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“Gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.” (1Joh. 4:17) 
 

Ik weet, vanwaar Ik gekomen ben en waar Ik heenga” (Joh 8:14) 
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Jezus zegt; de waarheid zal je vrijmaken, om vrij te worden moeten we Gods waarheid over alles 
erkennen, Wakker worden voor Gods waarheid (REALITEIT), bewust worden van wie Hij is, waar wij 
vandaan komen, wat Hij heeft voor ons heeft gedaan, wie wij zijn en wie Hij wil dat wij zijn 

In deze studie gaat het over de onderstaande onderwerpen. 

 Erkenning van je Oorsprong 
 Erkenning van de zondeval en haar gevolgen 
 Erkenning van Jezus als je Heiland 
 Erkenning van de nieuwe schepping 
 Erkenning van je schaduwkanten (vlees) 
 Erkenning van het gekruisigde leven 
 Erkenning van Gods werk in jou 
 Erkenning van je heerlijke toekomst 
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1. DE OORSPRONG 

“Gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.” (1Joh. 4:17) 
 
We zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis, maar dit beeld is door zonde gebroken in de mens. 
Wat is nodig voor herstel van dit gebroken beeld en hoe veranderd God ons naar Zijn beeld en 
gelijkenis.  
 
“Gelijk wij het beeld van het aardse gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van het hemelse 
dragen.” (1Cor. 15:49) 
 
“Maar doet de Here Jezus Christus aan” (Rom. 13:14) 
 
De grote schat van weten waar je vandaan komt. Een krachtige persoonlijkheid word je als je weet 
waar je vandaan komt en waar je heen gaat. 

“Jezus antwoordde en zei tot hen: Ook al getuig Ik van Mijzelf, toch is mijn getuigenis waar, want 
Ik weet, vanwaar Ik gekomen ben en waar Ik heenga” (Joh 8:14) 
 
“Jezus stond, wetende, dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God uitgegaan 
was en tot God heenging, van de maaltijd op,” (Joh. 13:3) 
 
Jezus, als HEER en KONING, hoefde zichzelf niet groter of beter voor te doen, Hij wist wie Hij was, 
waar Hij vandaan kwam en heenging.  
Als we sterke persoonlijkheden willen worden, moeten wij ook weten waar we vandaan komen en 
waar we heengaan. Onze bestemming is uiteindelijke bij Hem te zijn, maar ook hier op aarde is Gods 
hoofddoel, dat het beeld en gelijkenis in ons hersteld wordt en we zullen zijn zoals Hem. Hij zal in ons 
geopenbaard worden. 
 
“Wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing 
aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn.” (2Thess. 1:10) 
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Weten waar je vandaan komt. 
 
De wereld zoekt haar oorsprong en waar we vandaan komen; professor op de TV over de nieuwe 
James Webb telescoop (7 miljard euro) die 13 miljard lichtjaren ver kan zien (1 lichtjaar is 9,5 biljoen 
KM). Ze zei; nu kunnen we misschien achter komen wat onze oorsprong is en waar we vandaan 
komen! Wat een dwaasheid de waarheid is niet ver weg maar dicht bij ons; het woord dat wij geloven 
in ons hart en belijden met onze mond. 
  
“Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: in hem is alles 
geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en 
heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en 
alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van 
de doden, om in alles de eerste te zijn: in hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en 
voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen 
met zijn bloed aan het kruis.” (Col 1:15-20) 

 
“In het begin schiep God de hemel en de aarde.” (Gen. 1:1 ) 
 
“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.  Dit was in het begin 
bij God.  Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat 
geworden is.” (Joh 1:1-3) 
 
“Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping:” (Opb 3:14 NBV) 
 
“Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het 
zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.” (Heb 11:3) 
 
De wereld gaat kapot aan Godloosheid, Hem verlaten die de Bron van leven is! 
 
“Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de HERE, onze Maker” (Ps 95:6) 
 
“Ja, Israël heeft zijn Maker vergeten” (Hos 8:14) 
 
“Zo zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israel: Vrees niet, want Ik heb u 
verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.” (Jes 43:1) 
 
“Zo zegt God, de HERE, die de hemel schiep en hem uitspande; die de aarde uitbreidde met alles 
wat daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die 
daarop wandelen:” (Jes 42:5) 

 
“Zo zegt de HERE, uw Verlosser, en uw Formeerder van de moederschoot aan: Ik ben de HERE, die 
alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, Ik alleen; die de aarde uitgebreid heb door eigen 
kracht;” (Jes 44:24) 
 
“Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft (Hij is God) die de aarde geformeerd en 
haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar 
ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de HERE en er is geen ander.” (Jes 45:18) 
 
“Maar nu, HERE, Gij zijt onze Vader; wij zijn het leem, Gij zijt onze Formeerder en wij allen zijn het 
werk van uw hand.” (Jes 64:8) 
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“De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, … 
daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke 
geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen.” (Hand. 17:24-26) 
 
Waarom is het zo belangrijk de Here te erkennen als jouw Schepper? De gedachten je mag helemaal 
“jezelf” zijn en je bent hoe je je voelt, je bent wat je beroep is. Dit is kenmerkend voor een wereld 
zonder God. Je wordt wat je geloofd! Ben ik een “toevalligheid” ontstaan uit een oersoep? Ben ik 
ontstaan uit evolutie uit een aap? De mens leert zichzelf kennen door reflectie, dit komt omdat we in 
onszelf niet werkelijk kunnen ontdekken wie we zijn, we hebben geen “aard” in onszelf. We zijn 
gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God, alleen door ons te spiegelen in Hem, ontdekken we dat 
de zoon en dochter zijn van God. Als we denken dat we uit een oersoep of aap zijn ontstaan, zullen 
we niet verder komen dan waarin we ons weer spiegelen, maar als ik mij weerspiegel in de Here, 
verander ik naar Zijn beeld en gelijkenis.  
Ik ben niet zomaar een “toevalligheid” ik ben gewild en geliefd door mijn Maker, een mensenkind met 
bestemming. Ik ben en mag er zijn niet om wat ik DOE, maar Ik mag er zijn omdat HIJ ER IS.  
 
God is diep bewogen om ons terug te krijgen als Zijn Schepping. 
 
