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I.   Het eerste kenmerk is leven uit Gods openbaring van ZIJN 

GEHEIMENIS. 

 

INLEZEN  

Het geheimenis1 van God de Vader en van de Messias. 

De Heere God schiep de hemel en de aarde. In de Zoon heeft de 

Vader door de Geest alles tot stand gebracht. Hij sprak en het was 

er. Hij gebood en het stond er. Psalm 33:6,92  De Heere God schiep 

de mens “naar Ons beeld, naar Onze  gelijkenis.” 3  

Door de zondeval ging het beeld van God kapot en raakte 

de mens vervreemd wat zijn ware bestemming.4 Er was en is er 

                                       
1
 Ef. 1:7-10:--- In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de 

vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 

die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, 

toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen 

had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, om in de bedeling van de 

volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de 

hemel als wat op de aarde is.  
2
 Zie ook Joh. 1:1-3, Hebr. 1: 2, , Ef. 3:9 en Kol. 1:16 

3
 De Messias wordt in Kol. 1:15 en Hebr. 1:3 ook het Beeld van God genoemd. 

Hij, door Wie alle dingen geschapen zijn, is ook Diegene die alles weer terug 

kan brengen tot God. Jes. 45:23, Rom. 4:11, Fil. 2:10. Want alleen door de 

verlossing van de zondige mens van zonden en dood als straf op de zonde en 

bevrijding van de macht der duisternis, door vergeving, door Zijn bloed, kon de 

mens weer beelddrager Gods worden. Niet in zichzelf, maar alleen in Hem die 

het Beeld van God is. Rom. 3:24, Kol. 1:13,14, 19-24   
4
 Ef, 2:1-3 --- Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de 

overtredingen en zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig 
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maar Één die dit beeld Gods weer kon herstellen. De Messias, de 

Christus.  

Daartoe heeft de Heere naar de raad van Zijn wil, 

overeenkomstig Zijn welbehagen, overeenkomstig de rijkdom van 

Zijn genade, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, in Zichzelf 

voorgenomen,5 om in de bedeling van de volheid der tijden alles 

weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat 

op de aarde is. Efeze 1:9,10  

Dit noemt de Bijbel het geheimenis van God, van de Vader 

en van de Messias. Kolossenzen 2:3  

Dit geheimenis was eeuwen lang verborgen. Met de 

komst van de Messias is het door Hem geopenbaard.6  

                                                                                     
het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de 

macht in de lucht, van de geest, die nu werkzaam is in de kinderen van de 

ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de 

begeerten van ons vlees, door de wil van ons vlees en de gedachten te doen, en 

waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Zie ook Rom. 3:9-20, 

23  
5
 Dat is voor de grondlegging der wereld, zie ook Ef. 1:4,5 Rom. 11:4ev, 2 Tim. 

1:9, Joh. 15:16 
6
 Amos 3:7 --- Voorzeker, de Heere HEERE doet niets, tenzij Hij Zijn geheimenis 

heeft geopenbaard aan Zijn  dienaren, de profeten. / De Heere God heeft het 

evangelie over de Heere Jezus, en Zijn komst en werk al in de Bijbel, in het Oude 

Testament laten opschrijven, maar wel zodanig dat het nog een geheimenis 

was.  Het stond er al, maar niemand begreep het eigenlijk. Pas toen de Heere 

Jezus gekomen was, bleek wat dat geheimenis eigenlijk was en inhield. Mensen 

verwachtten wel de Messias, de hoop voor Israël, maar dat het ook voor alle 

mensen was uit alle volkeren, dat werd niet verstaan en begrepen. 



4 

 
Toen de Heere God de schepping voltooide gaf Hij al aan 

dat Hij dat deed met het oog op de Messias, Die komen zou. In 

Genesis 2:4 staat het Hebreeuwse woord . Dat wordt 

vertaald met: ‘toen zij geschapen werd’ of ’in zijn schepping.’ Dit 

woord ziet op dat geheimenis, want het wijst daar op  ( - 

voor Abraham,) Het woord heeft volgens ds. Yossi Ben Zvi . Aleen  

de Alef  en de He,  staan op een andere plaats). De schepping 

is er met het oog op Abraham en Zijn nageslacht; dat is het volk 

Israël en in het bijzonder de Messias van Israël, door wie alle 

volkeren gezegend zullen worden.  

De apostel Paulus vertelt ons dat de belofte7 van de 

komst van de Messias aan Abraham en zijn zaad gegeven is:  

“In uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden.” 

Genesis 12:3, 22:18, 18:18, 26:4  

En omdat dit geheimenis inhoudt dat ook de heidenen 

mogen delen in die zegen, kon de apostel Paulus daarom ook 

aangeven dat de zegen van Abraham in de Messias ook tot de 

                                                                                     
Niet iedereen begrijpt en gelooft wat de Heere Jezus verkondigd heeft. Dat is en 

blijft het werk van God zelf, Die door Zijn Geest en Woord het hart en de ogen 

moet openen. De Heere Jezus zegt, dat alleen wie tot de schapen van de Goede 

Herder behoren, die God de Vader aan de Herder heeft gegeven, alleen zij 

horen Zijn stem en zullen Hem volgen en dienen. (Joh. 10:1ev) De anderen zien 

het niet en het is voor hen verborgen. God Zelf moet Israël en jou en mij dat 

geheimenis openbaren. 
7
 Daarom kon de apostel door de Geest ons laten zien, op grond van de 

Schriften, dat het eeuwige verbond dat God sloot met Abraham en Zijn zaad 

rechtsgeldigheid heeft met het oog op de Messias. (zie Gal. 3:16,17)  
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heidenen gekomen is, zij die zoals Abraham God geloven op Zijn 

Woord.8  

Wat tot op de komst van de Messias verborgen was, 

wordt in de volheid der tijden geopenbaard9, dat is 

bekendgemaakt, door Zijn komst in de wereld, door Zijn 

menswording, Zijn openbare optreden en menswording10, door 

Zijn Woorden en daden, door Zijn plaatsvervangend lijden en 

sterven en opstanding en Zijn hemelvaart,  en door de 

verkondiging van het evangelie.  

