
enige waar het voor de mens op aan komt.
Vlees en bloed, dat is: "een mens" kan ons dit niet openbaren, want
het IS een openbaring voor iemand Hem te erkennen als De Christus.
Het betekent een radicale omkeer in zijn leven. Het is erkennen dat
zijn toestand absoluut hopeloos is en hij volkomen gefaald heeft ten
opzichte van God.
Het is erkennen dat er maar één mogelijkheid tot redding is en die is:
"In Jezus Christus geloven als zijn Verlosser en Zaligmaker".
Jezus Christus Die Zich zo diep heeft vernederd om het werk der
verlossing tot stand te kunnen brengen en die nu uitermate verhoogd
is.
Hem erkennen als de Christus betekent dat we erkennen, dat dit grote
werk der verlossing noodzakelijk was om de mens te redden en dat
God door dit werk volkomen gerechtvaardigd is en algehele
genoegdoening heeft ontvangen.
Het bewijs hiervan is dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood.
Geloven in die Heer, Die de Opstanding en het Leven is (Johannes
11:25), geloven in de Christus Gods, kan alleen Gods Geest in ons
bewerken. Hij wil dat graag doen als wij bereid zijn onze tegenstand
op te geven.
Er wordt veel over "Jezus" gesproken en geschreven in de wereld en
in het christendom. Zolang men zich niet in gehoorzaamheid wil
buigen voor Gods woord en Jezus Christus erkennen als DE Christus
Gods, is dit alles waardeloos.
Hem erkennen als de Christus, de Zoon van de levende God is een
zaak van eeuwig leven of eeuwige dood.

Lezen: Mattheüs 16:13-17

Lezen: Mattheüs 16:13-17

18 mei

18 mei

"Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het",
sprak de Heer Jezus tot de zijnen, toen Hij hen de voeten gewassen
had (Johannes 13:13).
In 1 Korinthe 8:6 lezen we: "Nochtans hebben wij maar één God, den
Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar één
Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door
Hem".
Voor ons, die met de mond hebben beleden dat Jezus Heer is en met
ons hart hebben geloofd, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt
(Romeinen 10:9), is er maar één Heer en Meester, Jezus Christus
onze Heiland. Zo behoort het tenminste te zijn.
Zoals een slaaf uitsluitend in dienst van zijn meester staat, voor wie
het woord van zijn meester bindend is, zo behoren wij te zijn ten
aanzien van onze Heer en Heiland.
Naar Zijn stem luisteren en Zijn Woord boven alles stellen. Als dit
het verlangen van ons hart is, zal Gods Geest dat in ons tot
openbaring brengen. Het is geheel vrijwillig als wij liefdeslaven van
onze Heer willen zijn. Het gaat ten koste van ons eigen ik, want dan
wordt het, zoals Paulus het uitdrukt: "Ik ben met Christus gekruist; en
ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij" (Galaten 2:20).
Als Jezus Christus ons leven is, is het niet moeilijk om onze medebroeders en -zusters lief te hebben, ja zelfs niet om "hun voeten te
wassen", dat is: om de minste te zijn. Wij kinderen Gods zijn zo
nauw met elkaar verbonden. Wij zijn één in Christus, zoals Christus
één is met Zijn Vader (Johannes 17:22).
Deze eenheid kan pas tot ontplooiing komen als alleen Christus onze
Heer en Meester is. Hoe inniger onze gemeenschap met Hem, hoe
nauwer de band der gemeenschap met elkaar.
Als Christus metterdaad onze Heer en Meester is, willen wij graag
Zijn voetstappen drukken, want dan is Hij het Die door Zijn Geest de
liefde in ons hart tot leven brengt.

"Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het",
sprak de Heer Jezus tot de zijnen, toen Hij hen de voeten gewassen
had (Johannes 13:13).
In 1 Korinthe 8:6 lezen we: "Nochtans hebben wij maar één God, den
Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar één
Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door
Hem".
Voor ons, die met de mond hebben beleden dat Jezus Heer is en met
ons hart hebben geloofd, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt
(Romeinen 10:9), is er maar één Heer en Meester, Jezus Christus
onze Heiland. Zo behoort het tenminste te zijn.
Zoals een slaaf uitsluitend in dienst van zijn meester staat, voor wie
het woord van zijn meester bindend is, zo behoren wij te zijn ten
aanzien van onze Heer en Heiland.
Naar Zijn stem luisteren en Zijn Woord boven alles stellen. Als dit
het verlangen van ons hart is, zal Gods Geest dat in ons tot
openbaring brengen. Het is geheel vrijwillig als wij liefdeslaven van
onze Heer willen zijn. Het gaat ten koste van ons eigen ik, want dan
wordt het, zoals Paulus het uitdrukt: "Ik ben met Christus gekruist; en
ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij" (Galaten 2:20).
Als Jezus Christus ons leven is, is het niet moeilijk om onze medebroeders en -zusters lief te hebben, ja zelfs niet om "hun voeten te
wassen", dat is: om de minste te zijn. Wij kinderen Gods zijn zo
nauw met elkaar verbonden. Wij zijn één in Christus, zoals Christus
één is met Zijn Vader (Johannes 17:22).
Deze eenheid kan pas tot ontplooiing komen als alleen Christus onze
Heer en Meester is. Hoe inniger onze gemeenschap met Hem, hoe
nauwer de band der gemeenschap met elkaar.
Als Christus metterdaad onze Heer en Meester is, willen wij graag
Zijn voetstappen drukken, want dan is Hij het Die door Zijn Geest de
liefde in ons hart tot leven brengt.

Lezen: 1 Korinthe 8:5-6

Lezen: 1 Korinthe 8:5-6

19 mei

19 mei

Na de aanhef en groet begint Paulus zijn brief aan de Efeziërs met:
"Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus"
(Efeze 1:3).
Ook de tweede brief aan de Korinthiërs, de brief aan de Kolossensen
en de brief van Petrus beginnen met lof en dank te brengen aan God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.
In Romeinen 15:6 vermaant Gods Woord ons om eendrachtig uit één
mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus te verheerlijken
en 2 Korinthe 11:31 zegt: "De God en Vader van onze Heer Jezus
Christus, Die geprezen is in der eeuwigheid".
Gods Woord vertelt ons, toen Abraham met zijn zoon Izak de berg
Moria beklom om Izak, zijn enige zoon, te offeren, van hen: "En zij
beiden gingen samen" (Genesis 22:6).
Abraham was een type van God de Vader, Die Zijn Zoon zou
offeren. God de Vader en God de Zoon hebben tezamen dat eeuwige
werk der verlossing volbracht. God de Vader gaf Zichzelf in Zijn
geliefde Zoon.
"Ik en de Vader zijn één" (Johannes 10:30), "Die Mij gezien heeft,
die heeft de Vader gezien" (Johannes 14:9), zei de Heer Jezus.
Het is zulk een volkomen eenheid, wij kunnen dat met ons verstand
niet bevatten. Wat moet het voor God de Vader geweest zijn, dat Hij
als heilig God, Zijn Zoon moest oordelen. Zij gingen beiden samen,
God de Vader met Zijn geliefde Zoon in Zijn lijden als Heilige en
Smetteloze in deze zondige wereld en in Zijn lijden en sterven op
Golgotha.
God de Zoon had in Zijn leven maar één doel voor ogen en dat was
om God de Vader te verheerlijken door het werk te voleindigen, dat
Zijn Vader Hem te doen had gegeven (Johannes 17:4).
Toen dit voleindigd was, heeft God de Vader Zijn Zoon uitermate
verhoogd, en Hem een Naam boven alle naam gegeven (Filippensen
2:9-11).
Geheel het werk der verlossing was een manifestatie van Goddelijke
liefde, ons ten goede.
Hoe past het ons God, die in Christus ook onze Vader is, eendrachtig
uit één mond te verheerlijken. Geprezen zij Hij in eeuwigheid!

Na de aanhef en groet begint Paulus zijn brief aan de Efeziërs met:
"Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus"
(Efeze 1:3).
Ook de tweede brief aan de Korinthiërs, de brief aan de Kolossensen
en de brief van Petrus beginnen met lof en dank te brengen aan God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.
In Romeinen 15:6 vermaant Gods Woord ons om eendrachtig uit één
mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus te verheerlijken
en 2 Korinthe 11:31 zegt: "De God en Vader van onze Heer Jezus
Christus, Die geprezen is in der eeuwigheid".
Gods Woord vertelt ons, toen Abraham met zijn zoon Izak de berg
Moria beklom om Izak, zijn enige zoon, te offeren, van hen: "En zij
beiden gingen samen" (Genesis 22:6).
Abraham was een type van God de Vader, Die Zijn Zoon zou
offeren. God de Vader en God de Zoon hebben tezamen dat eeuwige
werk der verlossing volbracht. God de Vader gaf Zichzelf in Zijn
geliefde Zoon.
"Ik en de Vader zijn één" (Johannes 10:30), "Die Mij gezien heeft,
die heeft de Vader gezien" (Johannes 14:9), zei de Heer Jezus.
Het is zulk een volkomen eenheid, wij kunnen dat met ons verstand
niet bevatten. Wat moet het voor God de Vader geweest zijn, dat Hij
als heilig God, Zijn Zoon moest oordelen. Zij gingen beiden samen,
God de Vader met Zijn geliefde Zoon in Zijn lijden als Heilige en
Smetteloze in deze zondige wereld en in Zijn lijden en sterven op
Golgotha.
God de Zoon had in Zijn leven maar één doel voor ogen en dat was
om God de Vader te verheerlijken door het werk te voleindigen, dat
Zijn Vader Hem te doen had gegeven (Johannes 17:4).
Toen dit voleindigd was, heeft God de Vader Zijn Zoon uitermate
verhoogd, en Hem een Naam boven alle naam gegeven (Filippensen
2:9-11).
Geheel het werk der verlossing was een manifestatie van Goddelijke
liefde, ons ten goede.
Hoe past het ons God, die in Christus ook onze Vader is, eendrachtig
uit één mond te verheerlijken. Geprezen zij Hij in eeuwigheid!

Lezen: 1 Petrus 1:3-5

Lezen: 1 Petrus 1:3-5

20 mei

20 mei

In 2 Korinthe 1:3 noemt Paulus door Gods Geest, onze Vader in
Christus Jezus: "De Vader der barmhartigheden".
In Efeze 2:4 lezen we: "God, Die rijk is in barmhartigheid".
God is de VADER der barmhartigheden. Buiten Hem bestaat geen
barmhartigheid in volmaakte zin. Het wezen der barmhartigheid is uit
Hem geboren, het is geboren uit Zijn grote liefde, waarmede Hij ons
liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden (Efeze
2:4-5).
Het is Zijn grote barmhartigheid, dat wij zijn wedergeboren tot een
levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden (1
Petrus 1:3).
Hoe wonderbaar groot is de liefde Gods, de enige bron van alle
barmhartigheid.
Reeds zong de psalmist: "HEERE! Uw barmhartigheden zijn vele;
maak mij levend naar Uw rechten" (Psalm 119:156). Wij, die Hem
hebben leren kennen als onze Vader in Christus Jezus, mogen ons
volkomen verzekerd weten van Zijn barmhartigheid.
Toen wij dood waren in misdaden en zonden, toen wij naar Hem niet
vroegen, heeft Hij, in Zijn oneindige liefde, Zichzelf gegeven in de
Zoon Zijner liefde.
Door genade zijn wij, die geloven, behouden en nu levend gemaakt
met Christus (Efeze 2:5).
Nu zijn wij Zijn kinderen en kan Hij in Christus, onze Heiland, al
Zijn barmhartigheid over ons uitstorten. Hij heeft ons lief met een
grote liefde, lezen we in Efeze 2:4. Hoe groot deze liefde is, kunnen
wij niet peilen. Hij, onze Vader, zorgt voor ons, draagt ons door het
leven heen, zoals een man zijn zoon draagt (Deuteronomium 1:31),
omringt ons met Zijn trouw en Zijn barmhartigheid.
Het leven is vaak vol moeite en verdriet. We mogen alles in Zijn
hand leggen, want Hij ziet het (Psalm 10:14).
Hoe rustig en stil kunnen we door het leven gaan, als we Gods
Woord gelovend, inderdaad ons geheel en al aan Hem toevertrouwen.
Als we ons leven en lot leggen in de hand van onze Vader.

In 2 Korinthe 1:3 noemt Paulus door Gods Geest, onze Vader in
Christus Jezus: "De Vader der barmhartigheden".
In Efeze 2:4 lezen we: "God, Die rijk is in barmhartigheid".
God is de VADER der barmhartigheden. Buiten Hem bestaat geen
barmhartigheid in volmaakte zin. Het wezen der barmhartigheid is uit
Hem geboren, het is geboren uit Zijn grote liefde, waarmede Hij ons
liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden (Efeze
2:4-5).
Het is Zijn grote barmhartigheid, dat wij zijn wedergeboren tot een
levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden (1
Petrus 1:3).
Hoe wonderbaar groot is de liefde Gods, de enige bron van alle
barmhartigheid.
Reeds zong de psalmist: "HEERE! Uw barmhartigheden zijn vele;
maak mij levend naar Uw rechten" (Psalm 119:156). Wij, die Hem
hebben leren kennen als onze Vader in Christus Jezus, mogen ons
volkomen verzekerd weten van Zijn barmhartigheid.
Toen wij dood waren in misdaden en zonden, toen wij naar Hem niet
vroegen, heeft Hij, in Zijn oneindige liefde, Zichzelf gegeven in de
Zoon Zijner liefde.
Door genade zijn wij, die geloven, behouden en nu levend gemaakt
met Christus (Efeze 2:5).
Nu zijn wij Zijn kinderen en kan Hij in Christus, onze Heiland, al
Zijn barmhartigheid over ons uitstorten. Hij heeft ons lief met een
grote liefde, lezen we in Efeze 2:4. Hoe groot deze liefde is, kunnen
wij niet peilen. Hij, onze Vader, zorgt voor ons, draagt ons door het
leven heen, zoals een man zijn zoon draagt (Deuteronomium 1:31),
omringt ons met Zijn trouw en Zijn barmhartigheid.
Het leven is vaak vol moeite en verdriet. We mogen alles in Zijn
hand leggen, want Hij ziet het (Psalm 10:14).
Hoe rustig en stil kunnen we door het leven gaan, als we Gods
Woord gelovend, inderdaad ons geheel en al aan Hem toevertrouwen.
Als we ons leven en lot leggen in de hand van onze Vader.
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Alle kinderen van God komen eens in de hemelse zaligheid. Dit is
een onomstotelijke waarheid.
De Heer Jezus heeft gezegd: "En Ik geef hun het eeuwige leven; en
zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en NIEMAND zal
dezelve uit Mijn hand rukken" (Johannes 10:28).
Hij heeft een EEUWIGE verlossing aangebracht. Deze zekerheid
hangt niet af van iets in onszelf, van onze wandel of van de mate van
ons geloof, doch ligt uitsluitend vast in Jezus Christus onze Heer.
Toch zal er in de hemel wel onderscheid zijn tussen de heerlijkheid
van de ene gelovige en die van de andere.
Een gelovige die in zijn leven op aarde niet het Christus-leven
openbaar maakt, komt wel in de hemel, doch van zijn werk hier op
aarde zal niets overblijven wat de Heer zou kunnen belonen.
Door het werk der verlossing van onze Heer zijn wij verlost van de
toorn van God. Wij komen niet meer in het oordeel. Als God de nietbehouden mens zal oordelen voor de grote witte troon (Openbaring
20:11-15), zijn wij allang bij de Heer.
Een gelovige komt echter wel eenmaal voor de rechterstoel van
Christus te staan. Niet om GEoordeeld te worden, maar om
BEoordeeld te worden. Niet onze werken zullen worden beoordeeld,
doch HET werk, n.l. HET werk des GELOOFS.
1 Thessalonicensen 1:3:" ...gedenkende het werk uws geloofs ..."
1 Petrus 1:17: "Vader, Die zonder aanneming des persoons oordeelt
naar eens iegelijks WERK".
Hebreeën 6:10: "Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw WERK
zou vergeten, en den arbeid der liefde, die gij aan Zijn Naam
bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient".
Het gaat erom of wij door geloof hebben geleefd, of wij door Gods
Geest het nieuwe leven hebben geopenbaard. Alleen dat leven heeft
waarde voor God. Al het andere wordt vergeleken met hout, hooi en
stoppelen en zal verbranden (1 Korinthe 3:12-13).
Let wel: ons WERK zal worden beoordeeld, dus niet of we veel of
weinig gezondigd hebben. Onze zonden zijn voor eeuwig weggedaan
door het bloed van Christus. Ook niet of we goed of braaf geweest
zijn. Het punt is, of en in hoeverre de Heer Jezus Heer en Meester
van ons leven is geweest. Het is niet een kwestie van werken doch
ook een zaak van het hart.
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Onze God en Vader is de Vader der barmhartigheden, Hij is ook de
God aller vertroosting (2 Korinthe 1:3).
Hij is de God ALLER vertroosting.
Hij is Goddelijk volmaakt in Zijn liefde. Hij is Goddelijk volmaakt in
Zijn vertroosting. Welk een openbaring van Goddelijke gerechtigheid
en liefde was er nodig om ons te kunnen vertroosten. Het is
uitsluitend in en door Jezus Christus onze Heer, dat Hij de God aller
vertroosting voor ons kan zijn.
"En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons
heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede
hoop in genade" (2 Thessalonicensen 2:16).
In Christus ontvingen we EEUWIGE troost. Het is Gods wonderbare
genade, die ons deze eeuwige troost en goede hoop heeft geschonken.
Er is geen enkele verdienste van onze kant, het is alles alleen genade
om Christus wil.
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Onze Vader kent Zijn kinderen ieder persoonlijk door en door. Wij
die leven in en met Jezus Christus onze Heiland, mogen altijd
vrijmoedig tot God als Vader gaan. Hij kent onze weg, ons hart, onze
zorgen. Hij troost en bemoedigt ons door Zijn Geest en door Zijn
Woord, als ons pad moeilijk en zwaar is. Hij sterkt onze harten om te
leven naar Zijn welbehagen, onder welke omstandigheid dan ook. Hij
schonk ons de Heilige Geest, de Trooster (Johannes 15:26), Die ons
steeds weer wijst op Gods liefde en trouw en Die onze Heiland en
Heer grootmaakt, Hem doet kennen en liefhebben.
Hij is voor ons de God aller vertroosting, onze liefdevolle Vader in
Christus. Hij omringt ons met Zijn liefde en staat altijd klaar om te
vertroosten en te bemoedigen. Zulk een Vader hebben wij in en door
onze dierbare Heiland, Jezus Christus onze Heer.
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In de vier evangeliën lezen we herhaalde malen, dat de Heer Jezus
Zichzelf noemt: "De Zoon des mensen". Hij is geworden uit een
vrouw, geworden onder de wet, zegt Galaten 4:4. Hij is volkomen
mens geworden, mens zoals wij zijn, doch zonder zonde. Hij is de
mensen gelijk geworden (Filippensen 2:7).
Het evangelie van Johannes begint over Hem aldus: "In den beginne
was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve
gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is".
(Johannes 1:1-3) en verder in vers 14: "Het Woord is vlees
geworden". Jezus Christus, in en door Wie alles geworden is. Hij is
de Heer der heerlijkheid (1 Korinthe 2:8). Deze grote God werd Zoon
des mensen om onze Zaligmaker te kunnen zijn. Hij is volkomen
God, Hij is ook volkomen Mens. Hij moest vlees en bloed aannemen
om de mens te kunnen verlossen. Deze wereld is vol ongerechtigheid.
Er is nergens recht en er is niemand rechtvaardig. De HEERE zag het,
en Hij ontzette Zich, omdat er geen voorbidder was.
Niemand kon dit ook, want het ganse mensdom lag gebonden in
zonde en dood. Toen bracht ZIJN arm heil en Zijn gerechtigheid
ondersteunde Hem (Jesaja 59:15-16). Dit heil, deze gerechtigheid
was Jezus Christus, Gods Zoon. Om Gods gerechtigheid te kunnen
openbaren, is Hij Zoon des mensen geworden. Er was geen andere
weg. Hij heeft Gods gerechtigheid geopenbaard in Zijn leven als
volmaakt Mens; Hij heeft Gods gerechtigheid volkomen
genoegdoening gegeven, toen Hij op Golgotha leed en stierf als
Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen.
De gehele last van het leven der mensen heeft Hij gedragen en
tenslotte Zich zo met de mens vereenzelvigd, dat Hij door Zijn God
werd verlaten, toen Hij tot zonde werd gemaakt. Nu zit Hij aan de
rechterhand der Majesteit in de hoogste, ons ten goede.
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Dat zulk een grote God, zulk een machtige Heer als Jezus Christus is,
MENS is geworden! DE Zoon des mensen! Het is met ons verstand
niet te doorgronden. De liefde die uit dit grote mysterie spreekt is
volkomen onverklaarbaar. Deze Zoon des mensen is niet alleen het
bewijs van de hoogste, de Goddelijke liefde, Hij is ook het bewijs,
dat als de Almachtige God een werk begint, dit ALTIJD voleindigd
wordt en als Hij een bepaald doel voor ogen heeft, dit ALTIJD
bereikt wordt.
God had een volmaakt mens geschapen en hem geplaatst in de meest
gunstige omstandigheden, met de bedoeling dat deze mens, deze
Adam, God zou liefhebben en eren. Dat hij naar Gods stem zou
luisteren en niet naar de stem van Gods tegenstander, de boze.
De mens heeft hierin volkomen gefaald en is in zonde en dood
terechtgekomen. Hij werd slaaf van de boze. Toch voleindigt God
Zijn werk ten aanzien van de mens in Jezus Christus. In de Zoon des
mensen bereikt Hij Zijn doel met de mensen.
Deze Zoon des mensen heeft geleefd als volmaakt mens tot eer van
God. In volkomen gehoorzaamheid aan Zijn stem heeft Hij Gods
werk volbracht. Het werk der verlossing, door God de Vader en God
de Zoon tot stand gebracht, is zo overweldigend groot, zo
allesomvattend. Satan, dood en hel zijn overwonnen.
Ieder mensenkind dat deze feiten gelovig aanvaardt, dat deze Zoon
des mensen erkent als de Christus, ontvangt door de Geest van God
NIEUW leven in zich. Verlost uit zonde en dood kan hij door Gods
Geest het nieuwe leven door geloof leven tot eer van God en in
gehoorzaamheid aan Zijn stem, het werk Gods in hem laten
volbrengen. Zo komt God tot Zijn doel. Dit alles alleen in en door
Jezus Christus, de Zoon des mensen. Ieder mens krijgt eenmaal met
Christus te maken, hetzij nu als Zoon des mensen, de Zaligmaker,
hetzij eens als Rechter en Heer boven alles.
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Als wij gaan nadenken over wat Gods Woord ons leert aangaande
onze Heer en Heiland, hoe wonderlijk en groot wordt Hij dan in onze
ogen. Hij, Die Zijn eeuwige heerlijkheid heeft verlaten en Zoon des
mensen is geworden. Wat is het toch geweldig als we bedenken, dat
daar Boven aan de rechterhand van de almachtige God, onze Heiland
is gezeten, Die als mens op aarde heeft geleefd. Die onder ons heeft
gewandeld in deze vervloekte wereld. Hij weet wat het leven met
zich meebrengt aan nood, ziekte, verdriet, pijn en eenzaamheid. Hij is
volkomen God, Hij is ook volkomen Mens. Hoewel zonder zonde, de
Heilige, de Smetteloze, Hij heeft met de mens meegeleefd en hem
Zijn barmhartigheid en liefde betoond.
Hij heeft de mensen laten zien, wie God de Vader is (Johannes 1:18).
Een God van liefde en trouw, maar ook van gerechtigheid. Hij de
Zoon des mensen heeft Zijn Goddelijke macht terzijde gezet, Hij
heeft zich ontledigd en de gestaltenis van een dienstknecht
aangenomen en als mens onder ons geleefd tot eer van God
(Filippensen 2:7). Zoals wij hadden moeten leven.
Ja, Hij werd zo één met ons, dat Hij de gevolgen van ons falen op
zich heeft genomen, ervoor werd geoordeeld door de heilige,
rechtvaardige God.
Deze Zoon des mensen zei: "Ik ben de Opstanding en het Leven; Die
in Mij gelooft zal leven" (Johannes 11:25). Hij is de opgestane Heer,
het WARE Leven en wil ook ons leven zijn. Hij kan als Zoon des
mensen met ons meevoelen. Door Hem is het dat wij altijd vrije
toegang hebben tot de troon der genade om barmhartigheid, genade
en hulp (Hebreeën 4:15-16).
Deze Zoon des mensen in Wie al de volheid Gods lichamelijk woont
(Kolossensen 2:9), is onze Heiland, Die ons liefheeft met een
eeuwige, onveranderlijke liefde. Hij is onze trouwe Metgezel op ons
vaak moeilijk levenspad.
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"Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad;
blijft in deze Mijn liefde", sprak de Heer Jezus tot de zijnen
(Johannes 15:9).
"Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons
gesteld heeft; en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te
stellen" (1 Johannes 3:16).
BLIJFT in Mijn liefde, zegt de Heer tot ons die in Hem geloven.
De liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, is zo onzegbaar groot.
Wie kan ooit doorgronden, wat het Hem gekost heeft om in onze
plaats te gaan staan, toen God oordeelde en Hij voor ons in de dood
ging?
Het was Zijn wonderbare liefde, die ons tot redding werd en het is
Zijn wonderbare liefde die ons, nu wij verlost zijn, omringt en
omsluit.
Blijven in deze liefde is: er altijd weer op terugvallen, ze overdenken,
je erin verlustigen.
Zijn liefde is onveranderlijk, ze is eeuwig, want Hij, Jezus Christus,
is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid (Hebreeën 13:8).
Blijven in Zijn liefde betekent in nauwe gemeenschap met Hem
leven, Hem toestaan in je hart te gaan wonen.
Blijven in Zijn liefde betekent ook je door Gods Geest en Gods
Woord te laten onderwijzen om Hem meer en beter te leren kennen.
Het is je wortelen in deze liefde, erin gaan staan, zoals een plant in de
aarde, erin groeien en bloeien.
De liefde van Christus onze Heiland, Die de kennis te boven gaat
(Efeze 3:19), zal dan ons leven vullen tot al de volheid Gods.
Het betekent, dat Zijn liefde in ons zal zijn een fontein van water dat
springt tot in het eeuwige leven (Johannes 4:14), omdat Hijzelf deze
liefde is.

"Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad;
blijft in deze Mijn liefde", sprak de Heer Jezus tot de zijnen
(Johannes 15:9).
"Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons
gesteld heeft; en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te
stellen" (1 Johannes 3:16).
BLIJFT in Mijn liefde, zegt de Heer tot ons die in Hem geloven.
De liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, is zo onzegbaar groot.
Wie kan ooit doorgronden, wat het Hem gekost heeft om in onze
plaats te gaan staan, toen God oordeelde en Hij voor ons in de dood
ging?
Het was Zijn wonderbare liefde, die ons tot redding werd en het is
Zijn wonderbare liefde die ons, nu wij verlost zijn, omringt en
omsluit.
Blijven in deze liefde is: er altijd weer op terugvallen, ze overdenken,
je erin verlustigen.
Zijn liefde is onveranderlijk, ze is eeuwig, want Hij, Jezus Christus,
is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid (Hebreeën 13:8).
Blijven in Zijn liefde betekent in nauwe gemeenschap met Hem
leven, Hem toestaan in je hart te gaan wonen.
Blijven in Zijn liefde betekent ook je door Gods Geest en Gods
Woord te laten onderwijzen om Hem meer en beter te leren kennen.
Het is je wortelen in deze liefde, erin gaan staan, zoals een plant in de
aarde, erin groeien en bloeien.
De liefde van Christus onze Heiland, Die de kennis te boven gaat
(Efeze 3:19), zal dan ons leven vullen tot al de volheid Gods.
Het betekent, dat Zijn liefde in ons zal zijn een fontein van water dat
springt tot in het eeuwige leven (Johannes 4:14), omdat Hijzelf deze
liefde is.

Lezen: Efeze 3:14-19

Lezen: Efeze 3:14-19

27 mei

27 mei

"Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven;
gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn
liefde" (Johannes 15:10), heeft de Heer gezegd, en: "Zo iemand Mij
liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem
liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem
maken" (Johannes 14:23).
Het is dus een wisselwerking.
Als we in de liefde van onze Heer willen blijven, moeten we Zijn
geboden bewaren en als we Hem liefhebben houdt dat in, dat we Zijn
geboden bewaren. Eigenlijk is dit heel logisch en eenvoudig. Als een
kind veel van vader of moeder houdt, zal het graag doen wat van hem
gevraagd wordt. Als een ondergeschikte liefde en achting voor zijn
baas heeft, zal hij met plezier zijn bevelen opvolgen.

"Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven;
gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn
liefde" (Johannes 15:10), heeft de Heer gezegd, en: "Zo iemand Mij
liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem
liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem
maken" (Johannes 14:23).
Het is dus een wisselwerking.
Als we in de liefde van onze Heer willen blijven, moeten we Zijn
geboden bewaren en als we Hem liefhebben houdt dat in, dat we Zijn
geboden bewaren. Eigenlijk is dit heel logisch en eenvoudig. Als een
kind veel van vader of moeder houdt, zal het graag doen wat van hem
gevraagd wordt. Als een ondergeschikte liefde en achting voor zijn
baas heeft, zal hij met plezier zijn bevelen opvolgen.

De geboden van de Heer bewaren, betekent niet alleen maar ze
opbergen in je hart, doch ook je ernaar richten. Zijn geboden vinden
we in de Bijbel, zij zijn de Bijbel, Gods Woord.
Het is de Geest van God, Die Zijn geboden, Zijn Woord, in ons hart
tot leven wekt.
De Heer Jezus heeft gezegd, dat Hij ons liefheeft, zoals God de
Vader Hem liefheeft (Johannes 15:9). Als we Hem op Zijn Woord
geloven, kan het niet anders of deze grote, eeuwige liefde reflecteert
in ons hart tot wederliefde. Hem liefhebben, wekt het verlangen op
Hem meer en beter te leren kennen. Om te leven zoals Hij wil dat we
leven zullen. In Zijn liefde blijven, is ons buigen over Zijn Woord om
te leren verstaan, wat Hem welbehagelijk is.
In Zijn liefde blijvend, gaat het geloof in ons werken, want geloof
werkt door liefde (Galaten 5:6).
Geloven in Zijn wonderbare, Goddelijke liefde, erin gaan staan en zo
het geloofsleven leven dat Gods Geest in ons werkt.
BLIJVEN in de liefde van Hem, Die ons zo duur heeft gekocht. Het
is Zijn hartewens, omdat Hij ons zo liefheeft, want dit heeft Hij tot
ons gesproken, opdat Zijn blijdschap in ons zou zijn.

De geboden van de Heer bewaren, betekent niet alleen maar ze
opbergen in je hart, doch ook je ernaar richten. Zijn geboden vinden
we in de Bijbel, zij zijn de Bijbel, Gods Woord.
Het is de Geest van God, Die Zijn geboden, Zijn Woord, in ons hart
tot leven wekt.
De Heer Jezus heeft gezegd, dat Hij ons liefheeft, zoals God de
Vader Hem liefheeft (Johannes 15:9). Als we Hem op Zijn Woord
geloven, kan het niet anders of deze grote, eeuwige liefde reflecteert
in ons hart tot wederliefde. Hem liefhebben, wekt het verlangen op
Hem meer en beter te leren kennen. Om te leven zoals Hij wil dat we
leven zullen. In Zijn liefde blijven, is ons buigen over Zijn Woord om
te leren verstaan, wat Hem welbehagelijk is.
In Zijn liefde blijvend, gaat het geloof in ons werken, want geloof
werkt door liefde (Galaten 5:6).
Geloven in Zijn wonderbare, Goddelijke liefde, erin gaan staan en zo
het geloofsleven leven dat Gods Geest in ons werkt.
BLIJVEN in de liefde van Hem, Die ons zo duur heeft gekocht. Het
is Zijn hartewens, omdat Hij ons zo liefheeft, want dit heeft Hij tot
ons gesproken, opdat Zijn blijdschap in ons zou zijn.

Lezen: Johannes 15:9-14

Lezen: Johannes 15:9-14

28 mei

28 mei

"Blijft in deze Mijne liefde" (Johannes 15:9).
De liefde van onze Heer en Heiland is dezelfde liefde waarmee God
de Vader Zijn Zoon liefheeft.
"Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad",
zei de Heer (Johannes 15:9).
In Zijn gebed tot Zijn Vader spreekt Hij het uit: "Want Gij hebt Mij
liefgehad, voor de nederwerping der wereld" (Johannes 17:24).
Het is deze wonderlijke, Goddelijke liefde van God de Vader en God
de Zoon waarmee wij geliefd worden.
In Jezus Christus onze Heer zijn we terechtgekomen in deze
Goddelijke liefde. Wij zijn er voor altijd in opgesloten en komen er
nooit meer van los. Deze wonderbare, pure liefde is niet afhankelijk
van de mate van onze liefde.
Wij zijn van onszelf niet eens in staat Hem lief te hebben. Het is Zijn
grote genade, dat Hij ons Zijn Geest in ons hart heeft gegeven en
door deze Geest Zijn liefde in ons heeft uitgestort (Romeinen 5:5).
Met deze liefde kunnen wij Hem liefhebben. Blijft in Mijn liefde,
zegt de Heer ook tot ons. Ook als alles tegenloopt, als het leven
moeilijk is. Blijven in Zijn liefde, die zo groot is en zo waarachtig.
Op Zijn allesovertreffende liefde tot ons kunnen wij altijd en voor de
volle 100% rekenen.
In Zijn liefde blijven, dat is dicht bij Hem zijn, ons door Hem laten
leiden. Geloven in Zijn onwankelbare, trouwe liefde. Als de Heer
Jezus tot Zijn Vader bidt en over ons spreekt, zegt Hij: "Ik bid voor
hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij
gegeven hebt, want zij zijn Uwe. En al het Mijne is Uwe, en het Uwe
is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt" (Johannes 17:9-10). In
Johannes 17:23: "En hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad
hebt".
Is dit niet onuitsprekelijk groot en heerlijk? Wij zijn het eigendom,
het persoonlijk bezit van God de Vader en God de Zoon en voorwerp
van de hoogste Goddelijke liefde!
Hoe is het de moeite waard om in deze liefde te blijven en er ons in te
verlustigen!

"Blijft in deze Mijne liefde" (Johannes 15:9).
De liefde van onze Heer en Heiland is dezelfde liefde waarmee God
de Vader Zijn Zoon liefheeft.
"Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad",
zei de Heer (Johannes 15:9).
In Zijn gebed tot Zijn Vader spreekt Hij het uit: "Want Gij hebt Mij
liefgehad, voor de nederwerping der wereld" (Johannes 17:24).
Het is deze wonderlijke, Goddelijke liefde van God de Vader en God
de Zoon waarmee wij geliefd worden.
In Jezus Christus onze Heer zijn we terechtgekomen in deze
Goddelijke liefde. Wij zijn er voor altijd in opgesloten en komen er
nooit meer van los. Deze wonderbare, pure liefde is niet afhankelijk
van de mate van onze liefde.
Wij zijn van onszelf niet eens in staat Hem lief te hebben. Het is Zijn
grote genade, dat Hij ons Zijn Geest in ons hart heeft gegeven en
door deze Geest Zijn liefde in ons heeft uitgestort (Romeinen 5:5).
Met deze liefde kunnen wij Hem liefhebben. Blijft in Mijn liefde,
zegt de Heer ook tot ons. Ook als alles tegenloopt, als het leven
moeilijk is. Blijven in Zijn liefde, die zo groot is en zo waarachtig.
Op Zijn allesovertreffende liefde tot ons kunnen wij altijd en voor de
volle 100% rekenen.
In Zijn liefde blijven, dat is dicht bij Hem zijn, ons door Hem laten
leiden. Geloven in Zijn onwankelbare, trouwe liefde. Als de Heer
Jezus tot Zijn Vader bidt en over ons spreekt, zegt Hij: "Ik bid voor
hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij
gegeven hebt, want zij zijn Uwe. En al het Mijne is Uwe, en het Uwe
is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt" (Johannes 17:9-10). In
Johannes 17:23: "En hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad
hebt".
Is dit niet onuitsprekelijk groot en heerlijk? Wij zijn het eigendom,
het persoonlijk bezit van God de Vader en God de Zoon en voorwerp
van de hoogste Goddelijke liefde!
Hoe is het de moeite waard om in deze liefde te blijven en er ons in te
verlustigen!

Lezen: Johannes 17:1-11

Lezen: Johannes 17:1-11

29 mei

29 mei

"Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden
heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt
navolgen" (1 Petrus 2:21).
Er zijn veel hoogstaande mensen, die de Heer Jezus als Voorbeeld
nemen en zo menen God te kunnen behagen. De hierboven
aangehaalde tekst is echter gericht tot gelovigen, dat wil zeggen, tot
mensen die, wetende dat zij verloren zondaars waren, Jezus Christus
gelovig hebben aanvaard als hun persoonlijke Verlosser en
Zaligmaker en dus kinderen Gods zijn geworden.
Alleen in en door Jezus Christus is het mogelijk Gode welbehagelijk
te leven. Wij, kinderen Gods, weten dat onze Heiland voor ons heeft
geleden. Hij is ons tot Voorbeeld. Zelf zegt Hij tot ons: "Bewaar Mijn
geboden, gelijk Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb en blijf in
Zijn liefde" (Johannes 15:10).
Hij, de Zoon van God, heeft in volkomen gehoorzaamheid aan Zijn
Vader geleefd. Hij bewaarde de geboden van Zijn Vader.
Hij kon in waarheid zeggen, dat Hij de Vader liefhad en: "Alzo doe,
gelijkerwijs Mij de Vader geboden heeft" (Johannes 14:31).
Johannes 12:50: "En Ik weet, dat Zijn gebod het eeuwige leven is.
Hetgeen Ik dan spreek, dat spreek Ik alzo, gelijk Mij de Vader
gezegd heeft".
Johannes 8:28: "Wanneer gij den Zoon des mensen zult verhoogd
hebben, dan zult gij verstaan, dat Ik Die ben, en dat Ik van Mijzelven
niets doe; maar deze dingen spreek Ik, gelijk Mijn Vader Mij geleerd
heeft".
Hij was de ware Zoon des mensen, Die alles wat Hij deed in
gehoorzaamheid aan Zijn vader volbracht.
Al Zijn tekenen waren een openbaring van de werken van Zijn Vader
(Johannes 14:10). In elk opzicht leefde Hij in volkomen
afhankelijkheid van Zijn God. Hij is ons Voorbeeld. Zoals Hij,
behoren wij te leven in gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord.
Niet eigen wegen kiezen, doch de weg gaan die Hij wil. Ons
volkomen aan Hem toevertrouwen, opdat Hij door Zijn Geest in ons
hart kan wonen en de eerste plaats in ons leven krijgt.
Zo zullen wij Zijn voetstappen navolgen.

"Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden
heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt
navolgen" (1 Petrus 2:21).
Er zijn veel hoogstaande mensen, die de Heer Jezus als Voorbeeld
nemen en zo menen God te kunnen behagen. De hierboven
aangehaalde tekst is echter gericht tot gelovigen, dat wil zeggen, tot
mensen die, wetende dat zij verloren zondaars waren, Jezus Christus
gelovig hebben aanvaard als hun persoonlijke Verlosser en
Zaligmaker en dus kinderen Gods zijn geworden.
Alleen in en door Jezus Christus is het mogelijk Gode welbehagelijk
te leven. Wij, kinderen Gods, weten dat onze Heiland voor ons heeft
geleden. Hij is ons tot Voorbeeld. Zelf zegt Hij tot ons: "Bewaar Mijn
geboden, gelijk Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb en blijf in
Zijn liefde" (Johannes 15:10).
Hij, de Zoon van God, heeft in volkomen gehoorzaamheid aan Zijn
Vader geleefd. Hij bewaarde de geboden van Zijn Vader.
Hij kon in waarheid zeggen, dat Hij de Vader liefhad en: "Alzo doe,
gelijkerwijs Mij de Vader geboden heeft" (Johannes 14:31).
Johannes 12:50: "En Ik weet, dat Zijn gebod het eeuwige leven is.
Hetgeen Ik dan spreek, dat spreek Ik alzo, gelijk Mij de Vader
gezegd heeft".
Johannes 8:28: "Wanneer gij den Zoon des mensen zult verhoogd
hebben, dan zult gij verstaan, dat Ik Die ben, en dat Ik van Mijzelven
niets doe; maar deze dingen spreek Ik, gelijk Mijn Vader Mij geleerd
heeft".
Hij was de ware Zoon des mensen, Die alles wat Hij deed in
gehoorzaamheid aan Zijn vader volbracht.
Al Zijn tekenen waren een openbaring van de werken van Zijn Vader
(Johannes 14:10). In elk opzicht leefde Hij in volkomen
afhankelijkheid van Zijn God. Hij is ons Voorbeeld. Zoals Hij,
behoren wij te leven in gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord.
Niet eigen wegen kiezen, doch de weg gaan die Hij wil. Ons
volkomen aan Hem toevertrouwen, opdat Hij door Zijn Geest in ons
hart kan wonen en de eerste plaats in ons leven krijgt.
Zo zullen wij Zijn voetstappen navolgen.