“Luister, hemel en aarde, naar wat de HERE zegt: De kinderen, die Ik heb opgevoed en voor wie Ik 
zo lang en liefdevol heb gezorgd, hebben zich van Mij afgekeerd.  Het rund en de ezel kennen hun 
eigenaar en zijn dankbaar als hij hun eten geeft, maar Israël kent mij niet, mijn volk wil niets van 
mij weten.” Jes. 1:2,3 (Het Boek) 
 
“Zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich over u verblijden.” (Jes 62:5) 
 
“In al hun benauwdheid was ook Hij benauwd, en de Engel zijns aangezichts heeft hen gered. In zijn 
liefde en in zijn mededogen heeft Hij zelf hen verlost en Hij hief hen op en droeg hen al de dagen 
van ouds.” (Jes 63:9 NBG51) 
 
“Zo zegt de Here: Wat voor onrecht hebben uw vaderen in Mij gevonden, dat zij zich ver van Mij 
verwijderd hebben, en het nietige zijn achternagelopen, zodat zij teniet zijn geworden” Jer 2:5 
 
“Ik heb u liefgehad, zegt de Here. En dan zegt gij: Waarin hebt Gij ons uw liefde betoond?” Mal 1:2 
 
“Zal een meisje haar tooi vergeten, een bruid haar gordel? Maar mijn volk heeft Mij vergeten, 
talloze dagen.” Jer 2:32 
 
“Ik had wel gezegd: Hoe zal Ik u onder de zonen rekenen en u een uitgezocht land geven, de 
allersierlijkste erve der volkeren! En Ik had gedacht, dat gij Mij zoudt noemen: Mijn Vader, en dat 
gij u van Mij niet zou afkeren,” Jer 3:19 
 
“Is Efraïm Mij een lievelingszoon, een troetelkind, dat Ik, zo vaak als Ik van hem spreek, gedurig 
weder aan hem denken moet? Daarom is mijn binnenste over hem ontroerd, Ik zal Mij zeker over 
hem ontfermen, luidt het woord des Heren.” Jer 31:20   
 
Het is zo belangrijk God te kennen als je Schepper en maker, Zijn emoties over jou te kennen en Hem 
te danken hoe hij je heeft gemaakt.  
Het volgende gebed is Gods waarheid als jou Maker. Het is zo belangrijk dat je je deze waarheid je 
eigen maakt en dit gebed dagelijks bidt.  
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Het is ook confronterend omdat je ook dan aanloopt tegen al de leugens die je bent gaan geloven en 
die je bij God moet brengen. 
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2: DE ONTMOETING 

Jezus zegt de waarheid zal je vrijmaken, om vrij te worden moeten we Gods waarheid over alles 
erkennen, Wakker worden voor Gods waarheid (REALITEIT), bewust worden van wie Hij is, wat Hij 
heeft gedaan, wie wij zijn en wil wat wij zijn 

“Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.” Ef. 5:14 

“Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.” (1Thess. 5:6) 

 Erkenning van je Oorsprong 
 Erkenning van de zondeval en haar gevolgen 
 Erkenning van Jezus als je Heiland 
 Erkenning van de nieuwe schepping 
 Erkenning van je schaduwkanten (vlees) 
 Erkenning van het gekruisigde leven 
 Erkenning van Gods werk in jou 
 Erkenning van je heerlijke toekomst 

 
Op het laagste punt van ons leven, bewust van schuld, schaamte en angst, ontmoeten we Jezus door 
een getuigenis of preek. Misschien verwachten we een veroordelend God, maar we ontmoeten Jezus 
die in liefde naar ons kijkt, vol van genade en waarheid. Hij ziet niet alleen onze zonde en 
gebrokenheid maar Hij benadert ons als een kostbaar mens, als beeld en gelijkenis van God. Jezus ziet 
profetisch altijd wat Hij kan en wil doen in een mens. 
 
“Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid 
aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.” 
(Joh 1:14) 

“En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn, gelijk Wij een 
zijn:” (Joh 17:22) 

Het is de heerlijkheid die wij verloren hebben, en Jezus geeft ons die heerlijkheid terug. Maar als we 
Zijn heerlijkheid aanschouwen, zien we ook onze eigen gebrokenheid. 
 
In Jezus zie ik: 

 Volmaakte liefde maar ook mijn gebrek aan liefde 
 Volmaakte trouw maar ook mijn ontrouw 
 Volmaakte reinheid maar ook mijn onreinheid 
 Volmaakte heiligheid maar ook mijn onheiligheid 
 Volmaakte perfectie maar ook mijn falen. 

 
Daarom zegt Johannes dat we in onze gebrokenheid moeten leren ontvangen zelfs genade op genade. 

“Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade.” Joh. 1:16 

“Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel 
meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en 
als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.” (Rom. 5:17) 

 
Hoe Jezus naar je kijkt 
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Het is heel erg belangrijk te weten hoe jij denkt dat de Heer Jezus naar je kijkt. Als jij denkt dat de 
Heer Jezus naar jou kijkt met een blik van veroordeling en minachting, zal je ook zo naar je medemens 
kijken. 
Toen Petrus de Heer Jezus verloochende en de haan kraaide, draaide de Heer Jezus zich om en keek 
Petrus aan. Welke blik bracht Petrus tot berouw? Een blik van woede, veroordeling en minachting of 
van liefde en aanvaarding? 
 
“De Here keerde Zich om en zag Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord des Heren, hoe Hij 
tot hem gezegd had: Eer de haan heden kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar 
buiten en weende bitter.” Luk. 22:61-62  
 
“Veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft 
gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt?” Rom. 2:4 
 
De overspelige vrouw…   Joh. 8:1-12 
Hoe kijkt de Heer Jezus naar deze vrouw en hoe de Farizeeën? Wat bracht haar genezing aan? 
 
Zacheus, de geminachte…  Luk. 18:1-10 
Hoe keek de schare naar hem en hoe zag de Heer Jezus hem? 
 
De zondares…  Luk. 7: 36-50 
 
“Toen de Farizeeër, die Hem genodigd had, dat zag, zeide hij bij zichzelf: Indien deze de profeet was, 
zou Hij wel weten, wie en wat deze vrouw is, (wat voor soort) die Hem aanraakt: dat zij een zondares 
is.” Luk. 7:39 
 
De farizeeër zag haar als een verworpen “soort”, te vies om aan te raken. De Heer Jezus zag haar als 
een kostbare vrouw vol liefde en dankbaarheid. 
 
De bewogenheid van de Heer Jezus. 
 
De Heer Jezus deed nooit iets om zich te bewijzen of om door wonderen te laten zien, dat Hij de 
Christus was. Zijn enige motivatie was Zijn warme liefde en bewogenheid. Achter de zonde, zag Hij 
altijd de waardevolle mens, voor wie Hij Zijn leven zou geven. 
 
“Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en 
afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.” Matt. 9:36 

 
Door de zondeval hebben we deel gekregen aan het rijk der duisternis, met zijn zonde, ziekte, pijn en 
ellende. De meeste christenen leven meer met een bewustzijn van hun gevallen natuur, hun zonde, 
schuldgevoel en veroordeling dan in een bewustzijn van het zoonschap, van wie ze zijn in Christus.  

“Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het 
einde onverwrikt vasthouden.” Hebr. 3:14  

Om ons weer terug te brengen tot ons erfdeel, heeft Jezus deel gekregen aan de menselijke natuur, 
aan ALLE zonde der mensheid, ALLE ziekte, pijn en gebrokenheid. 