De profeet Jesaja mocht profeteren: “Hoe lieflijk zijn op de 

bergen de voeten van hem, die het goede boodschapt, die een 

goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die 

tegen Sion zegt: Uw God is Koning.”  Jesaja. 52:7,  

                                       
8
  Gal. 3:14 --- opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen 

zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het 

geloof.  
9
  Ef. 1:7-10 --- In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, namelijk de 

vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de riujkdom van Zijn genade, 

die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, 

toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen 

had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, om in de bedeling van de 

volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de 

hemel als wat op de aarde is.  

10
  1 Joh. 4:2 --- Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt 

dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God.   
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En de apostel Paulus ziet deze tekst in het licht van het 

evangelie, het brengen van de boodschap van vrede en heil in de 

Heere Jezus Christus. Zie ook Romeinen 10: 15  

Alles wordt dus onder Hem weer bijeengebracht.  

Dat geheimenis wordt ook aangehaald in Efeze 3:3-9, 

waarin staat dat heidenen mede-erfgenamen zijn, mede-genoten 

van Gods beloften in de Messias, en daarom ook behoren samen 

met de gelovige uit Israël tot dat ene lichaam. Zie daarvoor Efeze 

2:14-17 De Messias is daarom de hoop der heerlijkheid onder de 

heidenen. Kolossenzen1:27   

Om de kennis van dit geheimenis mag gebeden11 worden,  

Wij mogen bidden voor allen die de Heere bestemd voor het 

eeuwige leven, maar in het bijzonder voor Israël, dat de 

verharding die voor een deel over Israël is gekomen12, op Gods 

tijd zal worden weggenomen. Romeinen 11:25 zegt daarover: “en 

gans Israël13 behouden zal zalig worden.” .  

                                       
11

  Ef.6:19.---Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het 

openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het 

Evangelie bekend te maken.    
12

  Rom. 11:7, een deel van Israël, ziet niet dat Jezus de Messias is, 
13

 De kanttekeningen van de Statenvertaling tekent hierbij aan ‘dat is, niet enige 

weinigen, maar een zeer groote menigte, en gelijk als de gansche Joodsche 

natie  
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Ook zij zullen zien op Hem die zij doorstoken hebben en 

een grote rouwklacht aanheffen. nadat de Heere de Geest van 

genade en gebeden ook over hen heeft uitgestort.14  

Er is naast een volheid der heidenen, die tot het geloof in 

de Heere Jezus komt, ook een volheid van Israël.15  

God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond 

gedenken. Zie enkele liederen  Psalm 105:5 (O.B.)16   

 

 

 

 

 

 

                                       
14

  Zach. 12:9ev---. Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die 

tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David 

en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van genade en van de 

gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij 

zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en 

zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men klaagt over een eerstgeborene.  
15

  Rom. 11:12 ---Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit 

dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid.  
16

 Kort samengevat kun je over het woord geheimenis zeggen: De Heere Jezus 

Zelf is dat geheimenis van God. Hij is de Messias, de Goede Herder, het 

‘Aangezicht’ van God. Hij is gekomen voor de verloren schapen van het huis 

Israëls, (Matth. 10:6) om hen op te zoeken, te redden en verlossen. Maar ook de 

schapen, die behoren tot alle volkeren van deze wereld heeft Hij op het oog. 

(Joh. 10:16). Zij zullen worden één kudde en één Herder. 
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 STUDIEAVOND I  

 

Hoe leren we God kennen, 

dat is de grote vraag. 

Voor wie het antwoord horen wil, 

dat geven wij u graag. 

Het antwoord vindt U in Gods Woord, 

daar staat het ons vermeldt. 

Want God gaf ons Zijn Eniggeboren Zoon. 

Dat is het enige wat telt. 

(Een gedichtje van  

catechisanten uit NGK Nijverdal) 

 

I. Inleiding  

Zijn er vragen n.a.v. de voorbereiding, wat we hebben gelezen 

onder het kopje: INLEZEN? 

 

II. Bijbelwoord 

“Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht 

gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam 

geloven.”     Johannes 1:12 

“Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt 

dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God.” 1 Johannes 

4:2 

https://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/zoeken?q=&type=bewijstekst&bijbelboek=43&hoofdstuk=1&vers_start=12
https://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/zoeken?q=&type=bewijstekst&bijbelboek=62&hoofdstuk=4&vers_start=2
https://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/zoeken?q=&type=bewijstekst&bijbelboek=62&hoofdstuk=4&vers_start=2
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III. Verdieping:  

 

a. Zonde en zondeval 

 

Door de zondeval weten wij niet meer wat de goede weg 

is. Wij ervaren niet dat we er in de ogen van God ellendig aan toe 

zijn.  Het woord ‘ellendig’ is afgeleid van een oud Nederlandse 

woord elelendig ‘in een vreemd land, in ballingschap’ zijn. Er 

ellendig aan toe zijn betekent in de misère zitten, verbannen uit 

je eigen land.  