Lezen: 1 Johannes 2:5-6

Lezen: 1 Johannes 2:5-6

30 mei

30 mei

Toen Johannes de Doper zijn taak als wegbereider van de Messias
had volbracht, heeft hij gezegd: "Zo is dan deze mijn blijdschap
vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden"
(Johannes 3:29-30).
Johannes de Doper heeft Gods Geest gelijk een duif op de Heer Jezus
zien nederdalen, zoals God hem voorspeld had. Hij heeft getuigd:
"Deze is de Zoon van God". Hij heeft op hem gewezen, als het Lam
Gods, dat de zonde der wereld op Zich zou nemen (Johannes 1:2934).
Hij kon het met Simeon zeggen: "Nu laat Gij, Heere! Uw
dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord; Want mijn ogen hebben
Uw zaligheid (dat is Uw Jezus) gezien" (Lukas 2:29-30).
"Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen,
maar ik moet minder worden".
Zijn deze woorden niet in veel hogere mate van toepassing op ons?
Wij die onze Heiland zoveel meer en beter hebben leren kennen in
Zijn wonderbare liefde. Die uit Gods Woord hebben leren verstaan:
zijn moeitevol lijden, Zijn dood, om ons te verlossen en ook Zijn
triomf over de dood.
Wij die in Hem zijn opgestaan tot nieuw leven, die nu kinderen Gods
zijn geworden!
Betekent het nieuwe leven niet voor ons: "Hij moet wassen, ik
minder worden"? Eigenlijk behoort het te zijn: "NIETS van mij, Hij
ALLES. Niet ik, maar Christus".
Als Christus onze Heer en Meester is, groeien wij door Gods Geest
steeds meer naar Hem toe.
Hoe meer we Hem leren kennen, hoe dieper onze blijdschap. Hem te
kennen is Hem liefhebben, Hem liefhebben is Hem volkomen
vertrouwen, Hem gehoorzamen.
Gods Geest wil zo in ons bewerken, dat we onszelf geheel verliezen
in Hem, Die ons leven is.

Toen Johannes de Doper zijn taak als wegbereider van de Messias
had volbracht, heeft hij gezegd: "Zo is dan deze mijn blijdschap
vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden"
(Johannes 3:29-30).
Johannes de Doper heeft Gods Geest gelijk een duif op de Heer Jezus
zien nederdalen, zoals God hem voorspeld had. Hij heeft getuigd:
"Deze is de Zoon van God". Hij heeft op hem gewezen, als het Lam
Gods, dat de zonde der wereld op Zich zou nemen (Johannes 1:2934).
Hij kon het met Simeon zeggen: "Nu laat Gij, Heere! Uw
dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord; Want mijn ogen hebben
Uw zaligheid (dat is Uw Jezus) gezien" (Lukas 2:29-30).
"Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen,
maar ik moet minder worden".
Zijn deze woorden niet in veel hogere mate van toepassing op ons?
Wij die onze Heiland zoveel meer en beter hebben leren kennen in
Zijn wonderbare liefde. Die uit Gods Woord hebben leren verstaan:
zijn moeitevol lijden, Zijn dood, om ons te verlossen en ook Zijn
triomf over de dood.
Wij die in Hem zijn opgestaan tot nieuw leven, die nu kinderen Gods
zijn geworden!
Betekent het nieuwe leven niet voor ons: "Hij moet wassen, ik
minder worden"? Eigenlijk behoort het te zijn: "NIETS van mij, Hij
ALLES. Niet ik, maar Christus".
Als Christus onze Heer en Meester is, groeien wij door Gods Geest
steeds meer naar Hem toe.
Hoe meer we Hem leren kennen, hoe dieper onze blijdschap. Hem te
kennen is Hem liefhebben, Hem liefhebben is Hem volkomen
vertrouwen, Hem gehoorzamen.
Gods Geest wil zo in ons bewerken, dat we onszelf geheel verliezen
in Hem, Die ons leven is.

Lezen: Johannes 3:27-36

Lezen: Johannes 3:27-36

31 mei

31 mei

Leven door geloof, is gericht op de dingen die men NIET ziet.
Gods zegt in 2 Korinthe 4:18 tot ons die in Christus Jezus geloven:
"Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen,
die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de
dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig".
Sprekende over het geloofsleven wordt er van Mozes gezegd in
Hebreeën 11:27: "Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet
vrezende den toorn des konings; want hij hield zich vast, als ziende
den Onzienlijke".
Mozes zag dus in geloof op zijn God en zo ontving hij kracht om
standvastig te zijn.
Gods Geest vermaant ons in Hebreeën 12:2: "Ziende op den oversten
Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de
vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en
schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van
God".
Leven door geloof, zoals God dat van ons vraagt, is dus ons
geloofsoog richten op Jezus Christus, onze Heer. Hij is het Voorwerp
van ons geloof. In geloof zien wij Hem, de opgestane Heer, zittend
aan Gods rechterhand in de Hoogste (Hebreeën 1:3).
In Efeze 2:6 maakt Gods Woord ons bekend met het heerlijke feit,
dat wij met Christus zijn opgewekt en mede een plaats hebben in de
hemel in Christus Jezus.
We kunnen deze waarheden niet voelen of met onze ogen zien. Zij
zijn geestelijk en onzichtbaar, ze zijn eeuwig.
Daarom kan geloofsleven van een kind van God nooit gericht zijn op
de dingen van hemzelf of van de wereld. Als dat wel het geval is, is
het geen geloofsleven in de bijbelse zin.
Zoekt de dingen die BOVEN zijn, NIET die op de aarde zijn, lezen
we in Kolossensen 3:1-2. Boven waar Christus is. In Hem ligt het
doel van ons geloof. In Christus Jezus zijn wij hemelburgers
geworden en huisgenoten van God. Deze wereld ligt in de boze (1
Johannes 5:19), we horen er niet meer bij.
Leven door geloof is: "NIET zien op het zichtbare"; het is geestelijk
leven. Het is gericht op een Persoon, op Christus de Heer. Hij moet
het doel van het geloofsleven zijn, Hem te behagen het verlangen van
ons hart.

Leven door geloof, is gericht op de dingen die men NIET ziet.
Gods zegt in 2 Korinthe 4:18 tot ons die in Christus Jezus geloven:
"Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen,
die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de
dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig".
Sprekende over het geloofsleven wordt er van Mozes gezegd in
Hebreeën 11:27: "Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet
vrezende den toorn des konings; want hij hield zich vast, als ziende
den Onzienlijke".
Mozes zag dus in geloof op zijn God en zo ontving hij kracht om
standvastig te zijn.
Gods Geest vermaant ons in Hebreeën 12:2: "Ziende op den oversten
Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de
vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en
schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van
God".
Leven door geloof, zoals God dat van ons vraagt, is dus ons
geloofsoog richten op Jezus Christus, onze Heer. Hij is het Voorwerp
van ons geloof. In geloof zien wij Hem, de opgestane Heer, zittend
aan Gods rechterhand in de Hoogste (Hebreeën 1:3).
In Efeze 2:6 maakt Gods Woord ons bekend met het heerlijke feit,
dat wij met Christus zijn opgewekt en mede een plaats hebben in de
hemel in Christus Jezus.
We kunnen deze waarheden niet voelen of met onze ogen zien. Zij
zijn geestelijk en onzichtbaar, ze zijn eeuwig.
Daarom kan geloofsleven van een kind van God nooit gericht zijn op
de dingen van hemzelf of van de wereld. Als dat wel het geval is, is
het geen geloofsleven in de bijbelse zin.
Zoekt de dingen die BOVEN zijn, NIET die op de aarde zijn, lezen
we in Kolossensen 3:1-2. Boven waar Christus is. In Hem ligt het
doel van ons geloof. In Christus Jezus zijn wij hemelburgers
geworden en huisgenoten van God. Deze wereld ligt in de boze (1
Johannes 5:19), we horen er niet meer bij.
Leven door geloof is: "NIET zien op het zichtbare"; het is geestelijk
leven. Het is gericht op een Persoon, op Christus de Heer. Hij moet
het doel van het geloofsleven zijn, Hem te behagen het verlangen van
ons hart.

Lezen: 2 Korinthe 4:16-18

Lezen: 2 Korinthe 4:16-18

1 juni

1 juni

"De Koning der koningen, en Heere der heeren, Die alleen
onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont;
Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en
eeuwige kracht. Amen" (1 Timotheüs 6:15,16).
In Hebreeën 4:13 lezen we, dat voor God geen schepsel onzichtbaar
is, maar alle dingen naakt en geopend zijn voor Hem.
In Psalm 139:1 staat: "HEERE! Gij doorgrondt en kent mij" en in
Jeremia 17:10 zegt de Heer: "Ik, de HEERE, doorgrond het hart".
Zijn licht dringt door tot in de verste schuilhoeken van ons hart en
leven.

"De Koning der koningen, en Heere der heeren, Die alleen
onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont;
Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en
eeuwige kracht. Amen" (1 Timotheüs 6:15,16).
In Hebreeën 4:13 lezen we, dat voor God geen schepsel onzichtbaar
is, maar alle dingen naakt en geopend zijn voor Hem.
In Psalm 139:1 staat: "HEERE! Gij doorgrondt en kent mij" en in
Jeremia 17:10 zegt de Heer: "Ik, de HEERE, doorgrond het hart".
Zijn licht dringt door tot in de verste schuilhoeken van ons hart en
leven.

Hoe heerlijk is het, dat wij door onze Heer Jezus Christus deze grote
God onze Vader mogen noemen.
Door het werk der verlossing van onze Heiland zijn wij zo volkomen
gerechtvaardigd, dat we nu als kind in gemeenschap met God als
onze Vader mogen leven, zonder enige vrees voor Zijn
allesdoordringend licht.
Ja, te weten dat onze hemelse Vader Zijn kind door en door kent, is
troost voor ons hart.
In Christus zijn wij in de ogen van de heilige God heilig en
onberispelijk.
In onze verhouding tot God als kind tot Vader mogen we vrijmoedig
tot Hem gaan met alles wat ons deert en mogen we Hem onze
tekortkomingen en fouten belijden.
Hij wist wie en wat we waren en niettegenstaande dat heeft Hij ons
zo liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon voor ons heeft
overgegeven om het mogelijk te maken dat wij, verloren in zonde en
dood, Zijn kinderen konden worden.
Romeinen 8:32 zegt dan ook: "Hoe zal Hij, 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 schenken?"
In Jezus Christus onze Heiland is God onze liefdevolle en zorgende
Vader en in Christus schenkt Hij ons genade, vrede en blijdschap in
overvloed.

Hoe heerlijk is het, dat wij door onze Heer Jezus Christus deze grote
God onze Vader mogen noemen.
Door het werk der verlossing van onze Heiland zijn wij zo volkomen
gerechtvaardigd, dat we nu als kind in gemeenschap met God als
onze Vader mogen leven, zonder enige vrees voor Zijn
allesdoordringend licht.
Ja, te weten dat onze hemelse Vader Zijn kind door en door kent, is
troost voor ons hart.
In Christus zijn wij in de ogen van de heilige God heilig en
onberispelijk.
In onze verhouding tot God als kind tot Vader mogen we vrijmoedig
tot Hem gaan met alles wat ons deert en mogen we Hem onze
tekortkomingen en fouten belijden.
Hij wist wie en wat we waren en niettegenstaande dat heeft Hij ons
zo liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon voor ons heeft
overgegeven om het mogelijk te maken dat wij, verloren in zonde en
dood, Zijn kinderen konden worden.
Romeinen 8:32 zegt dan ook: "Hoe zal Hij, 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 schenken?"
In Jezus Christus onze Heiland is God onze liefdevolle en zorgende
Vader en in Christus schenkt Hij ons genade, vrede en blijdschap in
overvloed.

Lezen: Psalm 139:1-6

Lezen: Psalm 139:1-6

2 juni

2 juni

"Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den
Zoon gegeven; Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader
eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden
heeft" (Johannes 5:22-23).
Er is dus voor geen enkel mens de mogelijkheid om God te eren en te
dienen buiten Jezus Christus om, want Hij wil uitsluitend in en door
Zijn Zoon geëerd worden.
Hij heeft gezegd: "Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn
welbehagen heb; hoort HEM!" (Mattheüs 17:5).
De Heer Jezus Zelf sprak tot Zijn Vader: "Verheerlijk Uw Zoon,
opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. Gelijkerwijs Gij Hem macht
gegeven hebt over alle vlees" (Johannes 17:1b-2a).
"Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot
den Vader, dan door Mij" (Johannes 14:6).

"Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den
Zoon gegeven; Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader
eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden
heeft" (Johannes 5:22-23).
Er is dus voor geen enkel mens de mogelijkheid om God te eren en te
dienen buiten Jezus Christus om, want Hij wil uitsluitend in en door
Zijn Zoon geëerd worden.
Hij heeft gezegd: "Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn
welbehagen heb; hoort HEM!" (Mattheüs 17:5).
De Heer Jezus Zelf sprak tot Zijn Vader: "Verheerlijk Uw Zoon,
opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. Gelijkerwijs Gij Hem macht
gegeven hebt over alle vlees" (Johannes 17:1b-2a).
"Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot
den Vader, dan door Mij" (Johannes 14:6).

Gods gerechtigheid, Zijn wonderbare liefde en genade, Zijn trouwe
zorg, ja ALLES wat Hij schenkt is uitsluitend in en door onze
Heiland Jezus Christus.
Christus is onze gerechtigheid, onze vrede, onze blijdschap.
Als Hij de eerste plaats in ons leven inneemt, als Hij ons leven is, dan
eerst is ons leven tot eer van God.
Het is Gods bedoeling, dat Zijn Zoon wordt geëerd, want wie de
Zoon eert, eert de Vader.
Jezus Christus, Die uitermate is verheven, heeft ALLE macht in
hemel en op aarde (Mattheüs 28:18).
Hoe geweldig zal het zijn, als de tijd daar is, dat Hij Zijn macht tot
openbaring brengt en ALLE tong Hem zal belijden als Heer.
Wij, die in Hem blijven, zullen eens delen in Zijn heerlijkheid, want
wij zijn Zijn mede-erfgenamen.
Hoe groot onze erfenis zal zijn, hangt ervan af in hoeverre we in dit
leven Hem als Heer en Meester van ons hart hebben toegelaten, het
nieuwe leven hebben geleefd door Gods Geest, Die in ons woont.
Alleen een leven dat gericht is op Christus onze Heer en dat HEM tot
doel heeft, is tot eer van onze God en Vader.

Gods gerechtigheid, Zijn wonderbare liefde en genade, Zijn trouwe
zorg, ja ALLES wat Hij schenkt is uitsluitend in en door onze
Heiland Jezus Christus.
Christus is onze gerechtigheid, onze vrede, onze blijdschap.
Als Hij de eerste plaats in ons leven inneemt, als Hij ons leven is, dan
eerst is ons leven tot eer van God.
Het is Gods bedoeling, dat Zijn Zoon wordt geëerd, want wie de
Zoon eert, eert de Vader.
Jezus Christus, Die uitermate is verheven, heeft ALLE macht in
hemel en op aarde (Mattheüs 28:18).
Hoe geweldig zal het zijn, als de tijd daar is, dat Hij Zijn macht tot
openbaring brengt en ALLE tong Hem zal belijden als Heer.
Wij, die in Hem blijven, zullen eens delen in Zijn heerlijkheid, want
wij zijn Zijn mede-erfgenamen.
Hoe groot onze erfenis zal zijn, hangt ervan af in hoeverre we in dit
leven Hem als Heer en Meester van ons hart hebben toegelaten, het
nieuwe leven hebben geleefd door Gods Geest, Die in ons woont.
Alleen een leven dat gericht is op Christus onze Heer en dat HEM tot
doel heeft, is tot eer van onze God en Vader.

Lezen: Mattheüs 17:1-8

Lezen: Mattheüs 17:1-8

3 juni

3 juni

"Jezus zeide tot Thomas: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt
gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans
zullen geloofd hebben" (Johannes 20:29).
In Romeinen 1:17 lezen we: "De rechtvaardige zal uit geloof leven"
want, zo zegt het Woord in Hebreeën 11:6: "Zonder geloof is het
onmogelijk God te behagen".
Wij die in Christus kinderen Gods zijn, behoren dus uit geloof te
leven. Dat geloofsleven in ons is geestelijk leven. Het is het nieuwe
leven beleven door Gods Geest, Die in ons woont.
Dit leven groeit alleen als het gericht is op Jezus Christus, onze
Heiland en Heer.
"Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken
gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een
onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; Verkrijgende het einde uws
geloofs, namelijk de zaligheid der zielen" (1 Petrus 1:8-9).
Deze onuitsprekelijke en heerlijke vreugde kunnen wij slechts
smaken als wij in Hem geloven.
Let wel, deze woorden zijn geschreven aan gelovigen, aan kinderen
Gods.
Gods Woord bedoelt hier dus niet geloven om behouden te worden,
doch om behouden te léven. Als kind van God door geloof leven en
zo het einddoel des geloofs te bereiken.
Het gaat hier niet om de hemelse zaligheid, die we eens zullen
smaken. Deze ligt voor eeuwig vast in Christus Jezus onze Heer.
Het einddoel des geloofs is voor het kind van God: "Jezus Christus".
Om HEM gaat het.
Hij is de Kern van waaruit ons geloof opwast.
Gods Geest bidt ons toe in Efeze 3:17: "Opdat Christus door het
geloof in uw harten wone".
Hij moet in ons hart wónen, er Heer en Meester zijn. WIJ moeten niet
op de troon van ons hart zitten, doch Christus.
Alleen dan leven we tot eer van onze God en Vader. Zo'n leven door
geloof brengt reeds hier met zich mee een wonderbare zaligheid
onzer zielen en geeft een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde in ons
hart en leven.

"Jezus zeide tot Thomas: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt
gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans
zullen geloofd hebben" (Johannes 20:29).
In Romeinen 1:17 lezen we: "De rechtvaardige zal uit geloof leven"
want, zo zegt het Woord in Hebreeën 11:6: "Zonder geloof is het
onmogelijk God te behagen".
Wij die in Christus kinderen Gods zijn, behoren dus uit geloof te
leven. Dat geloofsleven in ons is geestelijk leven. Het is het nieuwe
leven beleven door Gods Geest, Die in ons woont.
Dit leven groeit alleen als het gericht is op Jezus Christus, onze
Heiland en Heer.
"Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken
gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een
onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; Verkrijgende het einde uws
geloofs, namelijk de zaligheid der zielen" (1 Petrus 1:8-9).
Deze onuitsprekelijke en heerlijke vreugde kunnen wij slechts
smaken als wij in Hem geloven.
Let wel, deze woorden zijn geschreven aan gelovigen, aan kinderen
Gods.
Gods Woord bedoelt hier dus niet geloven om behouden te worden,
doch om behouden te léven. Als kind van God door geloof leven en
zo het einddoel des geloofs te bereiken.
Het gaat hier niet om de hemelse zaligheid, die we eens zullen
smaken. Deze ligt voor eeuwig vast in Christus Jezus onze Heer.
Het einddoel des geloofs is voor het kind van God: "Jezus Christus".
Om HEM gaat het.
Hij is de Kern van waaruit ons geloof opwast.
Gods Geest bidt ons toe in Efeze 3:17: "Opdat Christus door het
geloof in uw harten wone".
Hij moet in ons hart wónen, er Heer en Meester zijn. WIJ moeten niet
op de troon van ons hart zitten, doch Christus.
Alleen dan leven we tot eer van onze God en Vader. Zo'n leven door
geloof brengt reeds hier met zich mee een wonderbare zaligheid
onzer zielen en geeft een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde in ons
hart en leven.

Lezen: Efeze 3:14-19

Lezen: Efeze 3:14-19

4 juni

4 juni

In Romeinen 1:16 zegt het Woord, dat het Evangelie een kracht Gods
is tot zaligheid, een iegelijk, die gelooft.
Wie het Evangelie aangaande Jezus Christus Gods Zoon gelooft,
wordt door de kracht van God opnieuw geboren.
Het is Zijn grote kracht die van ons, zondaars verloren in zonde en
dood, kinderen Gods heeft gemaakt.
In Efeze 1:19 lezen we: "Hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan
ons die geloven".
Het is naar de werking van de sterkte Zijner macht, die Hij gewrocht
heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, lezen we
verder in vers 20.
Het was Gods grote kracht, die Jezus Christus opgewekt heeft tot
nieuw leven.
Hij heeft ons levend gemaakt met Christus en heeft ons mede
opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemel in Christus
Jezus (Efeze 2:5-6).
En Kolossensen 2:12 zegt: "In Welken gij ook mede opgewekt zijt,
door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt
heeft".
In Christus werden wij een nieuwe schepping.
God onze Vader wil ons NU met Zijn kracht sterken door Zijn Geest
in onze INWENDIGE mens, opdat Christus door het geloof in ons
hart wone (Efeze 3:16-17).
Het is Gods kracht IN ons werkende, opdat wij de Heer waardig
zouden wandelen en Christus in ons gestalte zou krijgen
(Kolossensen 1:10, Galaten 4:19).
Het is eveneens Gods kracht die eenmaal ons vernederd lichaam
veranderen zal, opdat hetzelve aan Zijn heerlijk lichaam gelijkvormig
worde, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven
kan onderwerpen (Filippensen 3:20-21).
Hoe overweldigend groot is Zijn kracht aan ons die geloven!