Jezus heeft Zijn heerlijkheid afgelegd om ons terug te brengen in Zijn heerlijkheid.  
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“Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden 
worden gerechtigheid Gods in Hem.” 2Cor. 5:21  

“Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden 
hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.  Maar om onze overtredingen werd 
hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op 
hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.  Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden 
ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen 
neerkomen.” Jes. 53:4-6  

Door geloof krijgen we deel aan Christus en wordt ALLES wat Hij is en volbracht heeft ons 
toegerekend. We worden één in Zijn dood en één in Zijn opstanding. Jezus geeft ons een nieuw hart 
en Geest en Hij wil dat we leren leven vanuit deze nieuwe schepping. 

“Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, 
rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,” 1Cor. 1:30  

 Als Jezus aanvaard is door de Vader, dan ben jij aanvaard door de Vader. 
 Als Jezus geliefd is, dan ben jij geliefd. 
 Als Jezus heilig is, dan ben jij heilig voor God. 
 Als Jezus rechtvaardig is, dan ben jij rechtvaardig door de Vader. 
 Zijn rijkdom, wordt jouw rijkdom. Zijn erfenis, wordt jouw erfenis 
 Zijn dood, is jouw dood, Zijn leven, is jouw leven. 
 Zijn kracht en gezag, is jouw kracht en gezag 

 

Weten wie Jezus is en wie jij bent in Hem is van het allergrootste belang. We moeten niet onze oude 
natuur wegdrukken, maar leren te leven vanuit deze eeuwige, hemelse waarheden en deze uitwerken 
op aarde. 

Hoe ziet God je in Christus! Wat zegt God van je in Zijn woord? In geloof mag je deze waarheden in 
bezit nemen;  
 
10 belangrijke kenmerken van de positie van de gelovige (Ef. 1:3-14): 
 

1. JE BENT GEZEGEND! We zijn gezegend met “alle” geestelijke zegen in Christus, enkel en alleen 
door het volmaakte offer van de Heer Jezus, door de gehoorzaamheid van een mens! 

2. JE BENT VOL LIEFDE UITGEKOZEN. In Christus immers heeft God, voordat de wereld 
gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn 

3. JE BENT GEWILD EN AANVAARD ALS ZIJN KIND. en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen 
(vreugde) voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden  

4. JE HEBT ZIJN GENADE GEKREGEN. tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken 
in zijn geliefde Zoon. 

5. JE BENT VERLOST EN VERGEVEN. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden 
vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken 

6. JE BENT DEEL VAN ZIJN EEUWIGE WIL EN PLAN. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit 
mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken 
en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder 
Christus. 
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7. JE HEBT EEN BESTEMMING EN DOEL. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot 
stand brengt, ons de bestemming toebedeelt om vanaf het begin onze hoop te vestigen op 
Christus, tot eer van Gods grootheid. 

8. JE BENT VOOR EEUWIG GERED. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, 
het evangelie van uw redding,  

9. JE BENT ZIJN EIGENDOM VOOR EEUWIG. in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het 
stempel van de heilige Geest die ons beloofd is  

10. JE HEBT EEN EEUWIGE ERFENIS. als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft 
verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mijn identiteit in Christus     

 

Ik ben Gods kind (1 Johannes 3:1) 

Ik ben een vriend van Jezus (Johannes 15:15) 

Ik ben gerechtvaardigd uit het geloof (Romeinen 5:1) 

Ik ben vrijgemaakt van de wet der zonde (Romeinen 8:2) 

Ik ben gekocht en betaald (1 Korintiërs 6:20) 

Ik ben een lid van Christus’ lichaam (1 Korintiërs 12:27) 

Ik ben een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17) 

Ik ben een heilige (Efeziërs 1:1) 

Ik ben geschapen om goede werken te doen (Efeziërs 
2:10) 
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3. DE VERNIEUWING 
 
De oude en nieuwe mens in de gelovige. 
 

 
 
UITLEG: 

a. Door geloof in Christus worden we opnieuw geboren en geplaatst is Christus. In Hem IS 
volkomen vergeving, verzoening en verlossing. In Hem zijn we rechtvaardig, heilig en geliefd. 

b. Onze geest is in Christus en een volmaakte nieuwe schepping. Deze kan niet aangetast worden 
door de wereld, duivel of onze zonden. 

c. We leven echter nog “in het vlees”, gevoelig voor de zonde, duivel en de wereld. Onze ziel, 
wil, denken, gevoelens moet geheiligd en genezen worden. 

d. Deze genezing komt niet door het “proberen” beter te worden, maar door te leren te leven 
uit ons leven in Christus. 

e. We moeten leren vanuit onze identiteit in Christus, in de kracht van Heilige Geest de realitieti 
te veranderen van onze aardse leven “in het vlees”. 

f. In onze aardse tent blijven we de principes van vergeving, verzoening, verlossing en 
verandering nodig hebben, totdat Hij komt. 

g. We smeken niet meer om vergeving etc. maar we leren te leven vanuit onze positie, eerlijk 
onze zonden en falen belijdend zonder te twijfelen aan wat we al bezitten in Christus.  

h. We leren zoals hierna uitgelegd te leven vanuit het kruis, waaraan onze oude mens gestorven 
is en leren de nieuwe mens aan te doen. 

 
Maar jij geheel anders: jij hebt Christus leren kennen. Jij toch hebt van Hem gehoord en bent in 
Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat jij, wat je vroegere wandel betreft, de oude 
mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat jij verjongd wordt door de 
geest van je denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar [de wil van] God geschapen is in 
waarachtige gerechtigheid en heiligheid. (Ef. 4:20-24 ) 
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De Heer Jezus is niet alleen voor onze zonde en schuld gestorven om ons te vergeven en bevrijden uit 
de macht van de duivel. Het diepste probleem van de mens is zijn oude mens (natuur), met zijn 
verkeerde begeerten. De oude mens staat voor je onafhankelijke zelf leven, je eigen wil doen en je 
eigen weg gaan, wat leidt tot zonde en verderf. Aan het kruis heeft de Heer ook afgerekend met die 
rebellerende oude mens. Paulus zegt;  
 
“Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde 
tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.” Rom. 6:6 
 
De gelezen tekst leert ons de oude mens af te leggen, en jezelf te bekleden met de nieuwe mens. 
Deze innerlijke levensvernieuwing moet in de gelovige steeds verder gaan doorwerken. Daar behoor 
je dus zelf ook door het geloof aan te werken door je denken te vernieuwen door Gods waarheid en 
steeds bereid zijn om de Heilige Geest in je te laten werken. Je moet je oude, zondige leven eigenlijk 
‘voor dood houden’, en de oude mens geen ruimte meer geven.  
 
 “Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, 
onze Here.” Rom. 6:11  
 
Zo moet een gelovige leren zijn geestelijke positie te zien in Christus, om daaruit te leren leven. Dat is 
in de praktijk een moeilijke les, waarbij we de werking van de Heilige Geest voortdurend nodig 
hebben. God wil dat we leren om de werken van de oude mens (natuur) af te leggen en de goede 
werken van de nieuwe mens te doen.  
 