Door de zondeval zijn we verbannen uit het paradijs, uit 

de directe omgang met God. We zijn niet meer thuis bij God. 

Gen. 3:24 Daardoor hebben we grote moeite om Gods Woord te 

geloven. Ja, wij weten niet meer wat waarheid is en wat leugen.  

De apostel Paulus omschrijft de gevallen mens als volgt: 

verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven van God, 

om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van 

hun hart. Ef 4:18. In de Romeinenbrief geeft hij een typering van 

het hart van een ongelovige: Het is duister geworden in hun 

onverstandig hart. Rom. 1:21c. 

En even verderop zegt hij van ons allen : Niemand is 

rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, 

niemand die God ernstig zoekt, allen zijn we afgeweken, tezamen 

zijn we onnut geworden. Rom. 3:10b,11 
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U begrijpt daarom wel waarom de Heidelbergse Catechismus 

ons in zondag 2 voorhoudt: om onze enige troost in leven en 

sterven te kennen is het ook nodig onze ellende te leren kennen. 

Hoe kent gij uw ellende? (Vraag 3) Hoe weet je nu dat je niet 

meer thuis bent bij God, dat je uit jezelf de weg kwijt bent? Dan is 

het antwoord: Uit de wet van God. Door Gods liefdesgebod 

ontdekken we dat we inderdaad ellendig zijn en dat we uit ons 

zelf God niet meer kennen.  Daarom is de openbaring van wie 

God is en wat Hij voor ons betekent zo bijzonder belangrijk.  

 

b. Jezus Christus kennen door Woord en Geest. 

 

“Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige 

God en Jezus Christus die gij gezonden hebt”    

          Johannes 17:3.  

 

Bij die openbaring van het geheimenis staat Jezus Christus 

centraal. Hem leren wij kennen door de prediking van Gods 

Woord en de werking van Gods Geest.  

God openbaarde Zich aan Mozes als IK BEN, DIE IK BEN… 

Ex 3:14. Jezus openbaart zich als ‘Ik ben….’ het brood des levens, 

het water des levens, de goede Herder,Joh 6,7 en 10 etc.  

Wat is het een vreugde dat we geloven, dat uit ’s  werelds 

duistere wolken een licht der lichten is opgegaan;  dat het straks 

weer advent en Kerst mag worden; dat God onze duisternis 

verlicht met zijn genade en waarheid; dat Hij ons de weg naar het 
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verloren paradijs wijst en ook is, in en door Jezus Christus onze 

Heere. Die in onze plaats de goede weg van God gaat en 

volbrengt. Die voor al onze zonden sterft op een vloekhout, in die 

drie uren duisternis voor onze ellende alles geboet heeft en onze 

zonden wegdraagt en vergeeft (Jes 53:5,6) 

We mogen dankbaar zijn dat we met elkaar behoren tot 

een gemeente van Schrift en Belijdenis. Want in onze belijdenis 

wordt ons geleerd hoe de HEERE  Zich in Zijn Woord geopen- 

baard heeft, als een rechtvaardig God, barmhartig en genadig. 

Dat Hij juist Zich aan ons geopenbaard heeft in en door Zijn 

eniggeboren Zoon Jezus Christus onze HEERE . Daarom de vraag 

van onze Heiland aan ons allen:  

Maar Gij, wie zegt gij dat Ik ben? Mt 16:15 

 

IV. Afronding:  

 

Willen we weten wat de goede weg is, wie God is en wat 

waarheid en leugen is, op alle terreinen van het leven, dan 

worden we als gemeente geroepen om  

a) om te volharden bij het onderwijs der apostelen de 

gemeenschap, het breken van het brood en de 

gebeden(Hand 2:42),  

b) om te bidden om geloof en Gods Geest ( Luk 11:13), 

c) om elkaar juist aan te vuren om die blijde boodschap van 

Jezus Christus en dien gekruisigd te blijven volgen, horen 

en in geloof tot ons te nemen. Hebr. 10:25 
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d) Immers het geloof is uit het horen en het horen door het 

Woord van God Rom. 10:14-17. 

 

Vraag Verlangt u ook naar Gods openbaring in Jezus Christus, dat 

uw verstand verlicht wordt met kennis, wijsheid en waarheid? 

Laten we er volhardend en vol verlangen om blijven bidden. 

 

HEERE , maak mij uwe wegen  

door uw woord en Geest bekend; 

leer mij, hoe die zijn gelegen  

en waarheen G’ uw treden wendt; 

leidt mij in uw rechte leer 

laat mij trouw uw wet betrachten,  

want Gij zijt mijn heil, o Heer 

‘k blijf u al de dag verwachten.  

Psalm 25:2  
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Enkele praktische tips 

Luister elke dag naar Zijn stem. Hij is Zijn Openbaring. 

 

a. Wees trouw in Bijbellezen, bidden en kerkgang. 

Hand. 2:42, Kol. 1:3, Hebr. 10:25 

 

b. Bidt daarbij om te mogen onderscheiden wat 

waarheid en wat leugen is.                                     1 

Joh. 2:20,27, Joh. 5:39-47, 6:67-71, 8:43-46 

 

c. Bemoedig elkaar om open te staan voor wat God te 

zeggen heeft door Zijn Woord en Geest. Ps. 25:4,5 

(lied, Ps. 25:2 ),    Ps. 119:105  (lied, Ps. 119:40) 

 

d. Vraagt de Heere om een gelegenheid om te 

getuigen in Woord en of daad van wat Gods Woord 

voor jezelf betekent. 