In Romeinen 1:16 zegt het Woord, dat het Evangelie een kracht Gods
is tot zaligheid, een iegelijk, die gelooft.
Wie het Evangelie aangaande Jezus Christus Gods Zoon gelooft,
wordt door de kracht van God opnieuw geboren.
Het is Zijn grote kracht die van ons, zondaars verloren in zonde en
dood, kinderen Gods heeft gemaakt.
In Efeze 1:19 lezen we: "Hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan
ons die geloven".
Het is naar de werking van de sterkte Zijner macht, die Hij gewrocht
heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, lezen we
verder in vers 20.
Het was Gods grote kracht, die Jezus Christus opgewekt heeft tot
nieuw leven.
Hij heeft ons levend gemaakt met Christus en heeft ons mede
opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemel in Christus
Jezus (Efeze 2:5-6).
En Kolossensen 2:12 zegt: "In Welken gij ook mede opgewekt zijt,
door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt
heeft".
In Christus werden wij een nieuwe schepping.
God onze Vader wil ons NU met Zijn kracht sterken door Zijn Geest
in onze INWENDIGE mens, opdat Christus door het geloof in ons
hart wone (Efeze 3:16-17).
Het is Gods kracht IN ons werkende, opdat wij de Heer waardig
zouden wandelen en Christus in ons gestalte zou krijgen
(Kolossensen 1:10, Galaten 4:19).
Het is eveneens Gods kracht die eenmaal ons vernederd lichaam
veranderen zal, opdat hetzelve aan Zijn heerlijk lichaam gelijkvormig
worde, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven
kan onderwerpen (Filippensen 3:20-21).
Hoe overweldigend groot is Zijn kracht aan ons die geloven!

Lezen: Filippensen 3:20-21-4:1

Lezen: Filippensen 3:20-21-4:1

5 juni

5 juni

"Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen (jagen in NBG), om
den HEERE te kennen", sprak de profeet Hosea (Hosea 6:3a).
Hij sprak hier tot Israël dat zich eens tot zijn Messias zal bekeren.
Hoe wonderlijk zal het zijn, als dat het verlangen van Israël zal zijn.
Hun Heer te kennen, ernaar jagen Hem te kennen!
Vervolgen is omzichtig voortgaan met een bepaald doel voor ogen.
Het is, je met heel je wezen erop richten het doel te bereiken.
In Filippensen 3:10-12 spreekt Paulus door Gods Geest over HEM,
Jezus Christus, te kennen.
Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik
JAAG er naar, zegt hij en in vers 14 betuigt hij nogmaals: "Ik jaag
naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in
Christus Jezus".
In 1 Timotheüs 6:11 spreekt Gods Woord over jagen naar
gerechtigheid, godsvrucht, geloof, enz.

"Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen (jagen in NBG), om
den HEERE te kennen", sprak de profeet Hosea (Hosea 6:3a).
Hij sprak hier tot Israël dat zich eens tot zijn Messias zal bekeren.
Hoe wonderlijk zal het zijn, als dat het verlangen van Israël zal zijn.
Hun Heer te kennen, ernaar jagen Hem te kennen!
Vervolgen is omzichtig voortgaan met een bepaald doel voor ogen.
Het is, je met heel je wezen erop richten het doel te bereiken.
In Filippensen 3:10-12 spreekt Paulus door Gods Geest over HEM,
Jezus Christus, te kennen.
Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik
JAAG er naar, zegt hij en in vers 14 betuigt hij nogmaals: "Ik jaag
naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in
Christus Jezus".
In 1 Timotheüs 6:11 spreekt Gods Woord over jagen naar
gerechtigheid, godsvrucht, geloof, enz.

Er zijn niet zoveel gelovigen die een "jager" willen zijn. De meeste
kinderen Gods hebben er volkomen genoeg aan te geloven dat ze
naar de hemel gaan.
Ernaar jagen om hun Heer en Heiland goed te leren kennen, om te
leren verstaan wat Zijn wil met hen is, het gaat vaak teveel ten koste
van henzelf.

Er zijn niet zoveel gelovigen die een "jager" willen zijn. De meeste
kinderen Gods hebben er volkomen genoeg aan te geloven dat ze
naar de hemel gaan.
Ernaar jagen om hun Heer en Heiland goed te leren kennen, om te
leren verstaan wat Zijn wil met hen is, het gaat vaak teveel ten koste
van henzelf.

Jagen om Hem te kennen, jagen naar gerechtigheid, godsvrucht,
geloof, enz. betekent niet ons met inspanning van krachten daartoe
aanzetten. Het is jezelf geheel willen verliezen in Christus, onze Heer
en Meester, jezelf beschikbaar stellen aan Hem, opdat Hij je kan
vormen naar Zijn wil. Het is: "Gij in Mij en Ik in u".
Het is ook in gehoorzaamheid aan Gods Woord leven en je door
Gods Geest laten leiden.
Zo groeit het verlangen in ons hart om Hem te leren kennen.
Dan zullen we eens uit Gods hand de prijs van Zijn roeping
ontvangen tot eer van Jezus Christus, onze Heer.

Jagen om Hem te kennen, jagen naar gerechtigheid, godsvrucht,
geloof, enz. betekent niet ons met inspanning van krachten daartoe
aanzetten. Het is jezelf geheel willen verliezen in Christus, onze Heer
en Meester, jezelf beschikbaar stellen aan Hem, opdat Hij je kan
vormen naar Zijn wil. Het is: "Gij in Mij en Ik in u".
Het is ook in gehoorzaamheid aan Gods Woord leven en je door
Gods Geest laten leiden.
Zo groeit het verlangen in ons hart om Hem te leren kennen.
Dan zullen we eens uit Gods hand de prijs van Zijn roeping
ontvangen tot eer van Jezus Christus, onze Heer.

Lezen: Filippensen 2:10-14

Lezen: Filippensen 2:10-14

6 juni

6 juni

In 1 Johannes 1:3-10 spreekt Gods Woord over onze wandel in
gemeenschap met God de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.
"En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij
u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem
is." lezen we in 1 Johannes 1:5. Als wij dus in Zijn gemeenschap
wandelen, wandelen wij in Zijn licht.
Volgens Efeze 5:8 zijn wij licht in de Heer. Wij zijn kinderen des
lichts.
Het is zo wonderbaar dat Gods Woord, sprekende over onze wandel
in het licht, er onmiddellijk op laat volgen: "En het bloed van Jezus
Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden" (1 Johannes 1:7).
Dit staat geschreven in de tegenwoordige tijd. Het is een
voortdurende reiniging.
Als wij in Zijn licht wandelen, zullen we steeds weer ervaren dat in
ons geen goed woont (Romeinen 7:18). Wij zijn echter vrijgemaakt
van de heerschappij van de zonde, zodat we de zonde niet meer
behoeven te dienen (Romeinen 6:6).
Zolang we echter op deze aarde zijn, zullen we telkens weer verkeerd
doen. Juist in het licht van God komen onze tekortkomingen des te
meer naar voren.
Op grond van het bloed dat Christus heeft aangebracht, mogen we
steeds met vrijmoedigheid tot onze hemelse Vader gaan. Hij vergeeft
ons en reinigt ons van alle ongerechtigheid.
Voor alle zonden, bewust of onbewust bedreven, is ten alle tijde bij
God het bloed van Jezus Christus Zijn Zoon dat ons reinigt. Het is op
deze grond, dat wij gemeenschap met God de Vader en met onze
Heiland Jezus Christus kunnen leven. Het resultaat van dat
gemeenschapsleven is, zoals vers 4 van 1 Johannes 1 zegt: "Opdat
onze blijdschap vervuld zij". Te wandelen in het licht van God onze
Vader, in en door onze Heer Jezus Christus, brengt een wondere
blijdschap met zich mee.
Gods Geest bewerkt dat in ons. Wandelend in Zijn licht hebben wij
gemeenschap met allen die ook in Zijn licht wandelen.

In 1 Johannes 1:3-10 spreekt Gods Woord over onze wandel in
gemeenschap met God de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.
"En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij
u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem
is." lezen we in 1 Johannes 1:5. Als wij dus in Zijn gemeenschap
wandelen, wandelen wij in Zijn licht.
Volgens Efeze 5:8 zijn wij licht in de Heer. Wij zijn kinderen des
lichts.
Het is zo wonderbaar dat Gods Woord, sprekende over onze wandel
in het licht, er onmiddellijk op laat volgen: "En het bloed van Jezus
Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden" (1 Johannes 1:7).
Dit staat geschreven in de tegenwoordige tijd. Het is een
voortdurende reiniging.
Als wij in Zijn licht wandelen, zullen we steeds weer ervaren dat in
ons geen goed woont (Romeinen 7:18). Wij zijn echter vrijgemaakt
van de heerschappij van de zonde, zodat we de zonde niet meer
behoeven te dienen (Romeinen 6:6).
Zolang we echter op deze aarde zijn, zullen we telkens weer verkeerd
doen. Juist in het licht van God komen onze tekortkomingen des te
meer naar voren.
Op grond van het bloed dat Christus heeft aangebracht, mogen we
steeds met vrijmoedigheid tot onze hemelse Vader gaan. Hij vergeeft
ons en reinigt ons van alle ongerechtigheid.
Voor alle zonden, bewust of onbewust bedreven, is ten alle tijde bij
God het bloed van Jezus Christus Zijn Zoon dat ons reinigt. Het is op
deze grond, dat wij gemeenschap met God de Vader en met onze
Heiland Jezus Christus kunnen leven. Het resultaat van dat
gemeenschapsleven is, zoals vers 4 van 1 Johannes 1 zegt: "Opdat
onze blijdschap vervuld zij". Te wandelen in het licht van God onze
Vader, in en door onze Heer Jezus Christus, brengt een wondere
blijdschap met zich mee.
Gods Geest bewerkt dat in ons. Wandelend in Zijn licht hebben wij
gemeenschap met allen die ook in Zijn licht wandelen.

Lezen: 1 Johannes 1:1-10

Lezen: 1 Johannes 1:1-10

7 juni

7 juni

Lukas 11:23: "Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij
niet vergadert, die verstrooit".
Johannes 3:36: "Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven;
maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar
de toorn Gods blijft op hem".

Lukas 11:23: "Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij
niet vergadert, die verstrooit".
Johannes 3:36: "Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven;
maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar
de toorn Gods blijft op hem".

Het is absoluut onmogelijk ten opzichte van Jezus Christus een
neutraal standpunt in te nemen. Het is òf met Hem òf tegen Hem. Het
is òf Hem geloven ten leven òf in de dood blijven. In Hem geloven
betekent voor waar houden wat Gods woord ons aangaande Hem
zegt.
Velen zien in Hem een goed voorbeeld, een hoogstaand mens, een
mystieke figuur.
Gods Woord leert ons, dat Jezus Christus, Gods Zoon, in de wereld is
gekomen om ZONDAREN zalig te maken (1 Timotheüs 1:15).
"Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, IS
alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des
eniggeboren Zoons van God" (Johannes 3:18).
Jezus Christus, God van alle eeuwigheid, werd Mens om de mens te
kunnen verlossen.
De mens is een schepsel van God. God heeft er dus recht op, dat de
mens Hem eert en liefheeft.
De mens heeft hierin door de zonde volkomen gefaald en nu is het
voor elk mensenkind noodzakelijk om de verlossing in Jezus Christus
aan te grijpen, want zonder Hem is het onmogelijk om weer in de
juiste positie tot zijn God te komen.
Wie dus NIET, in gehoorzaamheid aan het Woord Gods, de Heer
Jezus gelovig aanvaardt als zijn persoonlijke Verlosser en
Zaligmaker, is TEGEN Christus en BLIJFT onder het oordeel.
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, want Christus heeft voor
hem het oordeel Gods gedragen.
Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, want het loon van de zonde is
de dood en elk mens is in de dood, omdat hij een geboren zondaar is.
Christus geloven is MET Hem gaan ten eeuwigen leven. Niet
geloven is TEGEN Hem zijn ten dode voor eeuwig.

Het is absoluut onmogelijk ten opzichte van Jezus Christus een
neutraal standpunt in te nemen. Het is òf met Hem òf tegen Hem. Het
is òf Hem geloven ten leven òf in de dood blijven. In Hem geloven
betekent voor waar houden wat Gods woord ons aangaande Hem
zegt.
Velen zien in Hem een goed voorbeeld, een hoogstaand mens, een
mystieke figuur.
Gods Woord leert ons, dat Jezus Christus, Gods Zoon, in de wereld is
gekomen om ZONDAREN zalig te maken (1 Timotheüs 1:15).
"Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, IS
alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des
eniggeboren Zoons van God" (Johannes 3:18).
Jezus Christus, God van alle eeuwigheid, werd Mens om de mens te
kunnen verlossen.
De mens is een schepsel van God. God heeft er dus recht op, dat de
mens Hem eert en liefheeft.
De mens heeft hierin door de zonde volkomen gefaald en nu is het
voor elk mensenkind noodzakelijk om de verlossing in Jezus Christus
aan te grijpen, want zonder Hem is het onmogelijk om weer in de
juiste positie tot zijn God te komen.
Wie dus NIET, in gehoorzaamheid aan het Woord Gods, de Heer
Jezus gelovig aanvaardt als zijn persoonlijke Verlosser en
Zaligmaker, is TEGEN Christus en BLIJFT onder het oordeel.
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, want Christus heeft voor
hem het oordeel Gods gedragen.
Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, want het loon van de zonde is
de dood en elk mens is in de dood, omdat hij een geboren zondaar is.
Christus geloven is MET Hem gaan ten eeuwigen leven. Niet
geloven is TEGEN Hem zijn ten dode voor eeuwig.

Lezen: Johannes 3:14-18

Lezen: Johannes 3:14-18

8 juni

8 juni

"Opdat ik CHRISTUS moge gewinnen. En in HEM gevonden worde,
niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door
het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God
is door het geloof" (Filippensen 3:8b-9).
"Opdat ik Hem kenne", zegt Paulus verder in vers 10.
In de verzen 5 en 6 van datzelfde hoofdstuk somt Paulus al zijn
voortreffelijke eigenschappen op. Als Israëliet was op hem niets aan
te merken. Hij was een hooggeacht man, een Hebreeër onder de
Hebreeën. Hij was naar de rechtvaardigheid der wet onberispelijk.
Hij bedoelt hiermede niet dat hij zonder zonden was, maar dat hij, als
hij fout was geweest, precies de offers die de wet voorschreef, heeft
laten volbrengen, zodat hij weer met God in het reine was.
Hij kende Gods wetten en heeft ze overpeinst, zoals God dat graag
zag. Naar de mens gesproken, was dit alles voor hem grote winst.
Maar, zegt hij, nu de Heer Jezus zijn Verlosser en Zaligmaker is
geworden, HETGEEN mij gewin was, dat heb ik om CHRISTUS wil
schade geacht. Niet alleen terzijde gezet, doch SCHADE geacht. Om
Christus wil, om Hem te kennen. Het gaat hem nu alleen maar om
Jezus Christus zijn Heer. Hij wil zich uitsluitend beroemen op de
rechtvaardigheid door het geloof van Christus. Paulus met al zijn
voortreffelijkheden telt niet meer mee. Zijn enige doel is CHRISTUS
te winnen.
Ook wij bezitten naar onze mening nog zoveel goede eigenschappen
waaraan wij graag vast willen houden. Zelfs zijn er vele gelovigen
die nog hun best doen de Wet te houden.
Christus winnen betekent jezelf verliezen met al je goede en kwade
eigenschappen. Christus winnen is niet een eigen rechtvaardigheid
bezitten, maar alleen Zijn rechtvaardigheid die uit ZIJN geloof is.
Christus winnen is door Gods Geest het NIEUWE leven leven, dat
Christus-leven is, waarin niets is van onszelf, van ons eigen ik, maar
dat uitsluitend gericht is op Jezus Christus tot eer van God de Vader.

"Opdat ik CHRISTUS moge gewinnen. En in HEM gevonden worde,
niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door
het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God
is door het geloof" (Filippensen 3:8b-9).
"Opdat ik Hem kenne", zegt Paulus verder in vers 10.
In de verzen 5 en 6 van datzelfde hoofdstuk somt Paulus al zijn
voortreffelijke eigenschappen op. Als Israëliet was op hem niets aan
te merken. Hij was een hooggeacht man, een Hebreeër onder de
Hebreeën. Hij was naar de rechtvaardigheid der wet onberispelijk.
Hij bedoelt hiermede niet dat hij zonder zonden was, maar dat hij, als
hij fout was geweest, precies de offers die de wet voorschreef, heeft
laten volbrengen, zodat hij weer met God in het reine was.
Hij kende Gods wetten en heeft ze overpeinst, zoals God dat graag
zag. Naar de mens gesproken, was dit alles voor hem grote winst.
Maar, zegt hij, nu de Heer Jezus zijn Verlosser en Zaligmaker is
geworden, HETGEEN mij gewin was, dat heb ik om CHRISTUS wil
schade geacht. Niet alleen terzijde gezet, doch SCHADE geacht. Om
Christus wil, om Hem te kennen. Het gaat hem nu alleen maar om
Jezus Christus zijn Heer. Hij wil zich uitsluitend beroemen op de
rechtvaardigheid door het geloof van Christus. Paulus met al zijn
voortreffelijkheden telt niet meer mee. Zijn enige doel is CHRISTUS
te winnen.
Ook wij bezitten naar onze mening nog zoveel goede eigenschappen
waaraan wij graag vast willen houden. Zelfs zijn er vele gelovigen
die nog hun best doen de Wet te houden.
Christus winnen betekent jezelf verliezen met al je goede en kwade
eigenschappen. Christus winnen is niet een eigen rechtvaardigheid
bezitten, maar alleen Zijn rechtvaardigheid die uit ZIJN geloof is.
Christus winnen is door Gods Geest het NIEUWE leven leven, dat
Christus-leven is, waarin niets is van onszelf, van ons eigen ik, maar
dat uitsluitend gericht is op Jezus Christus tot eer van God de Vader.

Lezen: Filippensen 3:4-10

Lezen: Filippensen 3:4-10

9 juni

9 juni

"Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil. Immers is Hij
mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek, ik zal niet grotelijks
wankelen", zingt David in Psalm 62:2-3.
Deze woorden zijn in de eerste plaats profetisch. Zij doen ons het
geloofsleven van onze Heer Jezus zien. Zijn leven was geheel op God
gericht. Hij had Zich volkomen overgegeven aan God, Zijn Vader en
leefde alleen voor Hem en tot Zijn eer. Hij kon in volkomenheid
zeggen; HIJ is Mijn rots en Mijn heil. Zijn ziel was altijd stil tot God.

"Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil. Immers is Hij
mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek, ik zal niet grotelijks
wankelen", zingt David in Psalm 62:2-3.
Deze woorden zijn in de eerste plaats profetisch. Zij doen ons het
geloofsleven van onze Heer Jezus zien. Zijn leven was geheel op God
gericht. Hij had Zich volkomen overgegeven aan God, Zijn Vader en
leefde alleen voor Hem en tot Zijn eer. Hij kon in volkomenheid
zeggen; HIJ is Mijn rots en Mijn heil. Zijn ziel was altijd stil tot God.

Wij, die door onze Heer Jezus Christus kinderen Gods zijn geworden,
mogen deze heerlijke psalm-woorden tot ons bezit maken.
Ook onze ziel mag stil zijn tot God en van Hem al ons heil
verwachten.
Gods Heil is Jezus Christus, Zijn Zoon, in Wie Hij Zichzelf aan ons
heeft gegeven. "Van HEM is mijn Heil".
Het is Gods bedoeling, dat wij alles van HEM verwachten, het
uitsluitend van Hem verwachten.
Christus, onze Heer, wil ALLES voor ons zijn (Kolossensen 3:11b)
en in Hem schenkt God ons ALLES wat tot het leven en de
godzaligheid nodig is (2 Petrus 1:3).
God is onze Rots, ons Heil, onze liefhebbende Vader Die voor ons
zorgt en ons als Zijn kind troost en bemoedigt.
De Heer Jezus, onze Heiland, is onze vrede, onze blijdschap. Hij is
ons léven.
Zouden wij, die zulk een Heiland en zulk een Vader hebben, onze
ziel dan niet stil tot God laten zijn?
Zouden wij niet ALLES van Hem verwachten en niet te ALLEN
TIJDE op Hem vertrouwen?