Een andere kant is dat we als mens, op aarde, nog te maken hebben met gebrokenheid in ons denken, 
onze wil, onze emoties (ZIEL), ons lichaam en seksualiteit. Het is heel belangrijk eerlijk onze 
schaduwkanten en gebrokenheid onder ogen te zien en de Heilige Geest ruimte te geven voor 
overtuiging en genezing. De Here wil op dit terrein van onze ziel heling schenken door de principes 
van vergeving, verzoening, verlossing en verandering. Zolang de oude mens ruimte krijgt blijft 
gebrokenheid in de ziel. God wil de ziel behouden (genezen, vernieuwen, verlossen). Het is heel 
belangrijk al deze terreinen te benaderen vanuit de volmaaktheid van Christus en de nieuwe 
schepping in Christus. Niet vanuit gebrokenheid proberen heel te worden, maar vanuit de volheid in 
Christus Gods woord geloven en spreken. Uw wil geschiede in de hemel ALZO ook op aarde.  
 
“Nu U uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot echte broederliefde, 
hebt dan elkander van harte en bestendig lief,” (1Petr 1:22) 
 
De principes van vergeving, verzoening, verlossing en verandering zijn blijvende principes in ons 
christen leven, zolang de Heer nog niet terug is gekomen. 
 
Volkomen vergeving 
 
Vergeving is één van de centrale thema’s in Gods woord. Daar de mens gezondigd heeft, is er 
rechtvaardige vergeving nodig.  Gods karakter is vergeving, maar toch kan Hij nooit zomaar zonde 
vergeven, daar er sprake is van schuld en schuld altijd door iemand betaald moet worden.  
Door de zondaar zelf of door een ander die de volle prijs betaalt (plaatsvervanging).  
 
“De Here ging aan hem voorbij en riep: Here, Here, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot 
van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die 
ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft;  
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maar [de schuldige] houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende 
aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.” Ex 34:6,7 
 
De bijbel zegt dat zonde ons van God scheidt:  
 
“Uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn 
aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.” Jes. 59:2  
 
In de hof zien we na de zondeval dat de mens zich verbergt en zich naakt (onbedekt) voor God en 
voor elkaar voelt. Schuld, schaamte en angst zijn de fundamentele gevolgen voor ieder mens en ras 
op aarde. De vraag wie of wat kan onze naaktheid, schuld, schaamte en angst bedekken?  
Gelukkig zien we dat de Here God zelf het initiatief neemt een onschuldig dier te slachten en de mens 
met een dierenvel te bedekken. De Here God wist dat eens het Lam Gods de zonde van de wereld zou 
wegnemen God zelf zou de mens bedekken met klederen van gerechtigheid. Nooit kan de mens 
zichzelf bedekken met gerechtigheid, alleen de Here heeft de macht dit te doen.  
 
“De Here God maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan.” 
Gen. 3:21 
  
“Gij zult Aaron met de heilige klederen bekleden, hem zalven en heiligen, om voor Mij het 
priesterambt te bekleden.” Ex. 40:13  
 
“Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de Engel stond. Toen nam deze het woord 
en zei tot hen die voor Hem stonden: Doet hem de vuile klederen uit. Hij zei tot hem: Zie, Ik neem 
uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feest klederen aan.” Zach. 3:3-4  
 
“Maar de vader zei tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet 
hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten.” Luc. 15:22  
 
Van het begin van de schepping zien we dat God wil vergeven, maar ook rechtvaardig moet vergeven. 
Er is dus altijd iemand die de prijs voor de schuld van de zonde moet betalen en dat was typologisch 
een onschuldig dier in het Oude Testament dat de schuld op zich neemt (betaalt). 
 
“Als zijn schuldoffer zal hij voor de Here brengen een gave ram uit het kleinvee, in waarde geschat, 
ten schuldoffer tot de priester.  En de priester zal over hem verzoening doen voor het aangezicht 
des Heren, en hem zal vergeving geschonken worden, ten aanzien van elke zaak waardoor hij schuld 
op zich laadt.” Lev 6:6,7 
 
Jezus kwam in de wereld en Hij was: “het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.” Joh 1:29 
 
“Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei 
hij tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.” Marc. 2:10-11 NBV 
 
Jezus heeft het oordeel over onze zonden gedragen, en daarom kan Hij ons ook volkomen behouden! 
 
“Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het 
woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan 
de rechterhand van de majesteit in den hoge,” (Hebr 1:3) 
 
God vergeeft en vergeet.  
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Eenzelfde zonde kan en mag nooit twee keer gestraft worden, dit gaat in tegen het recht en de 
rechtvaardigheid van God. In het nieuwe verbond herinnert God je zonden niet meer en als je zondigt 
hoef je alleen met een nederig hart naar Hem toe te gaan, te erkennen dat je fout zat en Zijn volkomen 
vergeving te aanvaarden.  
 
“Want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die 
dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, 
en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken.” Hebr. 10:16-17  
 
De woorden “niet meer” zijn in het Grieks een dubbele ontkenning. Dat betekent dat God nooit, nee 
nooit, op geen enkele wijze ooit je zonden zal herinneren en ook jou er nooit meer aan zal herinneren! 
 
“En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der 
verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf 
verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der 
verzoening heeft toevertrouwd.” 2Cor. 5:18-19  
 
God rekent door het offer van de Heer Jezus nooit meer je zonden, nog die van je voorgeslacht toe. 
Alles heeft God verzoend met zichzelf door het offer van Zijn zoon. 
Hij zal je NOOIT meer veroordelen, omdat Jezus de veroordeling en straf van al jouw zonden heeft 
gedragen. God zal je alleen beoordelen en tuchtigen als een Vader. Elke veroordeling gaat niet van 
God uit. JE kunt alleen onder de aanklacht van de duivel jezelf veroordelen. 
 
Vergeven om te vergeven. 
 
Je bent volkomen vergeven omdat Jezus voor jou als schuldige heeft gebeden: “Vader, vergeef het 
hun, want zij weten niet wat zij doen.”  
Als Jezus je zoveel vergeven heeft en je vergeeft jezelf en ook anderen niet, je laat bitterheid toe in je 
hart, dan sluit je jezelf af voor genade. 
 
“Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u 
heeft, laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en 
offer daarna uw gave” Matt. 5:23,24. 
 
Na het onze Vader besluit Jezus met:  
 
“Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven;” 
Matt. 6:14  
 
Jezus besluit zijn gelijkenis over de slaaf die zijn medeslaaf niet wil vergeven (Matt.18:21-35) met een 
scène waarin de meester de slaaf overgeeft aan de gevangenbewaarders om gepijnigd te worden.  
 
“Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder van harte vergeeft” 
Matt. 18:35 
 
God geeft ons een verschrikkelijke keus: door anderen niet te vergeven, nemen we in feite het besluit 
dat die anderen Gods vergeving niet waard zijn, en het gevolg is dat ook wij die vergeving niet waard 
zijn. 
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Zorg dat er geen enkele onvergevingsgezindheid in je leven is, anders kom je in de handen van de 
folteraars. Als je Gods vergeving aanvaardt en je laat overweldigen door Zijn liefde, zal je door Zijn 
vergeving anderen kunnen vergeven!! 
 

Hij die een ander niet kan vergeven,  
breekt de brug af waar hijzelf overheen moet! 

 
Volkomen verzoening. 
 
“Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt 
hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij 
wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.” Col 1:19,20 
 
Hoe je leven in de toekomst zal zijn en of het zich zal ontplooien, hangt niet af van de toekomst maar 
of je verzoend bent met je verleden en hoe je er nu mee omgaat of je in vrede bent met je verleden; 
VANDAAG IS DE DAG DES HEILS!! 
 
Verzoening de basis van innerlijke genezing en herstel 
 
Iedereen moet om het eeuwige leven te hebben, zich bekeren, laten dopen, opnieuw geboren worden 
om Gods leven te kennen. 
In de praktijk is, het echter zo dat heel veel christenen geen ontplooid leven hebben. Ze voelen zich 
gebonden, gefrustreerd, geblokkeerd; zeker als het erom gaat vrijmoedig te getuigen of te bidden 
voor de mensen. 
God wil niet alleen verzoening brengen tussen Hem en de zondaar: bekering, maar ook verzoening op 
alle terreinen van ons leven en ons verleden: Jezus Christus is gisteren, heden dezelfde tot in de 
eeuwigheid!!! 
Te vaak drukken christenen pijnlijke dingen, trauma’s, verdriet, onrecht, van het verleden weg met 
godsdienstig gedrag, vanuit schaamte en angst.  
God heeft nooit de lelijke dingen van mensen weggepoetst, God neemt niet weg; HIJ VERZOENT ons 
verleden. Wat er ook gebeurd is in je leven, het hoort bij je verhaal en je moet er vrede mee vinden. 

 Dat Abraham loog, staat nog steeds in de Bijbels 
 Dat Moses een Egyptenaar doorsloeg staat in de Bijbel 
 David en Bathseba 
 Petrus en de verloochening 
 Paulus was een geweldenaar 

 
GOD neemt niets weg, maar verzoent de zonde, waardoor ZIJN genade schittert. 
 
“Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse 
lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten 
eeuwigen leven.” (1Tit. 1:16)  
 
Vergeving heeft te maken met onze schuld en dat door het offer van Jezus onze schuld is betaald 
waardoor God onze zonden KAN vergeven. 
Verzoening is het vinden van vrede met God, jezelf, de naaste, en schepping! Het is het einde van 
vijandschap en het herstel van harmonie. (Shalom= vrede, harmonie, welzijn) 
 
Toen de mens in zonde viel zien we dat er vijandschap (komend uit afwijzing) kwam tussen: 
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 God en de mens: Toen ik Uw geluid hoorde werd ik bevreesd. De Here God zond hen weg uit 

de hof. (afwijzing) 
 In het hart van de mens zelf: Schaamte, schuld en angst. Ik werd bevreesd, want ik ben naakt; 

daarom verborg ik mij. 
 Tussen man en vrouw: de man zal over u heersen. 
 Tussen de mens onderling: Kain doodde Abel 
 Met de duivel: Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw 
 Met de natuur: de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten’. 

 
Verzoening in het nieuwe testament 
 
“Hij is een verzoening (=”hilasmos”) voor onze zonden...”1 Joh. 2:2 
 
In het Nieuwe Testament vinden wij in de Griekse grondtekst ook een ander woord, namelijk 
"katallasso", dat in onze Bijbel ook door "verzoenen" vertaald is 
Dit woord betekent echter “volkomen veranderen” of “terugbrengen tot de vroegere staat van 
harmonie” (je wisselt je oude leven om voor Nieuw Leven in Christus) en heeft dus een geheel andere 
betekenis dan het woord "hilasmos". 
Het woord "katallasso" komt in meerdere Schriftplaatsen voor: 
 
“Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn (volkomen veranderd) door de dood 
zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend (volkomen veranderd) zijn, behouden worden, 
doordat Hij leeft” Rom. 5:10 
 
“Door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te 
verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Ook u, die eertijds 
vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend,” Col. 
1:20-21  
 
Door het woord "katallasso” wil Paulus in het bijzonder tot uitdrukking brengen dat God ons diep wil 
veranderen en herstellen. Hij "bedient", d.w.z. hij "predikt" de leer van de "verandering" of herstel 
van alle dingen. Hij openbaart de veranderde verhouding waarin de vernieuwde, de in Christus 
wedergeboren mens door de verzoening met God is komen te staan, namelijk "in Christus", hersteld 
tot Gods beeld en gelijkenis! 
 
Terreinen in het leven waar God je wil verzoenen, herstellen en volkomen veranderen. 
 
 Verzoend met God 

 
“Dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der 
verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf 
verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der 
verzoening heeft toevertrouwd.” 2Cor. 5:18-19  
 
  Verzoend met je bestaan 
Voel je je gewild door God, geliefd en onvervangbaar??? 
Velen voelen zich en waren misschien niet gewild; toch God roept je bij je naam; HIJ HEEFT JE 
GEWILD!! Het feit dat bestaat is een bewijs dat je gewild door God bent!! 
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“Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en 
onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als 
zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil” Ef. 
1:4.5 
 
Je bent gewild, noodzakelijk, onmisbaar voor Gods plan!!! 
 
 Verzoend met wie je bent, je uiterlijke en je lichaam 
Ben je tevreden met je figuur, je lichaam, je neus, je gezicht?? 
 
“Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat 
ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel.” Ps. 
139:13,14 
 
“Maar jij, o mens! Wie ben jij, dat je God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn 
boetseerder zeggen: Waarom hebt U mij zo gemaakt?” Rom. 9:20 
 
 Verzoend met je verleden 
Heb je vrede met God? Over wat je hebt gedaan door je zonden. Je schuldgevoel over deze dingen? 
Heb je vrede over je familie, heb je je ouders vergeven wat ze je niet hebben kunnen geven? 
 
 Verzoend met je geslacht 
Heb je vrede met je geslacht, ben je blij dat je een man of vrouw bent, heb je dat ten volle aanvaard? 
 