 

e. Welk lied of wel gedicht spreekt je aan?  
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II. Het tweede kenmerk is leven uit ZIJN GERECHTIGHEID. 

 

INLEZEN  

 

Gerechtigheid Gods door het geloof alleen17: “Maar de 

rechtvaardige zal uit het geloof leven.” Hab.2:4 

 

De eerste vraag die daarbij op ons afkomt is wat is 

rechtvaardigheid van God eigenlijk? En wie is rechtvaardig voor 

God? Voordat we hier verder op ingaan eerst een 

begripsbepaling. Dat is nodig want, zegt Gods Woord: :  

 De rechtvaardige zal uit geloof leven. Romeinen 1:17.   

De apostel Paulus spreekt veel over de gerechtigheid van 

God, zoals in Romeinen 3:21ev:  “Thans is echter buiten de wet om 

gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de 

                                       
17

 Zondag 23 HC. Vrg/antw 60.: Waardoor bent u rechtvaardigt voor God? Antw: 

Alleen door een echt geloof in Jezus Christus (Rom. 3:21,22,24, Gal 2:16, Ef. 2:8,9, 

Fil 3:9) ; al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen al de geboden van God 

zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden hebt (Rom. 3:9) en nog steeds 

geneigd tot alle kwaad ben (Rom. 7:23), toch schenkt God mij, zonder enige 

verdienste van mijn kant (Tit. 3:5, Deut. 9:6, Ez. 36:22) , louter uit genade (Rom. 

3:24), de volkomen genoegdoening ( 1 Joh. 2:2) , gerechtigheid en heiligheid 

van Christus (1 Joh. 2:1) . Hij rekent mij die toe (Rom. 4:4, 2 Kor.5:19) alsof ik 

nooit zonde gehad of bedreven had, ja alsof ik zelf al de gehoorzaamheid had 

volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft. (2 Kor.5:21)  Alleen door deze 

weldaad met een gelovig hart aan te nemen ben ik rechtvaardig voor God. 

(Rom. 3:22, Joh. 3:18)     
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profeten getuigen en wel gerechtigheid Gods door het geloof in 

Jezus Christus  voor allen die geloven.” en in Romeinen 5:1:  “Wij 

dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door 

onze HEERE  Jezus Christus”. Romeinen 5:1 

Wat is dat nu eigenlijk? Gods gerechtigheid. En 

rechtvaardig zijn. Kort en bondig weergegeven is dat je als mens 

recht voor God staat zonder dat Hij iets op je heeft aan te 

merken. Zo waren we in het paradijs geschapen:  rechtvaardig en 

heilig voor God. Om Hem werkelijk te kennen zoals Hij is18.     

Maar, we weten allen, dat het niet zo gebleven is.  Wij, als 

mensen, zijn niet bij die rechte verhouding gebleven. We hebben 

ons door het woord van de Satan laten inpakken en daardoor van 

God afgedwaald. In de zonde gevallen. Zodat de apostel ons 

moet voorhouden met de woorden van de Schrift. Er is niemand 

die goed is, ook niet een; allen zijn afgeweken. tezamen onnut 

geworden En wij derven (missen) de heerlijkheid van God. 

Romeinen 3:10ev, 23. 

Die goede relatie is door de zondeval en 

ongehoorzaamheid/ rebellie van die eerste mens verbroken. 

Sindsdien zijn wij in zonden ontvangen en geboren, ja aan het 

eeuwig oordeel onderworpen. Ef 2:1-4, Gen 2:17 

                                       
18

 Ef. 4:24 --- en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld 

van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 

Kol. 3:10 ---en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot 

kennis, overeenkomstig het beeld van Hem, Die hem geschapen heeft.  
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De Heere  heeft zijn heilige wet gegeven. Die wet van 

liefde doet ons de zonde leren kennen19. Wij kunnen niet uit 

onszelf die wet doen en zo recht voor God staan, door een eigen 

gerechtigheid. Nee, want God is rechtvaardig en moet de zonde 

straffen.20 De mens kan zelf die goede verhouding tot God niet 

herstellen. Daarom moest het Kerst worden. En Goede Vrijdag en 

Pasen.  

Jezus Christus, de Zoon van God moest komen - dat is 

Gods liefde — om als Middelaar onze zonden en schuld met zijn 

zondeloos en heilig leven voor Gods aangezicht te bedekken.21 

Maar ook als Rechtvaardige onze zonden en schuld op Zich te 

nemen en weg te dragen. Doordat Hij voor die zonden de 

rechtvaardige straf gedragen heeft. In onze plaats.  

Wie nu in geloof opziet naar de Heere  Jezus, staat recht 

voor God. Want de Heere  rekent hem of haar die gerechtigheid 

= die goede verhouding tot God toe,   

onverdiend.22  

                                       
19

 Zie artikel: Wat is de betekenis van de wet (Thora) in het leven van een 

Messiasbelijdende Jood en van een Messiasbelijdende-uit-de-heidenen? In 

Jezus, de Messias en Israël, volk van Gods wet en beloften  
20

 Rom. 6:23a---  Want het loon van de zonde is de dood 

Ex. 34:7b --- maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt..  
21

 Ps. 32:1.2 --- Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de 

zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet 

toerekent en in wiens geest geen bedrog is.   
22

 Rom. 3:24 --- en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de 

verlossing in Christus Jezus. 
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Lied: Genade zo oneindig groot, dat ik die niet verdien.  