Wij, die door onze Heer Jezus Christus kinderen Gods zijn geworden,
mogen deze heerlijke psalm-woorden tot ons bezit maken.
Ook onze ziel mag stil zijn tot God en van Hem al ons heil
verwachten.
Gods Heil is Jezus Christus, Zijn Zoon, in Wie Hij Zichzelf aan ons
heeft gegeven. "Van HEM is mijn Heil".
Het is Gods bedoeling, dat wij alles van HEM verwachten, het
uitsluitend van Hem verwachten.
Christus, onze Heer, wil ALLES voor ons zijn (Kolossensen 3:11b)
en in Hem schenkt God ons ALLES wat tot het leven en de
godzaligheid nodig is (2 Petrus 1:3).
God is onze Rots, ons Heil, onze liefhebbende Vader Die voor ons
zorgt en ons als Zijn kind troost en bemoedigt.
De Heer Jezus, onze Heiland, is onze vrede, onze blijdschap. Hij is
ons léven.
Zouden wij, die zulk een Heiland en zulk een Vader hebben, onze
ziel dan niet stil tot God laten zijn?
Zouden wij niet ALLES van Hem verwachten en niet te ALLEN
TIJDE op Hem vertrouwen?

Lezen: Psalm 62:1-3 en 6-9

Lezen: Psalm 62:1-3 en 6-9

10 juni

10 juni

Wat is het eigenlijk een wondere zaligheid te weten, dat wij
gerechtvaardigd zijn voor een heilig God.
Als we het goed indenken, kunnen we zo volkomen in stemmen met
Romeinen 5:1: "Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof,
hebben VREDE bij God, door onzen Heere Jezus Christus".
Het is een heerlijke en ook blijvende vrede, die ons nooit ontnomen
kan worden.
De schuldenlast die op ons lag was zó groot, er was geen enkele
mogelijkheid ervan bevrijd te worden, zelfs niet "op afbetaling", want
wij bezaten NIETS wat voor God waarde had.
Sommigen denken wel dat ze God nog iets kunnen aanbieden en ze
doen hun uiterste best om goed en vroom te leven of om Zijn wet te
houden.
Hun "papieren" zijn volkomen waardeloos, want Gods oordeel is: "
Er is NIEMAND rechtvaardig, ook niet één" (Romeinen 3:10-18).

Wat is het eigenlijk een wondere zaligheid te weten, dat wij
gerechtvaardigd zijn voor een heilig God.
Als we het goed indenken, kunnen we zo volkomen in stemmen met
Romeinen 5:1: "Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof,
hebben VREDE bij God, door onzen Heere Jezus Christus".
Het is een heerlijke en ook blijvende vrede, die ons nooit ontnomen
kan worden.
De schuldenlast die op ons lag was zó groot, er was geen enkele
mogelijkheid ervan bevrijd te worden, zelfs niet "op afbetaling", want
wij bezaten NIETS wat voor God waarde had.
Sommigen denken wel dat ze God nog iets kunnen aanbieden en ze
doen hun uiterste best om goed en vroom te leven of om Zijn wet te
houden.
Hun "papieren" zijn volkomen waardeloos, want Gods oordeel is: "
Er is NIEMAND rechtvaardig, ook niet één" (Romeinen 3:10-18).

Er is IEMAND in deze wereld gekomen, Die onmetelijk rijk was.
Jezus Christus, Gods Zoon, werd Zoon des mensen.
Hij heeft met Zijn leven en sterven een volkomen verlossing
teweeggebracht. Hij betaalde voor u, voor mij, alles "tot de laatste
cent".
Het bewijs dat Zijn betaling voor de volle 100% door God is
geaccepteerd, is dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, Hem
uitermate heeft verhoogd en Hem een Naam boven alle naam heeft
gegeven.
Door deze Heer, die uitermate verheven is, is vrede gemaakt door het
bloed van Zijn kruis (Kolossensen 1:20). Nu is Hij Zelf onze vrede
bij God.
De Heer Jezus gelovig aanvaarden als Heiland en Verlosser maakt
ons vrij van zonde en schuld en stelt ons rechtvaardig voor God.
De rechtvaardigheid die Christus voor ons verwierf, wordt ons
aangerekend en nu zijn wij voor eeuwig vrij. Hij is om onzentwil arm
geworden, terwijl Hij rijk was (2 Korinthe 8:9).
In Hem zijn wij onmetelijk rijk, want in Hem gerechtvaardigd zijnde,
mogen we als blijde kinderen Gods door het leven gaan en zullen we
eens deelgenoten zijn van Zijn heerlijkheid.

Er is IEMAND in deze wereld gekomen, Die onmetelijk rijk was.
Jezus Christus, Gods Zoon, werd Zoon des mensen.
Hij heeft met Zijn leven en sterven een volkomen verlossing
teweeggebracht. Hij betaalde voor u, voor mij, alles "tot de laatste
cent".
Het bewijs dat Zijn betaling voor de volle 100% door God is
geaccepteerd, is dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, Hem
uitermate heeft verhoogd en Hem een Naam boven alle naam heeft
gegeven.
Door deze Heer, die uitermate verheven is, is vrede gemaakt door het
bloed van Zijn kruis (Kolossensen 1:20). Nu is Hij Zelf onze vrede
bij God.
De Heer Jezus gelovig aanvaarden als Heiland en Verlosser maakt
ons vrij van zonde en schuld en stelt ons rechtvaardig voor God.
De rechtvaardigheid die Christus voor ons verwierf, wordt ons
aangerekend en nu zijn wij voor eeuwig vrij. Hij is om onzentwil arm
geworden, terwijl Hij rijk was (2 Korinthe 8:9).
In Hem zijn wij onmetelijk rijk, want in Hem gerechtvaardigd zijnde,
mogen we als blijde kinderen Gods door het leven gaan en zullen we
eens deelgenoten zijn van Zijn heerlijkheid.

Lezen: Romeinen 4:24-25 - 5:1-12

Lezen: Romeinen 4:24-25 - 5:1-12

11 juni

11 juni

Jezus Christus, Gods Zoon, is volgens Gods Woord het Lam GODS
(Johannes 1:29,36).
In 1 Petrus 1:19 wordt van Hem gezegd: "Een onbestraffelijk en
onbevlekt Lam". Hij is in de eerste plaats het Lam van GOD.
Toen Abraham Izak moest offeren op de berg Moria en Izak zijn
vader vroeg naar het offerdier, antwoordde Abraham: "God zal
Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon!" (Genesis
22:8). Abraham en Izak zijn typen van God de Vader en God de
Zoon. God heeft Zichzelf van een Lam voorzien. Het was Zijn
geliefde Zoon. Het offer van Jezus Christus was in de eerste plaats
voor God bestemd.
Hij was het Lam van God dat door het offer van Zijn leven Gods
rechtvaardigheid zou openbaren en de eer van Gods Naam herstellen.
Israël is verlost uit Egypte door het bloed van een volkomen, gaaf
lam. Dit bloed moest aan de deurposten en bovendorpel worden
aangebracht, opdat Gods oordeel hen niet zou treffen (Exodus 12).
Het was een voorafschaduwing van Jezus Christus, het Lam Gods,
Die Zijn bloed heeft gestort op Golgotha's kruis.
Hij is het onstraffelijke en onbevlekte Lam Gods. Zijn werk is zo
volkomen en zo allesomvattend. De waarde ervan is door ons niet te
bevatten.
Voor een ieder die in Jezus Christus gelooft, heeft het een volkomen
verlossing teweeggebracht. Deze verlossing omsluit alle gelovigen,
zowel die van vóór als die van nà het kruis.
Het werk der verlossing is Goddelijk volmaakt en eeuwig!
Gods Zoon, Die Zich ten diepste heeft vernederd, is nu ten hoogste
verheven.
"Hij is gezeten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste,
zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender
naam boven hen geërfd heeft" (Hebreeën 1:3-4). Eens zal in Zijn
Naam zich buigen alle knie, eens zal alle tong belijden: "Jezus
Christus is Here, tot eer van God de Vader" (Filippensen 2:10-11).

Jezus Christus, Gods Zoon, is volgens Gods Woord het Lam GODS
(Johannes 1:29,36).
In 1 Petrus 1:19 wordt van Hem gezegd: "Een onbestraffelijk en
onbevlekt Lam". Hij is in de eerste plaats het Lam van GOD.
Toen Abraham Izak moest offeren op de berg Moria en Izak zijn
vader vroeg naar het offerdier, antwoordde Abraham: "God zal
Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon!" (Genesis
22:8). Abraham en Izak zijn typen van God de Vader en God de
Zoon. God heeft Zichzelf van een Lam voorzien. Het was Zijn
geliefde Zoon. Het offer van Jezus Christus was in de eerste plaats
voor God bestemd.
Hij was het Lam van God dat door het offer van Zijn leven Gods
rechtvaardigheid zou openbaren en de eer van Gods Naam herstellen.
Israël is verlost uit Egypte door het bloed van een volkomen, gaaf
lam. Dit bloed moest aan de deurposten en bovendorpel worden
aangebracht, opdat Gods oordeel hen niet zou treffen (Exodus 12).
Het was een voorafschaduwing van Jezus Christus, het Lam Gods,
Die Zijn bloed heeft gestort op Golgotha's kruis.
Hij is het onstraffelijke en onbevlekte Lam Gods. Zijn werk is zo
volkomen en zo allesomvattend. De waarde ervan is door ons niet te
bevatten.
Voor een ieder die in Jezus Christus gelooft, heeft het een volkomen
verlossing teweeggebracht. Deze verlossing omsluit alle gelovigen,
zowel die van vóór als die van nà het kruis.
Het werk der verlossing is Goddelijk volmaakt en eeuwig!
Gods Zoon, Die Zich ten diepste heeft vernederd, is nu ten hoogste
verheven.
"Hij is gezeten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste,
zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender
naam boven hen geërfd heeft" (Hebreeën 1:3-4). Eens zal in Zijn
Naam zich buigen alle knie, eens zal alle tong belijden: "Jezus
Christus is Here, tot eer van God de Vader" (Filippensen 2:10-11).

Lezen: 1 Petrus 1:18-21

Lezen: 1 Petrus 1:18-21

12 juni

12 juni

"Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de
Mijnen gekend", zei de Heer Jezus (Johannes 10:14).
In Johannes 2:24 lezen we, dat de Heer allen kent. En dat Hij niet van
node had, dat iemand getuigen zou van den mens; want Hij Zelf wist,
wat IN den mens was (Johannes 2:25). Niemand kan iets voor Hem
verbergen.
Voor ons die Zijn eigendom zijn, is het zo heerlijk te weten, dat Hij
ons persoonlijk kent.
Dat Hij ieder van ons liefheeft, ons leidt en voor ons zorgt. Hij gaat
met ons door het leven heen.
Hem te kennen, onze Heer en Heiland!
Hem te kennen door een persoonlijke omgang met Hem!
Hem te kennen, zoals Gods dierbaar Woord ons Hem doet kennen!
Deze kennis is zo wonderbaar. Hoe meer we Hem kennen, hoe meer
we Hem liefhebben.
Hij kent mij, ik ken Hem. Het is de sfeer van liefde en vertrouwen.
"Gij in Mij en Ik in u" (Johannes 14:20).
Hoe weinig gelovigen beleven deze vertrouwelijke omgang met hun
Heer en Zaligmaker.
Gods Woord spreekt er zo dikwijls over.
Filippensen 3:8: "Om de uitnemendheid der kennis van Christus
Jezus, mijn Heere".
Kolossensen 2:3: "Tot kennis van de verborgenheid van God en den
Vader, en van Christus, in Denwelken al de schatten der wijsheid en
kennis verborgen zijn".
Efeze 3:19: "En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te
boven gaat".
Altijd weer wijst God in Zijn Woord op Zijn geliefde Zoon.
Alleen in en door Hem kunnen we God behagen.
Alleen in en door Hem kan God ons liefhebben.
Gods Geest is voortdurend bezig ons oog en hart op onze Heiland te
richten.
Moge het onze begeerte zijn Hem steeds meer te leren kennen.
Gods Geest wil dit in ons bewerken als wij ons aan Zijn leiding
overgeven.

"Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de
Mijnen gekend", zei de Heer Jezus (Johannes 10:14).
In Johannes 2:24 lezen we, dat de Heer allen kent. En dat Hij niet van
node had, dat iemand getuigen zou van den mens; want Hij Zelf wist,
wat IN den mens was (Johannes 2:25). Niemand kan iets voor Hem
verbergen.
Voor ons die Zijn eigendom zijn, is het zo heerlijk te weten, dat Hij
ons persoonlijk kent.
Dat Hij ieder van ons liefheeft, ons leidt en voor ons zorgt. Hij gaat
met ons door het leven heen.
Hem te kennen, onze Heer en Heiland!
Hem te kennen door een persoonlijke omgang met Hem!
Hem te kennen, zoals Gods dierbaar Woord ons Hem doet kennen!
Deze kennis is zo wonderbaar. Hoe meer we Hem kennen, hoe meer
we Hem liefhebben.
Hij kent mij, ik ken Hem. Het is de sfeer van liefde en vertrouwen.
"Gij in Mij en Ik in u" (Johannes 14:20).
Hoe weinig gelovigen beleven deze vertrouwelijke omgang met hun
Heer en Zaligmaker.
Gods Woord spreekt er zo dikwijls over.
Filippensen 3:8: "Om de uitnemendheid der kennis van Christus
Jezus, mijn Heere".
Kolossensen 2:3: "Tot kennis van de verborgenheid van God en den
Vader, en van Christus, in Denwelken al de schatten der wijsheid en
kennis verborgen zijn".
Efeze 3:19: "En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te
boven gaat".
Altijd weer wijst God in Zijn Woord op Zijn geliefde Zoon.
Alleen in en door Hem kunnen we God behagen.
Alleen in en door Hem kan God ons liefhebben.
Gods Geest is voortdurend bezig ons oog en hart op onze Heiland te
richten.
Moge het onze begeerte zijn Hem steeds meer te leren kennen.
Gods Geest wil dit in ons bewerken als wij ons aan Zijn leiding
overgeven.

Lezen: Johannes 14:19-23

Lezen: Johannes 14:19-23

13 juni

13 juni

In Exodus 21:1-6 lezen we, dat als een Israëliet een Hebreeuwse
knecht koopt, deze hem niet langer dan zes jaar mocht dienen. In het
zevende jaar moet de knecht vrijgelaten worden. Als de knecht
nadrukkelijk zegt, dat hij zijn heer liefheeft en niet weg wil gaan, zal
zijn heer met een priem zijn oor doorboren en hij zal voor altijd zijn
knecht zijn.
In Psalm 40:7-9 (een Messiaanse psalm) spreekt de Heer Jezus tot
Zijn God: "Gij hebt Mij de oren doorboord .. Zie, ik kom; in de rol
des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God! om Uw
welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands".
De Heer Jezus was Gods "liefdeslaaf".
"Maar opdat de wereld wete, dat Ik den Vader liefheb, en alzo doe,
gelijkerwijs Mij de Vader geboden heeft", sprak Hij (Johannes
14:31).
Hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, tot de dood des kruises
zegt Filippensen 2:8. Het was Zijn lust, Zijn enig doel, om Gods
welbehagen te doen.

In Exodus 21:1-6 lezen we, dat als een Israëliet een Hebreeuwse
knecht koopt, deze hem niet langer dan zes jaar mocht dienen. In het
zevende jaar moet de knecht vrijgelaten worden. Als de knecht
nadrukkelijk zegt, dat hij zijn heer liefheeft en niet weg wil gaan, zal
zijn heer met een priem zijn oor doorboren en hij zal voor altijd zijn
knecht zijn.
In Psalm 40:7-9 (een Messiaanse psalm) spreekt de Heer Jezus tot
Zijn God: "Gij hebt Mij de oren doorboord .. Zie, ik kom; in de rol
des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God! om Uw
welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands".
De Heer Jezus was Gods "liefdeslaaf".
"Maar opdat de wereld wete, dat Ik den Vader liefheb, en alzo doe,
gelijkerwijs Mij de Vader geboden heeft", sprak Hij (Johannes
14:31).
Hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, tot de dood des kruises
zegt Filippensen 2:8. Het was Zijn lust, Zijn enig doel, om Gods
welbehagen te doen.

"Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was",
zegt Gods Geest tot ons in Filippensen 2:5 NBG en wijst ons
vervolgens op de Heer als de gehoorzame Dienstknecht. Christus
heeft ons vrijgemaakt uit de slavernij van zonde en dood. Nu mogen
wij, geheel uit vrije wil, Zijn liefdeslaven zijn. Eertijds hadden wij
geen keus, we waren eenvoudig geketend aan de zonde.
Nu, als vrije, verloste kinderen Gods, kunnen wij Hem tot Heer van
ons leven maken.
Gods Geest wil die gezindheid in ons bewerken.
Zijn gezindheid, die zich aldus openbaarde: "Ik heb lust, o Mijn God
om Uw welbehagen te doen".
Dit behoort ook ons verlangen te zijn, ZIJN welbehagen doen.
Als we ons gelovig over Gods Woord buigen en ons stellen onder de
leiding van Gods Geest, zullen wij met de kennis van ZIJN wil
vervuld worden, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat wij de
Here waardiglijk mogen wandelen, tot alle behagelijkheid
(Kolossensen 1:9-10).

"Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was",
zegt Gods Geest tot ons in Filippensen 2:5 NBG en wijst ons
vervolgens op de Heer als de gehoorzame Dienstknecht. Christus
heeft ons vrijgemaakt uit de slavernij van zonde en dood. Nu mogen
wij, geheel uit vrije wil, Zijn liefdeslaven zijn. Eertijds hadden wij
geen keus, we waren eenvoudig geketend aan de zonde.
Nu, als vrije, verloste kinderen Gods, kunnen wij Hem tot Heer van
ons leven maken.
Gods Geest wil die gezindheid in ons bewerken.
Zijn gezindheid, die zich aldus openbaarde: "Ik heb lust, o Mijn God
om Uw welbehagen te doen".
Dit behoort ook ons verlangen te zijn, ZIJN welbehagen doen.
Als we ons gelovig over Gods Woord buigen en ons stellen onder de
leiding van Gods Geest, zullen wij met de kennis van ZIJN wil
vervuld worden, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat wij de
Here waardiglijk mogen wandelen, tot alle behagelijkheid
(Kolossensen 1:9-10).

Lezen: Psalm 40:6-11

Lezen: Psalm 40:6-11

14 juni

14 juni

De openbaring van het NIEUWE leven met al zijn facetten kan
gebracht worden onder één noemer: "Leven door geloof".
"Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven" (Romeinen 1:17,
Hebreeën 10:38).
"MIJN rechtvaardige", zegt Hebreeën 10:38 (zie Griekse grondtekst).
Jezus Christus is Gods Rechtvaardige. Zijn leven was geloofsleven in
volmaakte zin.
Zijn werken waren werken des geloofs. Ook het grote werk der
verlossing dat Hij, in volkomen geloofsgehoorzaamheid aan Zijn
God en Vader, heeft volbracht, was een werk des geloofs.
De Heer Jezus is Gods Geliefde in Wie God Zijn welbehagen heeft
(Mattheüs 3:17).
Voor ons die in en door Christus kinderen Gods zijn geworden, is er
maar één mogelijkheid om welbehagelijk voor God te leven en die is:
"Leven door geloof".
Wij zijn behouden geworden, toen wij in Jezus Christus als onze
Verlosser en Zaligmaker geloofden.
Nu we behouden zijn, is het Gods bedoeling, dat we ook behouden
zullen leven, dit is door GELOOF leven.
Het begin is: "geloven dat wij gestorven zijn en nu
GERECHTVAARDIGD zijn van de zonde (Romeinen 6:7), dat wij
met Christus zijn opgewekt (Efeze 2:6) en in Hem gerechtvaardigd
zijn (Romeinen 4:24-25). Dat wij in Christus een NIEUWE
schepping zijn geworden (2 Korinthe 5:17). Dat wij de Heilige Geest
hebben ontvangen (Romeinen 5:5)".
Al deze heerlijke waarheden die Gods woord ons leert, gelovig tot
ons bezit maken.
Door geloof leven is: "Ons geheel en al toevertrouwen aan onze Heer
en Heiland en ons door Zijn Geest laten leiden".
Het is ook in stil vertrouwen als kind leven in gemeenschap met onze
hemelse Vader. Hem laten zorgen en ons in Zijn liefde verlustigen.
Geloven, dat alle dingen medewerken ten goede (Romeinen 8:28),
ook als wij de weg van ons leven niet begrijpen en zo moeilijk
vinden.
Geloven is: "Niet zelf op de troon van ons hart zitten, maar
CHRISTUS in ons hart heiligen als HERE" (1 Petrus 3:15).