 Verzoend met je seksualiteit 
Is er vrede in je seksualiteit; God wil de problemen van het hart (het verborgen leven) aanraken. 
Problemen om gebroken seksualiteit zijn het allergrootste probleem in de kerk, denk hierbij aan: 
porno; incest; homoseksualiteit; frustraties, impotentie, schaamte en angst om de seksualiteit. 
Als je een probleem hebt met je seksualiteit, verberg het dan niet voor God door schaamte en vrees! 
Vraag de Heer in je seksualiteit te komen, er verzoening en reiniging in te brengen. 
Dank God dagelijks voor je seksualiteit en bidt er dagelijks voor; het is één van de grootste 
aanvalspunten van satan!! De Heer Jezus is gekomen opdat je in vrede verzoend zou zijn met God, 
met jezelf, je verleden en je naaste. Opdat je in vreugde en vrijheid kan leven voor Hem. Hij verlangt 
dit te doen en jij? 
 
Volkomen verlossing  
 
“Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige Israels: Ik ben de HERE, uw God, die u leert, opdat het u 
welga; die u de weg doet betreden, die u moet gaan. Och, dat u naar mijn geboden luisterdet; dan 
zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee; dan zou uw nageslacht 
zijn als het zand en uw nakomelingschap als de korrels daarvan; Uw naam zou nooit worden 
uitgewist, maar voor altijd bij mij voortleven.” Jes 48:17-19  
 
Verlossing is een kernwoord in de bijbel; de bijbel is het boek der Verlossing. De kern van het evangelie 
zijn de 3 V’s Vergeving, verzoening en verlossing.  
Het woord verlossen betekent: behouden, behoeden, heil (genezing), helpen, redden, overwinning 
geven, bevrijden. 
 
De Noodzaak van verlossing! 
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Door de zondeval is er schuld, schaamte, angst, afwijzing, veroordeling en de dood in de wereld 
gekomen. Daar een mens zichzelf hier nooit van kan verlossen, hebben we een verlosser nodig! 
 
Geen verlossing zonder Verlosser! 
De boodschap van de bijbel is duidelijk: GEEN verlossing zonder VERLOSSER! 
 
“Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser.” Jes. 43:11  
 
Onze Verlosser heeft een naam: “De naam van onze Verlosser is de HERE der heerscharen, de Heilige 
Israëls.” Jes. 47:4  (Zijn naam is Jezus!) 
 
Geen verlossing zonder losprijs! 
Toen Israël verlost werd uit Egypte waren er twee kanten aan de verlossing. 
 

1. Verlossing was door geloof in het bloed. (Verlossing van het oordeel) 
 
“De HERE zal Egypte doortrekken om het te slaan; wanneer Hij dan het bloed aan de bovendorpel 
en aan de beide deurposten ziet, dan zal de HERE die deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten 
in uw huizen te komen om te slaan.” Ex. 12:23  
 
“Indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven.” Joh. 8:24  
 

2. Verlossing door geloof in Zijn kracht (H. Geest). (Verlossing uit de macht van satan, zonde en 
wereld) 

 
“U hebt uw volk uit het land Egypte hebt geleid met grote kracht en met een sterke hand?” Ex. 32:11  
 
Doel van verlossing; onze bestemming als Zijn volk en Zijn beeld dragen  
 
Zijn eigendom te worden en ingaan in Gods beloofde land (belofte, ons erfdeel). 
 
“Terwijl de HERE u genomen en uit de ijzeroven, uit Egypte, geleid heeft om voor Hem te zijn tot 
een eigen volk, zoals dit heden het geval is.” Deut. 4:20  
 
“Die uw volk Israël uit het land Egypte geleid hebt door tekenen en wonderen met een sterke hand, 
een uitgestrekte arm en grote verschrikking; en hun dit land gegeven hebt, waarvan Gij aan hun 
vaderen gezworen hadt het hun te zullen geven, een land, overvloeiende van melk en honig; maar 
toen zij gekomen waren en het in bezit genomen hadden” Jer. 32:21-23  
 
Roepen om verlossing. 
 
We zien verder dat God de mens in zijn nood laat totdat hij serieus gaat roepen tot God en dan stuurt 
God een verlosser, vaak door middel van een mens. 
God verlost je niet van je vrienden maar van je vijanden. 
 
“De Israëlieten zuchtten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun 
hulpgeroep over de slavernij omhoogsteeg tot God. En God hoorde hun klacht en God gedacht aan 
zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob.  
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Zo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen.  Toen de HERE zag, dat hij het ging 
bezien, riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik.” Ex. 
2:23-3:4  
 
 “De HERE zei: Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer 
over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten.” Ex. 3:7  
 
 “Nu dan, ga, Ik zend u tot Farao, om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden.” Ex. 3:10  
 
Zelfs in de grootste nood door eigen schuld ontstaan wil God verlossen als er oprecht tot Hem 
geroepen wordt! ER IS VERLOSSING IN CHRISTUS! 
In het Nieuwe Testament is de Heer Jezus de Verlosser. Het Griekse woord wat door verlossing wordt 
vertaald betekent; verlossing na betaling door een losprijs! We zijn vrijgekocht! 
De Heer Jezus is de Verlosser (Soter: bevrijder, redder, genezer) en de losprijs. Hij kan volkomen 
verlossen omdat Hij zelf de losprijs met Zijn leven heeft betaald. 
 
“In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de 
rijkdom zijner genade,” Ef. 1:7  
 
“Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon 
zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.” Col. 1:13-14  
 
“Die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen” 1Tim. 2:6  
 
“Jezus is met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een 
eeuwige verlossing verwierf.” Hebr. 9:12  
 
Verlossing tot het koninkrijk om Hem te dienen. 
 
Verlossing, vergeving, genezing, vrijheid hebben een doel in God, namelijk we zijn verlost tot het 
koninkrijk, we worden verlost opdat in alle terreinen van ons leven de heerschappij van Koning Jezus 
openbaar zal worden. 
We worden niet verlost om voor onszelf te leven en lekker te doen waar we zin in hebben. 
 
“Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.” Matth. 6:13   
 
“God wil ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen, die ons haten, om 
barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond te gedenken, de eed, die Hij 
zwoer aan Abraham, onze vader, dat Hij ons zou geven, zonder vreze, uit de hand der vijanden 
verlost, Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht, al onze dagen. Luk. 1:69-71 

 
 
 
“Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is 
voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn 
des Heren. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij en over doden en 
over levenden heerschappij voeren zou.” Rom. 14:7-9  
 
De autoriteit van de gelovige. 
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Er is een geestelijke strijd om de bestemming van ieder mens, God geeft ons autoriteit om de 
waarheden van Gods woord toe te passen en de duivel met zijn leugens te verslaan.  Zie: Ef. 6:10-18) 
 
“Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele 
legermacht van de vijand; en niets zal u enig  kwaad doen.” Luc. 10:19 
 
“Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de 
aarde. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” Matt. 28:18,20 
  
Bij het uitzendbevel delegeert de Heer Jezus, als het ware, zijn autoriteit (legaal recht om gezag uit te 
oefenen) aan de gelovigen. Hem is gegeven alle macht en HIJ IS MET ONS!!  
Hij geeft ons macht tegen de legermacht van de vijand, maar wij moeten het gebruiken. Hij wil dat wij 
dat doen. Zijn verlossingswerk is volbracht en het is aan ons door geloof en proclamatie deze 
overwinning op te leggen aan de duivel.  
Als wij onze autoriteit niet uitoefenen, zal de Heer dat niet voor ons doen,  

 En geeft de duivel geen voet, (Ef. 4:27) (Dat moeten wij doen!!). 
 Onderwerpt u dus aan God, (Voorwaarde om Gods autoriteit te hebben). 
 Biedt weerstand aan de duivel, (Dat moeten wij zelf doen). 
 hij zal van u vlieden, (He will flee from you in terror) (Jac. 4:7). 
 Wordt nuchter en waakzaam.  