  

Ben je dan als mens zondeloos? Doe je dan nooit meer 

zonde? O jawel. Maar God ziet in liefde en barmhartigheid naar je 

alsof je nooit geen zonde gedaan had. Je staat recht voor God 

door de persoon, de gehoorzaamheid, het lijden en sterven en 

opstanding van Jezus Christus. Je mag met heel je leven, met al je 

fouten en gebreken, zonden en tekortkomingen voorgoed bij 

Hem schuilen. Hallelujah. 

Doe je dan nooit meer zondige dingen? O jawel, In je hart 

ben je nog een zondaar, die door Jezus niet alleen recht voor 

God wordt gesteld maar ook apart gezet van de wereld en 

toegewijd aan God. Om door de Heilige Geest een nieuw hart te 

ontvangen (Joh 3:3,5,6) zodat je door Hem een nieuw leven gaat 

leven    

 

 

 

 

                                                                                     
Rom. 4:4 --- Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar 

genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Aan hem echter die niet werkt, 

maar gelooft in Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof 

gerekend tot gerechtigheid.  

2 Kor. 5:19a,--- God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf 

verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende;            2 Kor. 5:21 ---

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, 

opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem  
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STUDIEAVOND II. 

 

We zagen dus dat niemand rechtvaardig is voor God?  

Noch de Jood, noch de Griek is uit zichzelf rechtvaardig voor 

God. Niemand staat recht voor God, zonder dat Hij iets op hem 

of haar heeft aan te merken.   

Dus niet door eigen verdienste zijn we gerechtvaardigd, staan wij 

recht voor God, zonder dat Hij iets op ons heeft aan te merken, 

maar door geloof alleen.23 .  

 

I. Inleiding  

Zijn er vragen n.a.v. de voorbereiding, wat we hebben gelezen 

onder het kopje: INLEZEN? 

 

II. Bijbelwoord 

 

De apostel heeft zowel Joden als heidenen beschuldigd, 

“dat zij allen onder de zonde zijn “ Romeinen 3:9b en “dat zij allen 

om niet gerechtvaardigd worden, door Zijn genade, door de 

verlossing in Christus Jezus.”  

Romeinen 3: 24 24 

 

 

                                       
23

 Rom. 10:4 --- Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid 

voor ieder die gelooft. 
24

  Zie ook Rom. 3:9-20,23. 
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III. Verdieping: 

a. Abraham, David en wij 

 

Deze gerechtigheid is door God Zelf beloofd en tot stand 

gebracht. Als voorbeeld daarvan wijst de apostel Paulus op de 

aartsvader Abraham. Hij werd niet uit werken gerechtvaardigd 

voor God, maar uit geloof. Want er staat geschreven: “En 

Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend.” 

God rekende hem die goede verhouding, die rechtvaardigheid 

toe, zonder enige verdienste van hemzelf, uitsluitend uit genade, 

dus onverdiend. 

 

“Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God 

gerechtigheid toerekent zonder werken: Welzalig zijn zij van wie 

de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonde bedekt zijn, 

welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent .” 

Romeinen 4: 6-8, Psalmen 32:1 

 

Deze gerechtigheid werd Abra(ha)m toegerekend, toen hij 

nog onbesneden was. Daarom kon hij ook een vader van alle 

onbesneden gelovigen zijn (heidenen), zoals hij ook een vader is 

van alle besneden gelovigen. Dat zijn de Joden, die ook wandelen 

in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, dat hij 

had, toen hij nog onbesneden was. “Want niet door de wet is de 

belofte van Abraham of zijn nageslacht gedaan dat hij een 
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erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van 

het geloof .” Romeinen 4:12-14   

De vrucht van deze rechtvaardiging uit het geloof is vrede 

met God door onze Heere Jezus Christus.25 

 

b. 1e en 2e Adam 

 

Door één mens, Adam, “is de zonde in de wereld gekomen 

en door de zonde de dood, en zo is de dood over alle mensen 

gekomen, in wie allen gezondigd hebben.” Romeinen 5:12  

In deze eerste Adam, die ook wel het eerste verbondshoofd 

wordt genoemd, zijn alle mensen meegenomen, zowel Jood als 

heiden.   

Want zegt de apostel Paulus 

“Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over 

alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één 

rechtvaardigheid  de genade over alle mensen tot rechtvaardiging 

van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene 

mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door 

de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen 

aangemerkt worden.”  Romeinen 5:17-19  

Dus wat de eerste mens, de eerste Adam, heeft 

misgedaan, waardoor de zonde in de wereld gekomen is en ons 

                                       
25

 Rom. 5:1 ---Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God 

door onze Heere Jezus Christus.  

  Ef. 2:14.--- Want Hij is onze vrede… 
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allen aankleeft, omdat ook wij allen gezondigd hebben, heeft de 

tweede Adam, door Zijn gehoorzaamheid, plaatsvervangend 

lijden, sterven en opstanding hersteld, goedgemaakt. Wat wij in 

het paradijs verloren hadden, Gods gerechtigheid heeft Jezus de 

Messias, Gods Eigen Zoon ons weer aangebracht en geschonken. 

Niet door onze goede werken, maar door Zijn liefde, genade en 

volbrachte werk aan het kruis. 

 

c. Joden en niet Joden: 

 

In de tijd van Jezus, maar ook in onze tijd is een deel van 

Israël26 aan deze gerechtigheid van God niet toegekomen, omdat 

zij de wet van de gerechtigheid najaagde.   “Waarom niet?” 

vraagt de apostel Paulus. En hij antwoord: “Omdat zij die 

gerechtigheid niet uit het geloof zochten, maar als uit werken der 

wet.” Romeinen 9:31,32  

Zij hebben ijver voor God, maar niet met het juiste inzicht. 

Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een 

eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich 

niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het 

                                       
26

  Rom.11:5-7 --- Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel 

ontstaan, overeenkomstig de verkiezing der genade. Maar als het door genade 

is, is het niet meer uit werken, anders is genade geen genade meer. En als het 

uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer. 

Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren 

deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard.  
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einddoel van de wet is Christus27, tot gerechtigheid voor ieder die 

gelooft “ Romeinen 10:3,4   

 

IV. Afronding 

 

Laten we bidden dat ook zij (ook aan ons) mogen zien wat 

de ware gerechtigheid in de Messias ook voor hen inhoudt en 

betekent. 

Voor ons betekent leven uit en door Zijn gerechtigheid, 

dat wij, nadat wij de Heere Jezus hebben aangenomen als onze 

enige Redder en Verlosser28, het niet met onze zonden op een 

akkoordje gooien, maar daarvoor wegvluchten29 om alleen uit en 

door Zijn gerechtigheid te leven30    

                                       
27

 De vrijheid in Christus. Waarom is de Messias het einddoel van de wet? “De 

wet (=de Thorah) is immers heilig en het gebod is rechtvaardig, heilig en goed. 

“(Rom. 7: 12)   Lees verder in bijlage I>>>  
28

 Joh. 1:12 --- Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht 

gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.  

29
 Rom. 6:2 --- Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde 

gestorven zijn, nog daarin leven?  

1 Kor. 6:18 --- Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde, die ene mens doet, blijft 

buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. 
30

 Filipp. 3:12 --- Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik 

jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus 

gegrepen.  
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V. TOEPASSING 

 

Misschien heb je nu wel het verlangen gekregen om een 

ander ook over die gerechtigheid van God te vertellen. In lesbrief 

4 staat een bepaald schema en een uitleg ervan 

Neem het maar eens door en probeer het ook met 

anderen te delen.  

 

Stel eerst twee diagnose vragen: 

Weet je zeker, als je deze nacht sterft dat je bij God in de hemel 

mag komen?            en 

Als je ja zegt , hoe weet je dat zo zeker?  

 

Je kunt als antwoord geven. Nee, maar dat kun je toch niet 

zeker weten.  Dat klinkt vroom maar is het niet , want zie maar 

wat Jezus zegt in Joh 6:47 en wat zegt ons Zondag 1 HC.  

Je kunt ook als antwoord geven. Ja, want ik leef toch goed, 

ik geef ieder het zijne, ik doe geen vlieg kwaad etc. Met andere 

woorden. Ik haal bij God wel een zesje. Ook dat is geen afdoende 

antwoord, want als je de hemel zelf  wil verdienen, moet je in alle 

opzichten foutloos zijn. Kijk maar in Jak 2: 10 en Gal 3: 10. Maar 

dan komt er toch niemand in de hemel!  Juist , dat is het enige 
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goede antwoord. Uit onszelf komen we er niet. Het is Gods 

genade in Jezus Christus. door geloof alleen.  

 

Zie verder het schema in lesbrief 4 

 

Zoek voor jezelf de teksten op en leer deze zo mogelijk 

ook uit je hoofd. De Engelse zeggen: ‘To learn by heart’ D.w.z. dat 

je Gods Woord in geloof je eigen mag maken. 
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VI.  Enkele praktische tips 

Wees elke dag dankbaar voor Gods vergeving die Hij jou, in liefde, 

uit genade, schenkt door Jezus Christus. Zijn Gerechtigheid. In 

geloof mag je dat aannemen en je toe=eigenen.  

a. Blijf daarom niet lopen met je zonden, maar belijdt ze direct 

aan de Heere. Spr. 28:13, Ps. 32:1-6 

 

b. Ontvang door genade Zijn vergeving door het bloed van 

Christus.  Jes. 53:5,6,  1 Joh.1:7  

 

c. en schenk ook anderen vergeving  Matth.6:14,15. 

 

d. Weet dat Jezus je bevrijd heeft van alle macht van de boze. 

Kol. 1:13,14, 2:15 

 

e. Geloof dat je recht voor God staat door Christus 

gehoorzaamheid, lijden, sterven en opstanding.  

Rom. 3:20-24 

 

f. Vraagt de Heere om een gelegenheid om te getuigen in 

Woord en of daad van wat Gerechtigheid voor jezelf en 

anderen betekent. 

 

g. Welk lied of wel gedicht spreekt je aan?  



26 

 
III. Het derde kenmerk is leven uit ZIJN GOEDE RELATIE  die 

Christus tot stand gebracht heeft met God en met de ander :  

 

INLEZEN  

 

“Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE 

zal aanroepen31, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in 

Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, 

namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.”  Joël 

2: 32 

Wat een geweldig evangelie is dat! Dat is en wordt aan 

Israël, maar ook aan jou en mij verkondigd!  Er is voor Israël en 

voor ons ontkoming van alle vijandschap, oordeel en macht van 

de zonde op de berg Sion en in Jeruzalem.  

Opnieuw zijn deze woorden waar. Ten tijde van de Heere 

Jezus was er redding en bevrijding van zonden en schuld, 

allereerst voor Israël, maar ook voor de heidenen. En de Heere 

riep daartoe velen van het verkoren volk en van alle andere 

                                       
31

 Rom. 10:11-15 --- Want de Schrift zegt: ieder die in Hem gelooft, zal niet 

beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. 