De openbaring van het NIEUWE leven met al zijn facetten kan
gebracht worden onder één noemer: "Leven door geloof".
"Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven" (Romeinen 1:17,
Hebreeën 10:38).
"MIJN rechtvaardige", zegt Hebreeën 10:38 (zie Griekse grondtekst).
Jezus Christus is Gods Rechtvaardige. Zijn leven was geloofsleven in
volmaakte zin.
Zijn werken waren werken des geloofs. Ook het grote werk der
verlossing dat Hij, in volkomen geloofsgehoorzaamheid aan Zijn
God en Vader, heeft volbracht, was een werk des geloofs.
De Heer Jezus is Gods Geliefde in Wie God Zijn welbehagen heeft
(Mattheüs 3:17).
Voor ons die in en door Christus kinderen Gods zijn geworden, is er
maar één mogelijkheid om welbehagelijk voor God te leven en die is:
"Leven door geloof".
Wij zijn behouden geworden, toen wij in Jezus Christus als onze
Verlosser en Zaligmaker geloofden.
Nu we behouden zijn, is het Gods bedoeling, dat we ook behouden
zullen leven, dit is door GELOOF leven.
Het begin is: "geloven dat wij gestorven zijn en nu
GERECHTVAARDIGD zijn van de zonde (Romeinen 6:7), dat wij
met Christus zijn opgewekt (Efeze 2:6) en in Hem gerechtvaardigd
zijn (Romeinen 4:24-25). Dat wij in Christus een NIEUWE
schepping zijn geworden (2 Korinthe 5:17). Dat wij de Heilige Geest
hebben ontvangen (Romeinen 5:5)".
Al deze heerlijke waarheden die Gods woord ons leert, gelovig tot
ons bezit maken.
Door geloof leven is: "Ons geheel en al toevertrouwen aan onze Heer
en Heiland en ons door Zijn Geest laten leiden".
Het is ook in stil vertrouwen als kind leven in gemeenschap met onze
hemelse Vader. Hem laten zorgen en ons in Zijn liefde verlustigen.
Geloven, dat alle dingen medewerken ten goede (Romeinen 8:28),
ook als wij de weg van ons leven niet begrijpen en zo moeilijk
vinden.
Geloven is: "Niet zelf op de troon van ons hart zitten, maar
CHRISTUS in ons hart heiligen als HERE" (1 Petrus 3:15).

Lezen: 2 Korinthe 5:15-18

Lezen: 2 Korinthe 5:15-18

15 juni

15 juni

Leven door geloof is een wonderlijk en heerlijk geheim, dat alleen
kan worden verstaan door kinderen Gods, die zich door Gods Geest
laten leiden.
Het is een leven vol vrede, rust en blijdschap, die groter en dieper
worden naarmate wij onszelf toevertrouwen aan onze God en Vader
en onze Heiland en Heer.
Leven door geloof is geestelijk leven, of beter gezegd, is door de
Geest leven.
Het is: "Gelovig tot ons bezit maken, wat God ons in Zijn dierbaar
Woord heeft geopenbaard aangaande Jezus Christus Zijn geliefde
Zoon en alles wat God ons in Christus heeft geschonken".
Het Woord van God werkt in hen die GELOVEN (1
Thessalonicensen 2:13).
Alleen zij die zich gelovig buigen onder het gezag van Gods Woord
en zich door Gods Geest daaruit laten onderrichten, zullen ervaren de
onnaspeurlijke rijkdom van genade en liefde geopenbaard in Christus
Jezus onze Heer.
Als we door geloof leven, zullen we ons voortdurend toetsen aan het
Woord, ons er door laten corrigeren. Het is een nauwkeurig leven,
want het enige doel van leven door geloof is: "HEM, onze Heer en
Meester, welbehagelijk te zijn tot eer van God de Vader".
Het is niet altijd gemakkelijk. Het kost vaak strijd, omdat we eigen
wegen dikwijls prettiger vinden, we niet eenswillend met Hem zijn of
omdat de boze ons aanvalt.
Geloofsleven is: "Zoeken de dingen die Boven zijn, waar Christus is,
gezeten ter rechterhand Gods".
"Bedenkt de dingen, die boven zijn, NIET die op de aarde zijn"
(Kolossensen 3:1-2).
Het is sterven aan je eigen ik en Christus in je beleven.
Dit geloofsleven is met Christus verborgen in God. Door de wereld
niet opgemerkt en door vele christenen niet gewaardeerd.
Geloofsleven is: "Christus Die ons léven is".

Leven door geloof is een wonderlijk en heerlijk geheim, dat alleen
kan worden verstaan door kinderen Gods, die zich door Gods Geest
laten leiden.
Het is een leven vol vrede, rust en blijdschap, die groter en dieper
worden naarmate wij onszelf toevertrouwen aan onze God en Vader
en onze Heiland en Heer.
Leven door geloof is geestelijk leven, of beter gezegd, is door de
Geest leven.
Het is: "Gelovig tot ons bezit maken, wat God ons in Zijn dierbaar
Woord heeft geopenbaard aangaande Jezus Christus Zijn geliefde
Zoon en alles wat God ons in Christus heeft geschonken".
Het Woord van God werkt in hen die GELOVEN (1
Thessalonicensen 2:13).
Alleen zij die zich gelovig buigen onder het gezag van Gods Woord
en zich door Gods Geest daaruit laten onderrichten, zullen ervaren de
onnaspeurlijke rijkdom van genade en liefde geopenbaard in Christus
Jezus onze Heer.
Als we door geloof leven, zullen we ons voortdurend toetsen aan het
Woord, ons er door laten corrigeren. Het is een nauwkeurig leven,
want het enige doel van leven door geloof is: "HEM, onze Heer en
Meester, welbehagelijk te zijn tot eer van God de Vader".
Het is niet altijd gemakkelijk. Het kost vaak strijd, omdat we eigen
wegen dikwijls prettiger vinden, we niet eenswillend met Hem zijn of
omdat de boze ons aanvalt.
Geloofsleven is: "Zoeken de dingen die Boven zijn, waar Christus is,
gezeten ter rechterhand Gods".
"Bedenkt de dingen, die boven zijn, NIET die op de aarde zijn"
(Kolossensen 3:1-2).
Het is sterven aan je eigen ik en Christus in je beleven.
Dit geloofsleven is met Christus verborgen in God. Door de wereld
niet opgemerkt en door vele christenen niet gewaardeerd.
Geloofsleven is: "Christus Die ons léven is".

Lezen: Kolossensen 3:1-4

Lezen: Kolossensen 3:1-4

16 juni

16 juni

"Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven; Want het is God, Die
in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen"
(Filippensen 2:12b-13).
Deze woorden zijn gericht tot gelovigen.
Met "zaligheid" wordt niet bedoeld behouden worden. Wij zijn in
Christus voor eeuwig behouden, voor eeuwig verlost. Het gaat hier
om behouden LEVEN.
Gods Geest heeft in de voorafgaande verzen gewezen op onze
Heiland, Die in volkomen gehoorzaamheid des geloofs aan Zijn God
heeft geleefd.
"Laat die gezindheid ook in u zijn", zegt het Woord in vers 5 (NBG).
Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven. De Scofield Bible
vertaalt: "Werkt uit".
De bedoeling is niet dat we vrezend en bevend door het leven gaan.
Als we door Gods Geest het nieuwe leven leven, geeft dit ons rust,
vrede en blijdschap.
God zei tot Abraham: "Want nu weet Ik, dat gij God vrezende zijt, en
uw zoon, uw enige, van Mij niet hebt onthouden" (Genesis 22:12).
Abraham vreesde God en gehoorzaamde God, want we lezen in
Jakobus 2:23 dat hij een vriend van God genoemd werd en voor een
vriend is men niet bang.
God vrezen is: "Je eerbiedig buigen voor Hem en Zijn Woord en
beproeven wat Hem welbehagelijk is" (Efeze 5:10).
In deze zin werken we onze zaligheid uit.
"Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd GEHOORZAAM
geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer
nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven"
(Filippensen 2:12).
Gehoorzaam zijn aan Gods Woord. Er ernst mee maken dat we niet
ONgehoorzaam zijn (Hebreeën 4:11).
Opletten wat de wil van de HEER is en ZIJN weg gaan. God wil het
willen en het werken in ons werken en dit alles naar Zijn welbehagen.
Onze zaligheid uitwerken met vreze en beven is ook: "Alles wat God
ons in Christus Jezus heeft geschonken, gelovig tot ons bezit maken".
Het is: leven door de Geest, het is: blijven in Hem. Hoe heerlijk is het
zo behouden te mogen leven.

"Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven; Want het is God, Die
in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen"
(Filippensen 2:12b-13).
Deze woorden zijn gericht tot gelovigen.
Met "zaligheid" wordt niet bedoeld behouden worden. Wij zijn in
Christus voor eeuwig behouden, voor eeuwig verlost. Het gaat hier
om behouden LEVEN.
Gods Geest heeft in de voorafgaande verzen gewezen op onze
Heiland, Die in volkomen gehoorzaamheid des geloofs aan Zijn God
heeft geleefd.
"Laat die gezindheid ook in u zijn", zegt het Woord in vers 5 (NBG).
Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven. De Scofield Bible
vertaalt: "Werkt uit".
De bedoeling is niet dat we vrezend en bevend door het leven gaan.
Als we door Gods Geest het nieuwe leven leven, geeft dit ons rust,
vrede en blijdschap.
God zei tot Abraham: "Want nu weet Ik, dat gij God vrezende zijt, en
uw zoon, uw enige, van Mij niet hebt onthouden" (Genesis 22:12).
Abraham vreesde God en gehoorzaamde God, want we lezen in
Jakobus 2:23 dat hij een vriend van God genoemd werd en voor een
vriend is men niet bang.
God vrezen is: "Je eerbiedig buigen voor Hem en Zijn Woord en
beproeven wat Hem welbehagelijk is" (Efeze 5:10).
In deze zin werken we onze zaligheid uit.
"Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd GEHOORZAAM
geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer
nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven"
(Filippensen 2:12).
Gehoorzaam zijn aan Gods Woord. Er ernst mee maken dat we niet
ONgehoorzaam zijn (Hebreeën 4:11).
Opletten wat de wil van de HEER is en ZIJN weg gaan. God wil het
willen en het werken in ons werken en dit alles naar Zijn welbehagen.
Onze zaligheid uitwerken met vreze en beven is ook: "Alles wat God
ons in Christus Jezus heeft geschonken, gelovig tot ons bezit maken".
Het is: leven door de Geest, het is: blijven in Hem. Hoe heerlijk is het
zo behouden te mogen leven.

Lezen: Filippensen 2:5-13

Lezen: Filippensen 2:5-13

17 juni

17 juni

Jezus Christus: "Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat
Hij ons trekken zou UIT de tegenwoordige boze wereld" (Galaten
1:4).
De tendens van het tegenwoordige christendom is om solidair te zijn
met de wereld. Helpen waar geholpen kan worden en proberen een
wereld te maken die meer leefbaar is en waar ieder het zijne krijgt.
In 1 Johannes 5:19 lezen we: "Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat
de gehele wereld ligt in het boze". Eigenlijk staat er: "In DE boze
ligt".
Satan is heer van deze wereld. Hij bood de Heer Jezus in de woestijn
al de koninkrijken van de wereld aan voor één knieval.
Wij kinderen Gods behoren niet bij deze wereld.
De Heer Jezus heeft gezegd: "Ik bid voor hen; Ik bid NIET voor de
wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn
Uw" (Johannes 17:9), en: "Ik heb hun Uw woord gegeven; en de
wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik
van de wereld niet ben" (Johannes 17:14).

Jezus Christus: "Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat
Hij ons trekken zou UIT de tegenwoordige boze wereld" (Galaten
1:4).
De tendens van het tegenwoordige christendom is om solidair te zijn
met de wereld. Helpen waar geholpen kan worden en proberen een
wereld te maken die meer leefbaar is en waar ieder het zijne krijgt.
In 1 Johannes 5:19 lezen we: "Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat
de gehele wereld ligt in het boze". Eigenlijk staat er: "In DE boze
ligt".
Satan is heer van deze wereld. Hij bood de Heer Jezus in de woestijn
al de koninkrijken van de wereld aan voor één knieval.
Wij kinderen Gods behoren niet bij deze wereld.
De Heer Jezus heeft gezegd: "Ik bid voor hen; Ik bid NIET voor de
wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn
Uw" (Johannes 17:9), en: "Ik heb hun Uw woord gegeven; en de
wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik
van de wereld niet ben" (Johannes 17:14).

Wij behoren bij de Heer Jezus, onze Heiland en Heer.
Deze wereld heeft maar één ding te doen en dat is: "Jezus Christus
erkennen als de Christus Gods, Hem geloven". Een andere boodschap
voor de wereld is er NIET.
Deze wereld verbeteren is het doel van satan. Hij is de heerser en hij
wil de wereld goed maken, zodat de mens zijn God vergeet.
Vroeger wandelden wij ook naar de eeuw van deze wereld en
handelden naar eigen begeerten en gedachten (Efeze 2:1-3), nu zijn
wij overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, "in
Dewelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de
vergeving der zonden" (Kolossensen 1:13-14).
Daarom vermaant Gods Geest ons in Romeinen 12:2 (NBG): "Wordt
NIET gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de
vernieuwing van uw denken", en Efeze 5:8-10 zegt: "Wandelt als
kinderen des lichts en beproeft wat de HERE welbehagelijk is".
Laten we het Woord van onze Heiland: "Zij zijn NIET uit deze
wereld", ernstig nemen en doen wat Gods Geest zegt in Kolossensen
3:1: "Zoekt de dingen die boven zijn".

Wij behoren bij de Heer Jezus, onze Heiland en Heer.
Deze wereld heeft maar één ding te doen en dat is: "Jezus Christus
erkennen als de Christus Gods, Hem geloven". Een andere boodschap
voor de wereld is er NIET.
Deze wereld verbeteren is het doel van satan. Hij is de heerser en hij
wil de wereld goed maken, zodat de mens zijn God vergeet.
Vroeger wandelden wij ook naar de eeuw van deze wereld en
handelden naar eigen begeerten en gedachten (Efeze 2:1-3), nu zijn
wij overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, "in
Dewelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de
vergeving der zonden" (Kolossensen 1:13-14).
Daarom vermaant Gods Geest ons in Romeinen 12:2 (NBG): "Wordt
NIET gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de
vernieuwing van uw denken", en Efeze 5:8-10 zegt: "Wandelt als
kinderen des lichts en beproeft wat de HERE welbehagelijk is".
Laten we het Woord van onze Heiland: "Zij zijn NIET uit deze
wereld", ernstig nemen en doen wat Gods Geest zegt in Kolossensen
3:1: "Zoekt de dingen die boven zijn".

Lezen: Johannes 17:9-17

Lezen: Johannes 17:9-17

18 juni

18 juni

In Lukas 4:1-13 lezen we, hoe de Heer Jezus, vol van de Heilige
Geest zijnde, door die Geest in de woestijn geleid werd om 40 dagen
door de duivel verzocht te worden.
In Efeze 6:16 en 17 zegt Gods Woord: "Bovenal aangenomen
hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen
des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid,
en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord".
Onze Heiland heeft het Woord als zwaard des Geestes en het schild
des geloofs ter hand genomen, toen de boze Hem verzocht.
Hij had met één woord van stenen brood kunnen maken, maar,
hoewel Hij na 40 dagen vasten, honger had, wilde Hij niets doen
buiten Zijn Vader om.
Hij had een volkomen geloof, Hij zou wachten tot Zijn Vader zou
zorgen.
Ook bij de volgende verzoekingen heeft de Heer het zwaard des
Geestes, Gods Woord, gehanteerd (Lukas 4:8 en 12). Zoals goud
beproefd wordt, zo is Jezus Christus, Gods Zoon, beproefd en het is
gebleken, dat Hij van het zuiverste goud was.
Welk een Heiland heeft God ons geschonken in Christus Jezus, Zijn
geliefde Zoon!
Hij, de Zoon des mensen, was mens als wij, uitgezonderd de zonde.
Hij heeft door geloof geleefd en Zich in alle omstandigheden aan
Gods Woord gehouden.
Hij heeft Zichzelf ontledigd, dat is Zijn goddelijke macht terzijde
gezet en de gestalte van een dienstknecht aangenomen (Filippensen
2:7-8).
Niet als een dienstknecht van mensen, doch als Gods dienstknecht.
Zijn leven door geloof, Zijn gehoorzaamheid tot de dood des kruises,
heeft God volkomen behaagd en Hem genoegdoening gegeven voor
de smaad Hem door de zonde aangedaan.
Jezus Christus is nu de opgestane Heer en heeft Zich na de
reinigmaking der zonden te weeg gebracht te hebben, gezet aan de
rechterhand van de Majesteit in de hoogste, zoveel treffelijker
geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen
geërfd heeft (Hebreeën 1:3-4).