 
“Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als (hij doet alsof, want er is maar één echte leeuw namelijk de 
leeuw van Juda) een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het 
geloof, (dat moeten wij doen) wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden 
wordt toegemeten. 1 Petr. 5:8,9 
 
God heeft ons geen “kracht” gegeven tegen de vijand, maar macht (autoriteit, legaal recht). Hier is 
een groot verschil tussen. Veel christenen strijden tegen de zonde of de duivel met veel inspanning 
en kracht, maar ze behalen nooit de overwinning. Een dief heeft de kracht om in te breken, maar hij 
heeft niet de autoriteit, het legale recht om te doen. Wij hoeven niet in eigen kracht, in kramp en 
angst de duivel te overwinnen. We rusten in Zijn overwinning en leggen Zijn overwinning op aan de 
machten en demonen, de overwinning IS behaald!! 
 
“Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen 
gezegevierd.” Kol. 2:15 
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4. DE VERANDERING 
 
Zoveel christenen vragen zich af hoe ze kunnen veranderen naar het beeld van Christus. Ze proberen 
door gebed, vasten, goede werken zichzelf te veranderen, maar het werkt niet. Want God heeft een 
heel ander systeem om ons te veranderen. Een systeem bestaat uit verschillende elementen 
(principes) om als een geheel iets te laten functioneren. De dingen van het Koninkrijk werken totaal 
niet volgens een menselijk systeem maar volgens Gods systeem.  
God wil u graag veranderen, Hij wil het beeld van Christus in u zien en maken dat uw gedrag verandert 
zal worden naar het beeld van Jezus.  
 
Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het 
beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen Rom. 8:29   
 
God wil niet dat we in eigen kracht proberen ons gedrag te veranderen. Ons gedrag zal nooit beter 
worden door te proberen als Jezus te zijn of door ons beter te gedragen.  
 
Bijbels gedrag is niet de voorwaarde van een nieuw leven, maar de vrucht van een nieuw leven of 
identiteit! 
 
Echte gedragsverandering komt pas als u gaat beseffen en omarmen, wie u bent voor God. Juist geloof 
produceert een veranderd leven. Zolang we leugens geloven over onszelf en God, zal ons leven niet 
veranderen. Je verandert niet door wat je doet, maar door te ontdekken wie jij bent in Christus en 
door te zien op Jezus. 
 
“En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren 
weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de 
Here, die Geest is.” 2Cor. 3:18  
 
Gods systeem van verandering is een bewustwording proces van wie Christus is en van jouw identiteit 
in Christus. Niet je zelf veranderen maar door geloof deel krijgen aan de Goddelijke natuur. We krijgen 
DEEL aan Christus! 
 
“Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het 
einde onverwrikt vasthouden.” Hebr. 3:14  
 
Door geloof krijgen we deel aan Christus en wordt ALLES wat Hij is en volbracht heeft ons 
toegerekend. 
 
“Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, 
rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,” 1Cor. 1:30  
 

 Als Jezus aanvaard is door de Vader, dan ben jij aanvaard door de Vader. 
 Als Jezus geliefd is, dan ben jij geliefd. 
 Als Jezus heilig is, dan ben jij heilig voor God. 
 Als Jezus rechtvaardig is, dan ben jij rechtvaardig door de Vader. 
 Zijn rijkdom, wordt jouw rijkdom. Zijn erfenis, wordt jouw erfenis 
 Zijn dood, is jouw dood, Zijn leven, is jouw leven. 
 Zijn kracht en gezag, is jouw kracht en gezag 
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Jezus geeft ALLES wat Hij is en wat Hij heeft volbracht aan ons. 
God zegt niet in Zijn woord dat Hij ons macht geeft om beter te kunnen leven en ons gedrag te 
veranderen, maar Hij geeft macht om wat te worden: Zijn kind. 
 
“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te 
worden, hun, die in zijn naam geloven;” Joh. 1:12  
 
Zo wil God de “oude mens” niet veranderen of opknappen, maar Hij wil dat we opnieuw geboren 
worden en daardoor deel krijgen aan de Goddelijke natuur.  Zijn Goddelijk kracht heeft ons alles 
gegeven om te veranderen en vrucht te dragen. 
 
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het 
Koninkrijk Gods niet binnengaan.” Joh. 3:5  
 
“Zijn Goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken betreffende het leven en de godsvrucht 
door de kennis van Hem die ons heeft geroepen door zijn eigen heerlijkheid en goedheid, waardoor 
Hij ons de kostbare en zeer grote beloften geschonken heeft, opdat u daardoor deelgenoten van de 
Goddelijke natuur zou worden, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld is.” 
2Petr. 1:3-4  
 
De grote fout is dat wij vaak proberen dingen, situaties, omstandigheden op onze wijze te veranderen.  
In eigen kracht proberen we vanuit onze oude natuur Goddelijk leven voort te brengen. Maar dit is 
onmogelijk. De menselijk natuur zal NOOIT de Goddelijke natuur voortbrengen. We moeten leren 
helemaal niets meer te verwachten van onze oude natuur, maar deze af te leggen in Zijn dood en de 
nieuwe mens aan te doen. 
 
“Dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan 
bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten 
worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige 
rechtvaardigheid en heiligheid.” Ef. 4:22-24  
 
Gods kracht wordt niet gegeven om je oude natuur te veranderen, maar om te sterven aan het vlees 
en deel te krijgen aan de Goddelijke natuur. 
God wil geen kracht geven aan jouw bekwaamheid, maar Hij geeft je Zijn bekwaamheid. God geeft 
geen genade aan jouw goede werken maar God wil Zijn werken in en door jou doen. Zijn Goddelijke 
kracht heeft je immers alles al geschonken om te kunnen leven en vrucht te dragen.  
Wat een genade dat God ons niet roept naar onze goedheid en ons karakter. God werkt op basis van 
Zijn liefde en goedheid (2Petr. 1:3). 
God heeft ons kostbare en zeer grote beloften geschonken om daardoor deel te krijgen aan de 
Goddelijke natuur (2Petr.1:4). Al die beloften zijn “JA” voor je in Christus en je mag er door persoonlijk 
geloof en belijdenis er deel aan krijgen.  
 
“Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: 
Amen,”(uitgesproken door  ons)  tot eer van God door ons.  2 Cor.1:20 
 
“Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken.  
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de 
doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid 
en met de mond belijdt men tot behoudenis.” Rom. 10:8-10  
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Het is natuurlijk erg belangrijk, als de duivel ons aanvalt en beschuldigt en er is werkelijk zonde in ons 
leven, dat we dit direct belijden, opdat we de duivel geen wettige grond geven. 1. Joh. 1:7-9 
Zoals we al gezien hebben is het positief belijden en proclameren van Gods woord ook heel erg 
belangrijk; door in je hart te geloven en met je mond te belijden kom je tot behoudenis, verlossing en 
genezing. 
Belijd vrijmoedig deze waarheden: 
 

 Wie je bent in Christus: 1.Kor 1:30, 2.Kor. 5:17. 
 Wat je kunt in Hem: Fil. 4:13. 
 Wat de Heer voor je heeft gedaan: Kol.1:12-13. 
 Wat de Heer voor je is: Hebr. 13:5-6:  

 
 “De Here is mijn sterkte en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest.” Ps. 118:14 
 
Het is erg belangrijk te letten op wat je mond zegt; bidt dat de Heer een wacht voor je lippen zet. 
 
“De tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar 
loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods 
geschapen zijn: uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, 
niet zo zijn.” Jac. 3:8-10 
  
 “Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door 
God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is 
en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.” 1 Petr. 4:11 
 
“Geen liederlijk (vuil, gemeen, lelijk, slecht) woord kome uit uw mond, maar als gij een goed woord 
hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.” Ef. 4:29 
 
Door wat je uitspreekt met je tong verander je je hart. 
Door wat je zegt kan je negatieve of positieve dingen schrijven op je hart. Door negatieve praat en 
roddel kan je het positieve in je hart uitwissen. Door Gods beloften te belijden in gebed en proclamatie 
schrijf je op je hart en zal je hart veranderen. 
 
“Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel. Bind ze aan uw vingers, schrijf 
ze op de tafel van uw hart.” Spr. 7:2-3 
 
Wat is de pen waarmee je op je hart schrijft? De tong! 
 
“Mijn hart trilt van blijde woorden, ik draag mijn gedicht een koning voor, mijn tong is de pen van 
een vaardig schrijver.” Ps. 45:2 
 
Door gelovig te ontvangen wat Christus voor u heeft gedaan en deze waarheden te belijden en uit te 
bidden krijgt u deel aan de Goddelijke natuur en zal uw leven diep veranderen, dit is Gods systeem 
van verandering! Zijn Goddelijke kracht heeft je immers alles al geschonken om te kunnen leven en 
vrucht te dragen! 
 
Zegen en vloek: Door te zegenen ontvangen we zegen. 
 
 “Vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe 
geroepen zijt, opdat gij zegen zoudt beërven.” 1 Petr. 3:9 
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 “Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.” Rom. 12:14 
 
Vele christenen weten niet, dat we mogen zegenen en zelfs geroepen zijn om te zegenen, niet met 
onze eigen zegen en rijkdom, maar met de rijkdom en zegen, die wij van God hebben ontvangen. 
Er is in de Westerse wereld heel weinig begrip van de scheppende kracht, die in woorden ligt. In bijv. 
Afrika, weten de mensen heel goed wat voor macht er ligt in vervloekingen en zegeningen. Voor hen 
is dat grote realiteit. Iemand vervloeken, is iemand kwaad toewensen en vaak komt dit kwaad ook. 
Iemand zegenen, is iemand het goede en beste toewensen. “Maudir” vervloeken in het Frans 
betekent: kwaadspreken. “Benir” zegenen betekent: goedspreken. 
 
“Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een (bron 
van) zegen zijn.  Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen 
alle geslachten des aardbodems gezegend worden.” Gen.12:2-3 
 
Wij zijn ook priesters en wij mogen Zijn naam op mensen leggen en God zal hen zegenen. Hoe kunnen 
we dat praktisch maken? 
 
“Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” Rom. 12:21 
 
Hoe overwinnen we het kwade, de vloek door het goede?  Matt 5:38-42. 

 Als iemand je kwaad wil doen, zegen hem met het goede. 
 Als iemand je haat, zegen hem met liefde. 
 Als iemand depressief is, zegen hem met blijdschap. 
 Als iemand onrustig is, zegen hem met vrede. 
 Als iemand ongehoorzaam is, zegen hem met gehoorzaamheid. 
 Als iemand opstandig is, zegen hem met overgave. 
 Als iemand ziek is, zegen hem met gezondheid. 
 Als iemand gebonden is, zegen hem met vrijheid. 

 
Lofprijs en dankzegging. 
 
“Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, prijst zijn 
naam;” Ps. 100:4 
 
Alle aanvallen van satan verliezen hun kracht, als een christen gaat danken en lofprijzen onder alles 
en voor alles. Zijn koninkrijk stort in als Gods kinderen Hem gaan prijzen, zelfs in de meest grote 
moeilijkheden. God zoekt zulke aanbidders!! 
 
“De ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in 
waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten 
aanbidden in geest en in waarheid.” Joh. 4:21-24 
  
 “Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.” Ps. 50:23 
 
“Dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles.” Ef. 5:20 
 
“Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst 
en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.  En al 
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wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, 
dankende door Hem!” Kol. 3:16-17 
 
 “Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in 
Christus Jezus ten opzichte van u.” 1 Thess. 5.16-18 
 
Redenen om Hem te danken.  Voorbeelden: Hand. 16:19-26, 2. Kron. 20: 17-22 
 
 “Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die 
volgens zijn voornemen geroepenen zijn.” Rom. 8:28 
  
“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.” Rom. 8:37 
  
 “Juda (lofprijs) ù zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op uw nek uwer vijanden, voor u zullen 
vaders zonen zich neerbuigen.” Gen. 49:8 
 
 “Jubel, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt; breek uit in gejubel en juich, gij die geen weeën 
gekend hebt, want de kinderen der eenzame zijn talrijker dan de kinderen der gehuwde, zegt de 
Here. Jes. 54:1 
 
Onze heerlijke toekomst (Gods beeld hersteld) 
 
Pas als Jezus terugkomt en zij een nieuw lichaam krijgen dan zal alles weer hersteld zijn en zal ten 
volle de heerlijkheid Gods weer zichtbaar zijn in ons.  
 
“Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 
heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.” Rom. 8:18 
 
“Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En 
niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij 
onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.” Rom. 8:22-23  

“Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van 
onze Here Jezus Christus.” (2Thess. 2:14) 
 
“Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij 
zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij 
kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal 
geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.” (1Joh. 3:1-2) 
 
“Wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing 
aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn.” (2Thess. 1:10) 

 
“Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid 
woont.” 2Petr. 3:13  