Want Een en dezelfde is Heere van allen, en Hij is rijk voor allen die Hem 

aanroepen. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig 

worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe 

zullen zij in Hem geloven van Wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij 

horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zijn niet 

gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen 

die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen.  
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volkeren. In de eerste eeuwen na Christus waren er bijvoorbeeld 

wel meer dan een miljoen Messiasbelijdende Joden in het 

Midden Oosten, naast alle anderen uit andere volkeren.  

 Maar ook nu is er ‘ontkoming’ voor hen die behoren bij 

het volk der Joden en voor ons. En die door de Heere geroepen 

zijn tot geloof in de Messias.  

Letterlijk is deze profetie nu vervuld voor het volk der 

Joden, omdat er in Jeruzalem meerdere gemeenten zijn van 

Messias belijdende Joden en van gelovigen uit de heidenen, die 

de Heere één32 heeft gemaakt, in en door de Messias en Zijn 

volbrachte werk op Golgotha. Om Hem in alles lief te hebben33, 

Hem in alles te vertrouwen en hun leven op Hem te bouwen. 

                                       
32

 Ef. 2:14-16 ---Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. 

…….opdat Hij die twee (Jood en heiden) in Zichzelf tot één nieuwe mens zou 

scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met 

God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.  

33
  1 Joh. 4:19-21 --- Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 

Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij 

een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God 

liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie 

God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben. 

  Spr. 3:5,6 ---Vertrouw op de HEERE met heel je hart en steun op je eigen 

inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.  
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Daarom wordt de Heere Jezus en wat Hij gedaan heeft ook wel 

vergeleken met een Steen, een Hoeksteen of een Sluitsteen.34  

In Sion, dat is de naam van zowel Jeruzalem, als ook van ‘t 

volk van God en van de plaats waar God wil wonen35, heeft de 

Heere God Zelf die hoeksteen gelegd. Een hoeksteen is een heel 

grote fundamentsteen, die het gebouw draagt en alle muren bij 

elkaar houdt.  

Maar er is ook sprake van een hoofd des hoeks, een 

zogenaamde sluitsteen.  De sluitsteen is de steen die het laatst 

wordt aangebracht in een gebouw. Hij is in de boog de steen die 

alles bij elkaar houdt. Neem je die steen weg, dan valt het hele 

gebouw in elkaar. Gods gebouw is een geestelijk gebouw, een 

geestelijke tempel, waar Hij wil wonen door Zijn Heilige Geest. En 

dat gebouw heeft als fundament en als sluitsteen de Heere Jezus.  

De apostel Petrus zegt daarvan: “En kom naar Hem toe, als 

naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, 

maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als 

levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, ………” 1 Petrus 

2:4,5 Alleen Hij is het dragende fundament van het Gods gebouw, 

                                       
34

 Ef. 2:20 ---  gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, 

waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is. 
35

 Ps. 87:1b. 2 --- Zijn fundament rust op heilige bergen. De HEERE heeft de 

poorten van Sion lief, boven alle woningen van Jakob. 

  Ps. 132:13,14 ---Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot 

Zijn woongebied. Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik 

wonnen, want naar haar heb Ik verlangd.  
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de geestelijke tempel en Die alles bijeenbrengt en houdt. Hij is de 

Alef en Tav, de Alpha en Omega, het begin en het einde  van 

alles.  

De Heere Jezus brengt in dat geestelijke gebouw Joden 

en heidenen samen, allen die op Hem hun geloof bouwen. (Zie 

noot 1). Hij is jouw goede relatie tot God en tot elkaar 36 

 

Helaas zijn er ook Joden die nog steeds in ongeloof over 

deze steen struikelen. Omdat ze ongehoorzaam aan God en Zijn 

Woord zijn. Zij willen niet leven van Gods genade, maar zelf al 

Gods wetten willen doen.  

Toch gaat Gods liefde nog steeds ook naar hen uit, omdat zij Zijn 

volk zijn en blijven.37   

 

 

 

 

 

 

                                       
36

 Rom. 8:32b ---Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor 

ons allen overgegeven heeft, met Hem ook niet alle dingen schenken.  

Meditatie: Jezus is jouw goede relatie. Lees verder in bijlage I>>  
37

 Rom. 11:31,32 --- zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij 

door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God 

heeft hen allen (d.i. Joden en heidenen) in ongehoorzaamheid opgesloten om 

Zich over allen te ontfermen.   
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STUDIEAVOND III.   

 

In het paradijs was de relatie tussen God en mens en 

mensen onderling goed. Er was niets dat deze relatie 

vertroebelde of in de weg stond.  

God wandelde in de avondkoelte en de mens was niet 

bang voor zijn Schepper. ook waren ze beide naakt en 

schaamden zich niet voor elkaar.38 Maar zo bleef het niet!  

 

I. Inleiding  

Zijn er vragen n.a.v. de voorbereiding, wat we hebben gelezen 

onder het kopje: INLEZEN over de Heere Jezus als Hoeksteen en 

als Sluitsteen? 

 

II. Bijbelwoord 

 

“Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En 

door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken  heft Hij de 

vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de 

geboden, die in bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf 

tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en 

opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door 

het kruis waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.” Efeze 2:14-16 

 

                                       
38

  Gen. 2:25  –- En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij 

schaamden zich niet.  
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III. Verdieping: 

 

a. Goede relatie verbroken 

 

Wat goed was: “Zie het was zeer goed” zei de Heere God 

bij de schepping ( Genesis 1:31), bleef niet goed. Die goede 

relatie tussen God en mens en mensen onderling ging kapot. De 

boze heeft gemaakt, dat deze relatie zodanig zou worden 

beschadigd, dat de mens zelf het niet meer kon goedmaken.39 

Want Adam en Eva luisterden i.p.v. naar God naar de slang, de 

boze, die hen aanzette om toch maar van de vrucht van de boom 

van goed en kwaad te eten : Welnee, je zult niet sterven. God is 

eigenlijk een leugenaar, Hij is jaloers, want jullie zullen als God 

zijn, kennende goed en kwaad.  