In Lukas 4:1-13 lezen we, hoe de Heer Jezus, vol van de Heilige
Geest zijnde, door die Geest in de woestijn geleid werd om 40 dagen
door de duivel verzocht te worden.
In Efeze 6:16 en 17 zegt Gods Woord: "Bovenal aangenomen
hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen
des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid,
en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord".
Onze Heiland heeft het Woord als zwaard des Geestes en het schild
des geloofs ter hand genomen, toen de boze Hem verzocht.
Hij had met één woord van stenen brood kunnen maken, maar,
hoewel Hij na 40 dagen vasten, honger had, wilde Hij niets doen
buiten Zijn Vader om.
Hij had een volkomen geloof, Hij zou wachten tot Zijn Vader zou
zorgen.
Ook bij de volgende verzoekingen heeft de Heer het zwaard des
Geestes, Gods Woord, gehanteerd (Lukas 4:8 en 12). Zoals goud
beproefd wordt, zo is Jezus Christus, Gods Zoon, beproefd en het is
gebleken, dat Hij van het zuiverste goud was.
Welk een Heiland heeft God ons geschonken in Christus Jezus, Zijn
geliefde Zoon!
Hij, de Zoon des mensen, was mens als wij, uitgezonderd de zonde.
Hij heeft door geloof geleefd en Zich in alle omstandigheden aan
Gods Woord gehouden.
Hij heeft Zichzelf ontledigd, dat is Zijn goddelijke macht terzijde
gezet en de gestalte van een dienstknecht aangenomen (Filippensen
2:7-8).
Niet als een dienstknecht van mensen, doch als Gods dienstknecht.
Zijn leven door geloof, Zijn gehoorzaamheid tot de dood des kruises,
heeft God volkomen behaagd en Hem genoegdoening gegeven voor
de smaad Hem door de zonde aangedaan.
Jezus Christus is nu de opgestane Heer en heeft Zich na de
reinigmaking der zonden te weeg gebracht te hebben, gezet aan de
rechterhand van de Majesteit in de hoogste, zoveel treffelijker
geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen
geërfd heeft (Hebreeën 1:3-4).
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"Het geloof, door de liefde, werkende", zegt de Bijbel (Galaten 5:6).
"Geloof, hoop en liefde deze drie, doch de meeste van deze is de
liefde" (1 Korinthe 13:13).
Geloof en hoop zullen eenmaal als wij Boven zijn bij de Heer, hun
functie verliezen. Liefde is eeuwig, omdat God de Liefde is.
"Hierin is de liefde, niet dat WIJ God liefgehad hebben, maar dat HIJ
ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening
voor onze zonden" (1 Johannes 4:10).
In Christus kan God ons liefhebben met Zijn grote liefde.
Hoe heerlijk te weten, dat Hij Zijn liefde in ons hart heeft uitgestort
door de Heilige Geest (Romeinen 5:5).
Nu kunnen we Hem en onze Heiland en Heer liefhebben met Zijn
liefde.
Hoe meer we ons in Gods Woord verdiepen, hoe meer we onze Heer
en onze God en Vader leren kennen, hoe groter en dieper onze liefde
wordt en hoe meer we ons in geloof aan Zijn liefde zullen
toevertrouwen. Hem geloven is Hem liefhebben, Hem liefhebben is
Hem geloven.
Hem, Jezus Christus, "Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans
liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar
gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;
Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der
zielen", zegt 1 Petrus 1:8-9.
Jezus Christus liefhebben, Hem geloven, het is: "Leven door Hem".
"Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn
eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, "OPDAT WIJ
ZOUDEN LEVEN DOOR HEM" (1 Johannes 4:9).
Leven door Hem, dat is Hem als Heer in het hart heiligen, het is
jezelf verliezen in Hem.
Als zo Christus ons leven wordt, zullen wij ons verheugen met een
onuitsprekelijke vreugde.
Gods Geest wil dit in ons bewerken, want zowel liefde als geloof
behoren tot de vrucht van de Geest (Galaten 5:22).
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"Geloof, hoop en liefde deze drie, doch de meeste van deze is de
liefde" (1 Korinthe 13:13).
Geloof en hoop zullen eenmaal als wij Boven zijn bij de Heer, hun
functie verliezen. Liefde is eeuwig, omdat God de Liefde is.
"Hierin is de liefde, niet dat WIJ God liefgehad hebben, maar dat HIJ
ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening
voor onze zonden" (1 Johannes 4:10).
In Christus kan God ons liefhebben met Zijn grote liefde.
Hoe heerlijk te weten, dat Hij Zijn liefde in ons hart heeft uitgestort
door de Heilige Geest (Romeinen 5:5).Nu kunnen we Hem en onze
Heiland en Heer liefhebben met Zijn liefde.
Hoe meer we ons in Gods Woord verdiepen, hoe meer we onze Heer
en onze God en Vader leren kennen, hoe groter en dieper onze liefde
wordt en hoe meer we ons in geloof aan Zijn liefde zullen
toevertrouwen. Hem geloven is Hem liefhebben, Hem liefhebben is
Hem geloven.
Hem, Jezus Christus, "Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans
liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar
gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;
Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der
zielen", zegt 1 Petrus 1:8-9.
Jezus Christus liefhebben, Hem geloven, het is: "Leven door Hem".
"Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn
eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, "OPDAT WIJ
ZOUDEN LEVEN DOOR HEM" (1 Johannes 4:9).
Leven door Hem, dat is Hem als Heer in het hart heiligen, het is
jezelf verliezen in Hem.
Als zo Christus ons leven wordt, zullen wij ons verheugen met een
onuitsprekelijke vreugde.
Gods Geest wil dit in ons bewerken, want zowel liefde als geloof
behoren tot de vrucht van de Geest (Galaten 5:22).
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De ganse wet Gods en de profeten hangt aan deze twee geboden: "Gij
zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met
geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het
grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste
liefhebben als uzelven", heeft de Heer Jezus gezegd (Mattheüs 22:3740, zie ook Deuteronomium 6:4-6 en Leviticus 19:18).
Als Israël Gods geboden zou onderhouden, zou het hen wel gaan en
zouden ze lang wonen in het land der belofte (Deuteronomium 5:33).
In Deuteronomium 28:1-14 somt de Heer de zegeningen op, die
Israël, zou ontvangen in het beloofde land, als ze Gods geboden
onderhielden. Israël had geen hemelse verwachting zoals wij hebben,
doch een aardse. De wet kon hen niet in de hemel brengen, doch
beloofde hen slechts een heerlijk leven vol vrede, in het land Kanaän.
In Deuteronomium 28:15 en volgende vinden we al de vervloekingen
die het volk zou treffen als zij Gods wetten niet nakwamen. Zij
zouden getuchtigd worden en verstrooid worden onder alle naties van
het ene einde der aarde tot het andere.
"Daartoe zult gij onder dezelve volken niet stil zijn, en uw voetzool
zal geen rust hebben; want de HEERE zal u aldaar een bevend hart
geven, en bezwijking der ogen, en mattigheid der ziel. En uw leven
zal tegenover u hangen; en gij zult nacht en dag schrikken, en gij zult
van uw leven niet zeker zijn" (Deuteronomium 28:65-66).
De verwachting van Israël is altijd geweest en is ook nu nog: "Veilig
en vredig wonen in het beloofde land".
Jesaja 11:9: "Men zal nergens leed doen noch verderven op den
gansen berg Mijner heiligheid; want de AARDE zal vol van kennis
des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken".
Jesaja 14:1: "Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen, en Hij
zal Israël nog verkiezen, en Hij zal hen in hun land zetten".
Psalm 128:1-2: "Welgelukzalig is een iegelijk, die den HEERE vreest,
die in Zijn wegen wandelt. Want gij zult eten den arbeid uwer
handen".Israëls verwachting zal zijn naar de profetie uit Psalm
106:47: "Verlos ons, HEERE, onze God! en verzamel ons uit de
heidenen...".
Het gehele O.T. is vol van deze hoop van Israël. Zij zal ook eenmaal
in vervulling gaan als God zal uitgieten de Geest der genade en der
gebeden en zij Christus, hun Messias, zullen zien, Die zij eens
doorstoken hebben (Zacharia 12:10).
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zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met
geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het
grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste
liefhebben als uzelven", heeft de Heer Jezus gezegd (Mattheüs 22:3740, zie ook Deuteronomium 6:4-6 en Leviticus 19:18).
Als Israël Gods geboden zou onderhouden, zou het hen wel gaan en
zouden ze lang wonen in het land der belofte (Deuteronomium 5:33).
In Deuteronomium 28:1-14 somt de Heer de zegeningen op, die
Israël, zou ontvangen in het beloofde land, als ze Gods geboden
onderhielden. Israël had geen hemelse verwachting zoals wij hebben,
doch een aardse. De wet kon hen niet in de hemel brengen, doch
beloofde hen slechts een heerlijk leven vol vrede, in het land Kanaän.
In Deuteronomium 28:15 en volgende vinden we al de vervloekingen
die het volk zou treffen als zij Gods wetten niet nakwamen. Zij
zouden getuchtigd worden en verstrooid worden onder alle naties van
het ene einde der aarde tot het andere.
"Daartoe zult gij onder dezelve volken niet stil zijn, en uw voetzool
zal geen rust hebben; want de HEERE zal u aldaar een bevend hart
geven, en bezwijking der ogen, en mattigheid der ziel. En uw leven
zal tegenover u hangen; en gij zult nacht en dag schrikken, en gij zult
van uw leven niet zeker zijn" (Deuteronomium 28:65-66).
De verwachting van Israël is altijd geweest en is ook nu nog: "Veilig
en vredig wonen in het beloofde land".
Jesaja 11:9: "Men zal nergens leed doen noch verderven op den
gansen berg Mijner heiligheid; want de AARDE zal vol van kennis
des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken".
Jesaja 14:1: "Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen, en Hij
zal Israël nog verkiezen, en Hij zal hen in hun land zetten".
Psalm 128:1-2: "Welgelukzalig is een iegelijk, die den HEERE vreest,
die in Zijn wegen wandelt. Want gij zult eten den arbeid uwer
handen".
Israëls verwachting zal zijn naar de profetie uit Psalm 106:47:
"Verlos ons, HEERE, onze God! en verzamel ons uit de heidenen...".
Het gehele O.T. is vol van deze hoop van Israël. Zij zal ook eenmaal
in vervulling gaan als God zal uitgieten de Geest der genade en der
gebeden en zij Christus, hun Messias, zullen zien, Die zij eens
doorstoken hebben (Zacharia 12:10).
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Gods Woord zegt in Romeinen 3:20, dat uit de werken der wet geen
vlees gerechtvaardigd kan worden voor God. Israël en ook thans nog
vele gelovigen proberen door de wet te houden, zich voor God te
rechtvaardigen.
Dit is ten enen male onmogelijk. De wet doet zonde kennen:
"Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd
worden voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde"
(Romeinen 3:20). De wet werd gelegd op de niet-wedergeboren
mens, de mens die nog in Adam is. Na het kruis is alles radicaal
veranderd. God heeft de wet geheel terzijde gezet.
"Want het EINDE der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een
iegelijk, die gelooft" (Romeinen 10:4).
Wie in Hem GELOOFT, is een NIEUWE schepping geworden.
Hij is UIT Adam gegaan en IN Christus gekomen.
Maar nu is, volgens Romeinen 3:21-22: "ZONDER de WET de
rechtvaardigheid Gods geopenbaard door het geloof van Jezus
Christus".
Hij kocht ons vrij van de vloek der wet door voor ons een vloek te
worden (Galaten 3:13). Wij zijn met Christus opgewekt om in
NIEUWIGHEID des levens te wandelen (Romeinen 6:4).
Niet de wet moet onze leidraad zijn, doch Gods Geest. Door de
GEEST moeten we wandelen (Galaten 5:25).
Nochtans wordt het RECHT der wet nu vervuld IN ons, die niet naar
het vlees wandelen, maar naar de GEEST (Romeinen 8:4).
Dit doet Gods Geest Die in ons woont.
Wij behoeven niets anders te doen dan geloven dat het werk der
verlossing volkomen en compleet is, ook ten aanzien van ons leven
NU.
Wij zijn NIEUWE mensen. Niet meer in Adam doch in Christus.
Laten we dan ook gelovig Gods Geest toestaan dat NIEUWE leven in
ons tot openbaring te brengen. Dit nieuwe leven is: "Christus in ons".
Het niet zelf doen, doch stil en gelovig in Christus blijven, dan zullen
we vruchtdragers zijn voor God (Johannes 15:5). Dan kan GOD ZIJN
werk in ons voleindigen tot op de dag van Christus Jezus
(Filippensen 1:6).
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"Want het EINDE der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een
iegelijk, die gelooft" (Romeinen 10:4).
Wie in Hem GELOOFT, is een NIEUWE schepping geworden.
Hij is UIT Adam gegaan en IN Christus gekomen.
Maar nu is, volgens Romeinen 3:21-22: "ZONDER de WET de
rechtvaardigheid Gods geopenbaard door het geloof van Jezus
Christus".
Hij kocht ons vrij van de vloek der wet door voor ons een vloek te
worden (Galaten 3:13). Wij zijn met Christus opgewekt om in
NIEUWIGHEID des levens te wandelen (Romeinen 6:4).
Niet de wet moet onze leidraad zijn, doch Gods Geest. Door de
GEEST moeten we wandelen (Galaten 5:25).
Nochtans wordt het RECHT der wet nu vervuld IN ons, die niet naar
het vlees wandelen, maar naar de GEEST (Romeinen 8:4).
Dit doet Gods Geest Die in ons woont.
Wij behoeven niets anders te doen dan geloven dat het werk der
verlossing volkomen en compleet is, ook ten aanzien van ons leven
NU.
Wij zijn NIEUWE mensen. Niet meer in Adam doch in Christus.
Laten we dan ook gelovig Gods Geest toestaan dat NIEUWE leven in
ons tot openbaring te brengen. Dit nieuwe leven is: "Christus in ons".
Het niet zelf doen, doch stil en gelovig in Christus blijven, dan zullen
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In Efeze 1:4 zegt Gods Woord tot ons die in Christus Jezus geloven,
dat wij door God in Christus zijn uitverkoren vóór de nederwerping
der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn
aangezicht. Wat is het toch een wonder van Gods liefde en genade
dat Hij ons, die Zijn kinderen zijn, reeds had opgenomen in dat grote
plan der verlossing, nog eer de wereld was.
Hij heeft ons in Christus Jezus eeuwig leven geschonken.
"Uitverkoren om heilig en onberispelijk te zijn voor Gods
aangezicht". Het is alleen mogelijk in en door Christus Jezus onze
Heer. Hoe onmetelijk rijk gezegend zijn wij in Hem.
Met ALLE geestelijke zegeningen in de hemel in Christus zijn wij
gezegend, zegt Efeze 1:3.
Gods Geest somt dan een aantal van deze zegeningen op:
uitverkoren vóór de nederwerping der wereld;
heilig en onberispelijk voor Zijn aangezicht;
in liefde bestemd als zoon aangesteld te worden;
wij zijn tot prijs der heerlijkheid Zijner genade;
wij zijn begenadigd in de Geliefde;
we hebben de verlossing door Zijn bloed en vergeving naar de
rijkdom van Zijn genade;
Hij maakt ons de verborgenheid van Zijn wil bekend:
Christus als Hoofd, in Wie alle dingen in hemel en op aarde zullen
worden vergaderd.
Gods Geest wijst er vervolgens op, dat dit alles is naar het
voornemen en de raad van Gods wil.
In Christus ontvingen wij het erfdeel en zijn wij verzegeld met de
Heilige Geest der belofte, Die een onderpand is van onze erfenis.
Hoe zeker zijn wij van onze verlossing!
Het is alles in en door Christus onze Heer.
Moge ook bij ons het doel van ons geloofsleven zijn: "Hem te
kennen, in Wie AL de schatten der wijsheid en kennis verborgen
zijn" (Kolossensen 2:3).
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dat Hij ons, die Zijn kinderen zijn, reeds had opgenomen in dat grote
plan der verlossing, nog eer de wereld was.
Hij heeft ons in Christus Jezus eeuwig leven geschonken.
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Heer. Hoe onmetelijk rijk gezegend zijn wij in Hem.
Met ALLE geestelijke zegeningen in de hemel in Christus zijn wij
gezegend, zegt Efeze 1:3.
Gods Geest somt dan een aantal van deze zegeningen op:
uitverkoren vóór de nederwerping der wereld;
heilig en onberispelijk voor Zijn aangezicht;
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wij zijn begenadigd in de Geliefde;
we hebben de verlossing door Zijn bloed en vergeving naar de
rijkdom van Zijn genade;
Hij maakt ons de verborgenheid van Zijn wil bekend:
Christus als Hoofd, in Wie alle dingen in hemel en op aarde zullen
worden vergaderd.
Gods Geest wijst er vervolgens op, dat dit alles is naar het
voornemen en de raad van Gods wil.
In Christus ontvingen wij het erfdeel en zijn wij verzegeld met de
Heilige Geest der belofte, Die een onderpand is van onze erfenis.
Hoe zeker zijn wij van onze verlossing!
Het is alles in en door Christus onze Heer.
Moge ook bij ons het doel van ons geloofsleven zijn: "Hem te
kennen, in Wie AL de schatten der wijsheid en kennis verborgen
zijn" (Kolossensen 2:3).
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Na de opstanding van Christus heeft God de apostel Paulus
afgezonderd om het evangelie aan de heidenen te verkondigen.
Hij is uitgezonden om gehoorzaamheid des geloofs voor Zijn Naam
(van Christus) te bewerken (Romeinen 1:5).
Dit is de inhoud van het evangelie: "Jezus Christus, Gods Zoon,
Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid" (Romeinen
9:5). Het is Gods woord geloven dat zegt: "Want zij hebben ALLEN
gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; en worden om niet
gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus
Jezus is" (Romeinen 3:23-24).
Christus Jezus gelovig aannemen als persoonlijk Verlosser en
Zaligmaker en zo om NIET gerechtvaardigd worden door Zijn
verlossing.
Wij geboren zondaars, om niet GERECHTVAARDIGD!
Dit is het heerlijk evangelie van Gods genade.
Om niet gerechtvaardigd betekent, dat het voor ons louter GENADE
is. Wij konden aan deze rechtvaardigmaking in het geheel niets
toedoen of afdoen.
Het is ook pure genade van God, doch deze genade is gegrond op
recht. Daarom is het alles zo zeker en zo vast.
Het grote werk der verlossing is uitsluitend GODS werk in Christus
Jezus volbracht. Welk een onuitsprekelijk wonder van liefde, dat God
uit GENADE Zijn verlossing aanbiedt aan een ieder die GELOOFT.
Door genade staan wij die geloven nu in Christus gerechtvaardigd en
heilig voor een heilig God.
Dit is mogelijk, omdat de rechtvaardigheid van Jezus Christus ons
wordt aangerekend.
Nogmaals, dit alles om NIET.
Als we dit goed tot ons laten doordringen, als we God geloven op
Zijn Woord, kunnen we niet anders dan ons in aanbidding neerbuigen
voor zulk een God, voor zulk een Christus.
God gaf ons in Zijn Zoon al de liefde van Zijn hart en schonk ons
Zijn rechtvaardigheid.
Hoe zullen we ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht
nemen? (Hebreeën 2:3).
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Door genade staan wij die geloven nu in Christus gerechtvaardigd en
heilig voor een heilig God.
Dit is mogelijk, omdat de rechtvaardigheid van Jezus Christus ons
wordt aangerekend.
Nogmaals, dit alles om NIET.
Als we dit goed tot ons laten doordringen, als we God geloven op
Zijn Woord, kunnen we niet anders dan ons in aanbidding neerbuigen
voor zulk een God, voor zulk een Christus.
God gaf ons in Zijn Zoon al de liefde van Zijn hart en schonk ons
Zijn rechtvaardigheid.
Hoe zullen we ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht
nemen? (Hebreeën 2:3).

Lezen: Romeinen 1:1-6 en 16-17

Lezen: Romeinen 1:1-6 en 16-17

24 juni

24 juni

"Wat dunkt u van de Christus", heeft de Heer Jezus aan de Farizeeërs
gevraagd. Toen zij antwoordden: "Davids zoon", verwees de Heer
hen naar Psalm 110:1 en zei: "Indien Hem dan David noemt zijn
Heere, hoe is Hij zijn Zoon?" (Mattheüs 22:45).
In Romeinen 9:5 zegt Gods Woord, dat de Heer Jezus naar het vlees
uit Israël was. Naar het vlees stamt Hij uit het geslacht van David.
Hij is echter, zegt het Woord verder: "DE Christus, Die is God boven
allen te prijzen in der eeuwigheid".
"Hij is de waarachtige God en het eeuwige Leven" (1 Johannes 5:20).
Dit erkennen en geloven is de kern van alles.
IEDER mens zal eenmaal zijn knie voor Hem moeten buigen en
erkennen dat Jezus Christus HEER is (Filippensen 2:10-11).
Hij wil nu de Heer zijn van ONS leven. De aangehaalde woorden uit
Romeinen 9:5 en 1 Johannes 5:20 zijn gericht tot gelovigen.
"Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het", zei
de Heer tot de zijnen (Johannes 13:13).
"God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap
van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen HERE" (1 Korinthe 1:9).
Hij is onze dierbare Heiland, die ons gekocht heeft met de dure prijs
van Zijn kostbaar bloed.
Hij heeft er recht op Heer van ons hart en leven te zijn.
Hij is nu de Hoogstverhevene, de opgestane Heer, Die zit aan de
rechterhand van de Majesteit in de hoogste, zoveel treffelijker
geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen
geërfd heeft (Hebreeën 1:3-4).
Is het niet een onuitsprekelijke en heerlijke genade van onze God en
Vader, dat wij zulk een Heiland en Heer hebben? Een Heer verheven
boven alle macht en kracht. Zou Hij dan niet Heer van ons leven
zijn?
Als Hij inderdaad onze HEER is, heeft Hij de leiding van ons leven.
Dan is ons oog op HEM gericht opdat wij leren verstaan, wat Zijn wil
is met ons.
Zo in innige gemeenschap met Hem leven, zulk een vertrouwelijke
omgang hebben met deze Heer der heerlijkheid! Gods Geest wil dat
in ons bewerken en ons leren het Christusleven te beleven.

"Wat dunkt u van de Christus", heeft de Heer Jezus aan de Farizeeërs
gevraagd. Toen zij antwoordden: "Davids zoon", verwees de Heer
hen naar Psalm 110:1 en zei: "Indien Hem dan David noemt zijn
Heere, hoe is Hij zijn Zoon?" (Mattheüs 22:45).
In Romeinen 9:5 zegt Gods Woord, dat de Heer Jezus naar het vlees
uit Israël was. Naar het vlees stamt Hij uit het geslacht van David.
Hij is echter, zegt het Woord verder: "DE Christus, Die is God boven
allen te prijzen in der eeuwigheid".
"Hij is de waarachtige God en het eeuwige Leven" (1 Johannes 5:20).
Dit erkennen en geloven is de kern van alles.
IEDER mens zal eenmaal zijn knie voor Hem moeten buigen en
erkennen dat Jezus Christus HEER is (Filippensen 2:10-11).
Hij wil nu de Heer zijn van ONS leven. De aangehaalde woorden uit
Romeinen 9:5 en 1 Johannes 5:20 zijn gericht tot gelovigen.
"Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het", zei
de Heer tot de zijnen (Johannes 13:13).
"God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap
van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen HERE" (1 Korinthe 1:9).
Hij is onze dierbare Heiland, die ons gekocht heeft met de dure prijs
van Zijn kostbaar bloed.
Hij heeft er recht op Heer van ons hart en leven te zijn.
Hij is nu de Hoogstverhevene, de opgestane Heer, Die zit aan de
rechterhand van de Majesteit in de hoogste, zoveel treffelijker
geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen
geërfd heeft (Hebreeën 1:3-4).
Is het niet een onuitsprekelijke en heerlijke genade van onze God en
Vader, dat wij zulk een Heiland en Heer hebben? Een Heer verheven
boven alle macht en kracht. Zou Hij dan niet Heer van ons leven
zijn?
Als Hij inderdaad onze HEER is, heeft Hij de leiding van ons leven.
Dan is ons oog op HEM gericht opdat wij leren verstaan, wat Zijn wil
is met ons.
Zo in innige gemeenschap met Hem leven, zulk een vertrouwelijke
omgang hebben met deze Heer der heerlijkheid! Gods Geest wil dat
in ons bewerken en ons leren het Christusleven te beleven.