O ja, de boze leek gelijk te hebben. Want na het eten van 

die vrucht zou de mens goed en kwaad kennen. Maar niet als 

God. God kent het goede en het kwade, maar dat laatste niet 

door zelf kwaad te doen, maar door wel precies te weten wat 

goed en kwaad is. De mens viel in de zonden, heeft het kwaad 

van binnenuit leren kennen, met alle gevolgen van dien. Wat een 

duisternis heeft dit tot gevolg gehad. In eigen hart en leven, maar 

ook in dat van anderen.  

                                       
39

 Gen. 2:17 – Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan 

mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. 

Rom. 6:23 -- Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van 

God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere 
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b. Vraag:  

Welke gevolgen van de zondeval ziet u in de wereld om u 

heen en in uw eigen  leven?  

 

Wat zegt Psalm 6 hierover?  

 

c. De goede relatie hersteld 

 

Om de goede relatie weer te herstellen moest het nu 

Kerst, Goede Vrijdag en Paasmorgen worden. De Zoon van God, 

door wie God de wereld geschapen heeft40, moest Zelf deze 

relatie weer komen herstellen. Niet door renovatie, maar door 

nieuwbouw41.  

Jezus heeft in Zijn eigen lichaam de zonden van binnenuit 

getackeld. 42Door Zijn gehoorzaamheid, lijden en sterven heeft 

                                       
40

 Joh. 1:3 – Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is 

geen ding gemaakt, dat gemaakt is.   
41

 Joh. 3:3, --Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 

Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet 

zien. 

Joh. 3:5 --Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet 

geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van god niet 

binnengaan.  
42

  Rom. 8:3,4 – Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was 

door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in 

ene gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de 

zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld 

zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest.  
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Hij alles wat tussen God en mens en mensen onderling in stond 

weggedaan. Alle zonden en duisternis en dood heeft Hij op Zich 

genomen en weggedragen.43 In zijn eigen lichaam de zonden 

verzoend en ons zijn leven, eeuwig leven gegeven. Zijn goede 

verhouding tot God krijgen wij nu door geloof aangereikt, wordt 

ons toegerekend. Uit genade alleen. Vandaar dat wij God ook 

onze dank mogen betalen. Eén voor allen, ja, maar ook allen voor 

Eén.  

Jezus is onze goede relatie tot God, maar ook tot Israel en 

allen die in Hem geloven. De apostel Paulus beschrijft dat zo 

mooi in de Efeziërsbrief, hoofdstuk 2:14ev  

“En in Zichzelf vrede makende, die twee tot één nieuwe mens te 

scheppen en die twee, tot één lichaam verbonden, weder met God 

te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood 

heeft. Ef. 2:14-17   

In de gemeente staat door Jezus God op de eerste plaats, 

maar is er ook oog voor Israël en voor allen die in Israël ingelijfd 

                                                                                     
Gal. 4:4 –- Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon 

uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet 

waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. 

1 Pt. 2:24 – Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, 

opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn 

striemen bent u genezen.   
43

  2 Kor. 5:21-- Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot 

zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.  

Jes. 53:5 --- Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem 

en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.  
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zijn. Gemeenschap met God en met elkaar is belangrijk. 

Belangrijk genoeg om daarin te blijven  

volharden44 

 

d. Vraag:  

Wat zeggen de volgende teksten ons over de gemeenschap met 

God en met elkaar? 

 

1 Kor 1:9,  

 

 

 

2 Tim 2:12,  

 

 

 

1 Pt 3:11, 

 

 

 

 Fil 4:7  

 

 

En hoe zetten wij ons voor die gemeenschap in?  

                                       
44

 Hand. 2:42. En zij en volharden in de leer van de apostelen en in de 

gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. 
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Enkele praktische tips 

 

Neem elke dag tijd om je relatie met God en met de naaste door 

Jezus Christus te versterken.Leef uit en door Zijn Goede Relatie, in 

liefde tot Hem de ene ware God en tot de naaste. 

 

a. God roept je elke dag tot die gemeenschap met Christus, 

Joh. 15:5, 1 Kor. 1:9. en met elkaar Ef. 2:14ev,  1 Joh. 3:14, 

Volhardt daarin. Hand. 2:42 

 

b. Leef als een bevrijd en blij kind van God uit Zijn liefde. Joh. 

1:12, Ef. 1:5,6, Rom. 8:14-16, Gal. 4:6. 

 

c. Lees voor jezelf eens de hele brief van Paulus aan Efeze 

door en let op hoe de apostel over gemeen- schap, relatie 

spreekt, Met name in Hoofdstuk 2 en 5.  

 

d. Bidt dat de Heere onze gemeente wil doen groeien in de 

goede relatie tot Hem en tot elkaar.  

 

e. Vraagt de Heere om een gelegenheid om te getuigen in 

Woord en daad van wat de gemeenschap met Hem en met 

het volk Israël, met name de Messiasbelijdende Joden voor 

jezelf en anderen betekent. 

 

f. Welk lied of wel gedicht spreekt je aan?  