Lezen: 1 Johannes 5:19-21

Lezen: 1 Johannes 5:19-21
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25 juni

Gods Woord zegt in Hebreeën 11:7 dat Noach door het geloof
eerbiedig (NBG) de ark heeft toebereid en dat hij door dat geloof de
wereld heeft veroordeeld.
In Genesis 6:9 lezen we, dat Noach onder zijn tijdgenoten een
rechtvaardig en oprecht man in zijne geslachten was en met God
wandelde.
In die tijd was de aarde verdorven voor Gods aangezicht en vol
geweldenarij. Er waren reuzen op aarde, geboren uit gemeenschap
met engelen. Zo heeft satan geprobeerd het geslacht der mensen te
verderven. God heeft aan Noach opdracht gegeven een ark te
bouwen, want er zou een zondvloed komen.
Noach geloofde God en heeft 120 jaar lang aan de ark gebouwd.
Zijn geloof heeft de wereld van toen veroordeeld.
Zij hoorden zijn woorden en zagen zijn werken, doch niemand wilde
luisteren. Noachs geloof was een beschuldiging en een veroordeling
voor een ieder die met hem in aanraking kwam.
Noach is als man van geloof een type van de Heer Jezus Christus.
Ook Hij heeft in volkomen geloofsgehoorzaamheid door de werken
Zijns Vaders Die Hij deed, getuigd van Zijn geloof.
"Maar indien Ik ze doe, en zo gij Mij niet gelooft, zo gelooft de
werken; opdat gij moogt bekennen en geloven, dat de Vader in Mij
is, en Ik in Hem", heeft de Heer gezegd (Johannes 10:38). En Jezus
zeide: "Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat
degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden"
(Johannes 9:39).
Zijn geloof was een beschuldiging en een veroordeling voor een ieder
die niet wenste te geloven.
Zo is het nog. Als wij leven door geloof, als wij het Christusleven
openbaar maken, is dit een veroordeling voor hen die dat niet doen of
niet willen doen.
God heeft Noach bewaard, zodat hij de ark heeft kunnen bouwen.
God heeft Zijn Zoon bewaard in de talloze aanslagen op Hem
gedaan, zodat Hij Zijn werk heeft kunnen volbrengen.
In Christus onze Heer staan wij, kinderen Gods, altijd onder de
bescherming van onze God en Vader, ook als wij het in de wereld
moeilijk hebben om Christus wil.

Gods Woord zegt in Hebreeën 11:7 dat Noach door het geloof
eerbiedig (NBG) de ark heeft toebereid en dat hij door dat geloof de
wereld heeft veroordeeld.
In Genesis 6:9 lezen we, dat Noach onder zijn tijdgenoten een
rechtvaardig en oprecht man in zijne geslachten was en met God
wandelde.
In die tijd was de aarde verdorven voor Gods aangezicht en vol
geweldenarij. Er waren reuzen op aarde, geboren uit gemeenschap
met engelen. Zo heeft satan geprobeerd het geslacht der mensen te
verderven. God heeft aan Noach opdracht gegeven een ark te
bouwen, want er zou een zondvloed komen.
Noach geloofde God en heeft 120 jaar lang aan de ark gebouwd.
Zijn geloof heeft de wereld van toen veroordeeld.
Zij hoorden zijn woorden en zagen zijn werken, doch niemand wilde
luisteren. Noachs geloof was een beschuldiging en een veroordeling
voor een ieder die met hem in aanraking kwam.
Noach is als man van geloof een type van de Heer Jezus Christus.
Ook Hij heeft in volkomen geloofsgehoorzaamheid door de werken
Zijns Vaders Die Hij deed, getuigd van Zijn geloof.
"Maar indien Ik ze doe, en zo gij Mij niet gelooft, zo gelooft de
werken; opdat gij moogt bekennen en geloven, dat de Vader in Mij
is, en Ik in Hem", heeft de Heer gezegd (Johannes 10:38). En Jezus
zeide: "Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat
degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden"
(Johannes 9:39).
Zijn geloof was een beschuldiging en een veroordeling voor een ieder
die niet wenste te geloven.
Zo is het nog. Als wij leven door geloof, als wij het Christusleven
openbaar maken, is dit een veroordeling voor hen die dat niet doen of
niet willen doen.
God heeft Noach bewaard, zodat hij de ark heeft kunnen bouwen.
God heeft Zijn Zoon bewaard in de talloze aanslagen op Hem
gedaan, zodat Hij Zijn werk heeft kunnen volbrengen.
In Christus onze Heer staan wij, kinderen Gods, altijd onder de
bescherming van onze God en Vader, ook als wij het in de wereld
moeilijk hebben om Christus wil.

Lezen: Genesis 6:4-14

Lezen: Genesis 6:4-14
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Het Evangelie is "een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk, die
GELOOFT”. ”Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve
geopenbaard uit GELOOF tot GELOOF; gelijk geschreven is: Maar
de rechtvaardige zal uit het geloof leven" (Romeinen 1:16b,17).
Het is het evangelie van Zijnen Zoon (Romeinen 1:3).
Hoe weinig wordt dit evangelie gebracht.
Men predikt een ander evangelie, n.l. dat de mens zich moet bekeren
of bepaalde zonden, waaraan hij verslaafd is, moet nalaten en zo tot
God of Christus gaan om hulp.
Het is de boodschap tot reformatie, tot hervorming van de mens. Hij
kan dan tot Jezus Christus gaan om kracht te ontvangen om goed te
doen of om naar Gods wet te leven.
Men doet zijn uiterste best en voor zover het niet lukt, hoopt men op
Gods genade.
Het loopt altijd op een mislukking uit. Of de mens wordt in eigen oog
een goed en hoogstaand personage of het vergaat hem zoals de Heer
Jezus het beschreef in Mattheüs 12:43-45. Een onreine geest werd
uitgebannen, doch op een gegeven ogenblik keert deze geest terug en
vindt het huis waarin hij woonde schoon en leeg. Hij neemt zeven
andere geesten mee en het laatste van de mens is erger dan het eerste.
De mens is geketend aan zonde. Hij kan wel zijn best doen deze uit te
bannen, doch hij verliest het altijd.
De mens is van NATURE een kind des toorns en wandelt
overeenkomstig de overste van de macht der lucht (Efeze 2:2-3).
Er valt aan de mens niets te hervormen.
God heeft hem volkomen afgekeurd. Er is NIEMAND, die goed doet
(Romeinen 3:12).
Zelfs onze goede daden, onze gerechtigheden zijn in Gods oog als
een wegwerpelijk kleed (Jesaja 64:6).
Het evangelie van Christus is niet reformatie doch regeneratie. Het is:
"Opnieuw geboren worden".
Wie in Jezus Christus gelooft, is een NIEUWE schepping (2
Korinthe 5:17). In Christus stierf hij en in Hem stond hij op tot
NIEUW leven.
"Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk
Gods niet zien" (Johannes 3:3).
Wie een ander evangelie brengt, zij vervloekt (Galaten 1:6-9).

Het Evangelie is "een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk, die
GELOOFT". "Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve
geopenbaard uit GELOOF tot GELOOF; gelijk geschreven is: Maar
de rechtvaardige zal uit het geloof leven" (Romeinen 1:16b,17).
Het is het evangelie van Zijnen Zoon (Romeinen 1:3).
Hoe weinig wordt dit evangelie gebracht.
Men predikt een ander evangelie, n.l. dat de mens zich moet bekeren
of bepaalde zonden, waaraan hij verslaafd is, moet nalaten en zo tot
God of Christus gaan om hulp.
Het is de boodschap tot reformatie, tot hervorming van de mens. Hij
kan dan tot Jezus Christus gaan om kracht te ontvangen om goed te
doen of om naar Gods wet te leven.
Men doet zijn uiterste best en voor zover het niet lukt, hoopt men op
Gods genade.
Het loopt altijd op een mislukking uit. Of de mens wordt in eigen oog
een goed en hoogstaand personage of het vergaat hem zoals de Heer
Jezus het beschreef in Mattheüs 12:43-45. Een onreine geest werd
uitgebannen, doch op een gegeven ogenblik keert deze geest terug en
vindt het huis waarin hij woonde schoon en leeg. Hij neemt zeven
andere geesten mee en het laatste van de mens is erger dan het eerste.
De mens is geketend aan zonde. Hij kan wel zijn best doen deze uit te
bannen, doch hij verliest het altijd.
De mens is van NATURE een kind des toorns en wandelt
overeenkomstig de overste van de macht der lucht (Efeze 2:2-3).
Er valt aan de mens niets te hervormen.
God heeft hem volkomen afgekeurd. Er is NIEMAND, die goed doet
(Romeinen 3:12).
Zelfs onze goede daden, onze gerechtigheden zijn in Gods oog als
een wegwerpelijk kleed (Jesaja 64:6).
Het evangelie van Christus is niet reformatie doch regeneratie. Het is:
"Opnieuw geboren worden".
Wie in Jezus Christus gelooft, is een NIEUWE schepping (2
Korinthe 5:17). In Christus stierf hij en in Hem stond hij op tot
NIEUW leven.
"Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk
Gods niet zien" (Johannes 3:3).
Wie een ander evangelie brengt, zij vervloekt (Galaten 1:6-9).

Lezen: Romeinen 1:16-17

Lezen: Romeinen 1:16-17
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Wat moet het iets geweldigs zijn voor het volk Israël als de profetie
in vervulling gaat: "Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen
Israëls halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn,
en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land
(Ezechiël 37:21). En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn; en
zij zullen allen te zamen één Herder hebben; en zij zullen in Mijn
rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen"
(Ezechiël 37:24).
Zij zijn nu in ongeloof naar hun land gegaan.
Het was ook de bedoeling van satan, dat zij dat zouden doen. Hij is
de grote tegenstander van God. Hij wil zelf als de Christus geëerd
worden.
Hij zorgt ervoor, dat Israël in hun land komt en hij zal eenmaal over
hen heersen als de antichrist.
Hem zullen zij aanbidden, want hij zal zich verheffen boven al wat
God genaamd, of als God geëerd wordt (2 Thessalonicensen 2:4).
"Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet
aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen"
(Johannes 5:43).
Hun Messias, Jezus Christus, Die door tekenen, wonderen en
genezingen heeft getoond de Christus te zijn en Die door de
opstanding heeft bewezen Gods Zoon, Gods Rechtvaardige te zijn,
willen zij niet aanvaarden.
Daarom ligt nu een bedekking op hun hart, die pas wordt
weggenomen als zij Jezus Christus als de Christus Gods erkennen (2
Korinthe 3:12-16).
Eenmaal als Christus wederkomt en Hij de boze en zijn trawanten
machteloos zal maken door Zijn verschijning, zullen zij Hem zien die
zij doorstoken hebben en dan zal Israël rouwklagen, omdat ze zo hun
hart tot ongeloof hebben verhard (Zacharia 12:10).
God zegt in Jesaja 66:8 tot Zijn volk: "Maar Sion heeft weeën
gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard. Zou Ik de baarmoeder
openbreken, en niet genereren?" (Jesaja 66:8b,9a).
Zo is het ook. Dat Israël nu in Palestina is, is NIET de vervulling van
Ezechiël 37.
Als de Heer het land voor hen ontsluit en hen wederbrengt, zal het
wel wat anders gaan!

Wat moet het iets geweldigs zijn voor het volk Israël als de profetie
in vervulling gaat: "Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen
Israëls halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn,
en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land
(Ezechiël 37:21). En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn; en
zij zullen allen te zamen één Herder hebben; en zij zullen in Mijn
rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen"
(Ezechiël 37:24).
Zij zijn nu in ongeloof naar hun land gegaan.
Het was ook de bedoeling van satan, dat zij dat zouden doen. Hij is
de grote tegenstander van God. Hij wil zelf als de Christus geëerd
worden.
Hij zorgt ervoor, dat Israël in hun land komt en hij zal eenmaal over
hen heersen als de antichrist.
Hem zullen zij aanbidden, want hij zal zich verheffen boven al wat
God genaamd, of als God geëerd wordt (2 Thessalonicensen 2:4).
"Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet
aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen"
(Johannes 5:43).
Hun Messias, Jezus Christus, Die door tekenen, wonderen en
genezingen heeft getoond de Christus te zijn en Die door de
opstanding heeft bewezen Gods Zoon, Gods Rechtvaardige te zijn,
willen zij niet aanvaarden.
Daarom ligt nu een bedekking op hun hart, die pas wordt
weggenomen als zij Jezus Christus als de Christus Gods erkennen (2
Korinthe 3:12-16).
Eenmaal als Christus wederkomt en Hij de boze en zijn trawanten
machteloos zal maken door Zijn verschijning, zullen zij Hem zien die
zij doorstoken hebben en dan zal Israël rouwklagen, omdat ze zo hun
hart tot ongeloof hebben verhard (Zacharia 12:10).
God zegt in Jesaja 66:8 tot Zijn volk: "Maar Sion heeft weeën
gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard. Zou Ik de baarmoeder
openbreken, en niet genereren?" (Jesaja 66:8b,9a).
Zo is het ook. Dat Israël nu in Palestina is, is NIET de vervulling van
Ezechiël 37.
Als de Heer het land voor hen ontsluit en hen wederbrengt, zal het
wel wat anders gaan!

Lezen: Ezechiël 37:21-28

Lezen: Ezechiël 37:21-28
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In Romeinen 5:8 lezen we, dat Christus VOOR ons is gestorven, toen
wij nog zondaars waren.
Ook in 1 Thessalonicensen 5:10 spreekt het Woord over onze Heer
Jezus Christus, Die VOOR ons gestorven is. Gods Zoon is voor alle
mensen gestorven. Alle mensen kunnen nu zalig worden als zij in
Hem geloven. Ieder die de Heer Jezus gelovig aanvaard heeft als zijn
Verlosser, kan met blijdschap zeggen: "Christus stierf voor mij. Ik
ben voor eeuwig behouden".

In Romeinen 5:8 lezen we, dat Christus VOOR ons is gestorven, toen
wij nog zondaars waren.
Ook in 1 Thessalonicensen 5:10 spreekt het Woord over onze Heer
Jezus Christus, Die VOOR ons gestorven is. Gods Zoon is voor alle
mensen gestorven. Alle mensen kunnen nu zalig worden als zij in
Hem geloven. Ieder die de Heer Jezus gelovig aanvaard heeft als zijn
Verlosser, kan met blijdschap zeggen: "Christus stierf voor mij. Ik
ben voor eeuwig behouden".

Het grote werk der verlossing dat onze Heer heeft volbracht, houdt
nog veel meer in.
Niet alleen mogen we roemen in het feit, dat Hij VOOR ons stierf.
Gods Woord zegt ons ook, dat wij IN Christus gestorven zijn en IN
Hem opgestaan (Romeinen 6:1-4).
Romeinen 6:4 luidt: "Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop
in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot
de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens
wandelen zouden".
Met "de doop" wordt hier niet bedoeld de waterdoop, doch onze doop
in Zijn dood. Van deze doop is de waterdoop slechts een symbool.
God ziet ons nu in Christus gestorven en opgestaan tot nieuw leven.
Hij heeft ons één gemaakt met Christus.
Dit zijn Goddelijke waarheden, die we in geloof moeten aanvaarden.
Vóórdat wij geloofden, waren we geketend aan de zonde. De zonde
heerste over ons en wij MOESTEN wel gehoorzamen of we wilden
of niet.
Onze dood was de enige mogelijkheid om uit die heerschappij verlost
te worden.
Wij stierven in Christus en zijn nu VRIJ! In Hem gestorven en
opgestaan!
Nu kunnen we het nieuwe leven leven dat God ons gaf.
We kunnen wandelen in nieuwigheid des levens.
Gods Geest wil dit in ons bewerken. Hoe groot en heerlijk is het werk
der verlossing dat God in en door Zijn Zoon heeft volbracht!

Het grote werk der verlossing dat onze Heer heeft volbracht, houdt
nog veel meer in.
Niet alleen mogen we roemen in het feit, dat Hij VOOR ons stierf.
Gods Woord zegt ons ook, dat wij IN Christus gestorven zijn en IN
Hem opgestaan (Romeinen 6:1-4).
Romeinen 6:4 luidt: "Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop
in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot
de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens
wandelen zouden".
Met "de doop" wordt hier niet bedoeld de waterdoop, doch onze doop
in Zijn dood. Van deze doop is de waterdoop slechts een symbool.
God ziet ons nu in Christus gestorven en opgestaan tot nieuw leven.
Hij heeft ons één gemaakt met Christus.
Dit zijn Goddelijke waarheden, die we in geloof moeten aanvaarden.
Vóórdat wij geloofden, waren we geketend aan de zonde. De zonde
heerste over ons en wij MOESTEN wel gehoorzamen of we wilden
of niet.
Onze dood was de enige mogelijkheid om uit die heerschappij verlost
te worden.
Wij stierven in Christus en zijn nu VRIJ! In Hem gestorven en
opgestaan!
Nu kunnen we het nieuwe leven leven dat God ons gaf.
We kunnen wandelen in nieuwigheid des levens.
Gods Geest wil dit in ons bewerken. Hoe groot en heerlijk is het werk
der verlossing dat God in en door Zijn Zoon heeft volbracht!

Lezen: Romeinen 6:1-4

Lezen: Romeinen 6:1-4
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Hoe wonderlijk is het, dat God eigenlijk alleen maar van Zijn
kinderen vraagt om door GELOOF te leven.
We kunnen immers allemaal geloven?
Daarom kunnen we allen God behagen, zonder geloof is dat
onmogelijk, zegt Hij in Zijn Woord (Hebreeën 11:6).
Hem volkomen vertrouwen, Zijn woord voor waar houden, Zijn
wonderlijk heerlijke beloften tot persoonlijk bezit maken!
Het geeft een onuitsprekelijke en diepe vrede in ons hart en vervult
ons met intense blijdschap.
En toch, hoe moeilijk hebben we het dikwijls daarmee. Het is ook
geen wonder. Leven door geloof, is hemels leven.
In Christus Jezus onze Heer zijn we nieuwe mensen geworden, die
het nieuwe leven behoren te leven. Dit nieuwe leven beleven, is
geestelijk leven. Het is gericht op geestelijke dingen die men niet
ziet. Het is je gelovig overgeven aan de leiding van Gods Geest Die
in ons woont.
Het gaat geheel tegen onze eigen natuur in.
Van nature is onze ego altijd bezig zichzelf te handhaven. Leven door
geloof gaat ten koste van onze ego, want het is: "Gij dient de HERE
Christus" (Kolossensen 3:24). Hem dienen als Heer betekent: "Niet
mijn wil, doch Zijn wil doen. Niet IK leef, doch CHRISTUS leeft in
mij" (Galaten 2:20).
Voor vele gelovigen bestaat het christelijke leven uit plechtige
erediensten, genezing van ons ziek lichaam, kracht ontvangen om
door dit leven te komen. Het is meer gevoelsleven dan geestelijk
leven.
GELOOFSleven is uitsluitend gericht op een Persoon. Jezus Christus
is het begin en het einde van ons geloof. Hem te kennen gaat ALLES
te boven (Filippensen 3:8 NBG). Stil en gelovig leven in innige
gemeenschap met onze Heiland en met God onze Vader.
Ons gelovig buigen over Gods dierbaar Woord, opdat we zouden
verstáán wat de wil des Heren is (Efeze 5:17).
Geloofsleven is Goddelijk leven in ons, het is jezelf verliezen in
Christus de Heer.
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"O, hoe groot is Uw goed, dat Gij weggelegd hebt voor degenen, die
U vrezen; dat Gij gewrocht hebt voor degenen, die op U betrouwen,
in de tegenwoordigheid der mensenkinderen!", zong de psalmist in
Psalm 31:20.
Deze psalm is natuurlijk in de eerste plaats Messiaans en getuigt van
wat onze Heiland heeft doorgemaakt in Zijn leven en van Zijn
vertrouwen in Zijn God en Vader.
Wij, die Gods kinderen zijn, kunnen op de woorden uit deze Psalm
ook van harte amen zeggen.
Het is niet onder woorden te brengen, hoe groot het goed is dat God
voor ons weggelegd heeft en dat Hij voor ons bereid heeft.
Al de zegeningen die Hij ons schonk in Christus Jezus onze Heiland
en Heer!
In Hem is God onze liefdevolle Vader, Die ons omringt met Zijn
trouwe zorg en liefde. Hij geeft ons Zijn kracht en overvloed van
genade voor elke situatie in ons leven.
Bij Hem mogen wij schuilen, ja, aan Zijn Vaderhart mogen wij
rusten.
"Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in ALLES,
door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God",
zegt Filippensen 4:6 en dan, als we zo alles in Gods Vaderhand
geven, zal Zijn vrede, die alle verstand te boven gaat, onze harten en
onze zinnen bewaren in Christus Jezus (Filippensen 4:7).
In onze Heiland en Heer heeft onze hemelse Vader als het ware een
beschermende omheining om ons hart en ons gedachtenleven gelegd.
Als we maar met alles wat ons deert tot Hem gaan. Dit betekent
natuurlijk niet, dat Hij ons steeds geeft wat we graag willen. Hij heeft
ons lief met een onuitsprekelijke liefde en heeft ALTIJD het beste
met ons voor. Wij behoeven Hem slechts ons gehele vertrouwen te
geven. Dat is: "Hem geloven en door dat geloof leven".
Onze Heer en Heiland zit aan Gods rechterhand en is altijd voor en
met ons bezig en bidt voor ons (Romeinen 8:34-35). Waarvoor en
voor wie zouden we nog vrezen? Wij zijn voor eeuwig opgesloten in
de liefde van God onze Vader en van onze Heiland en Heer.
Hoe groot is het goed, dat Hij voor ons heeft weggelegd!
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