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IV. Het vierde kenmerk is Zijn VOLMAAKTHEID, dat elk 

gemeentelid een heilig en rein leven zal leiden.  

 

VOORBEREIDING: 

Zoals je weet is de Heere God de Schepper van de hemel en de 

aarde. Dat staat in het eerste Bijbelboek ‘Bereshiet’1 ofwel 

Genesis. Hoofdstuk 1 en 2.  

“In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was 

woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest 

van God zweefde boven het water. En God zei:” Genesis.1:1,2  

 

Opvallend is het dat in het Nieuwe Testament de 

evangelist Johannes met dergelijke woorden zijn evangelie 

begint: “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 gemaakt en zonder dit Woord is geen ding 

gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven 

was het licht der mensen.” Johannes 1:1-3  

                                       
1
 Het Hebreeuwse woord ‘Bereshiet’ bestaat uit drie afzonderlijke 

woorden;  

a. BaRa   scheppen, Ps. 33:6,9, Kol. 1:16, Joh. 1:3, Hebr. 1:2, Ef. 

3:9 

b. Roosj:  Hoofd. Alles wat God geschapen heeft, was er al in 

Zijn Hoofd/hart, Zie Ef. 1:4,5 

c. Shiet:  grondvesten, op een fundament geschapen 
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Dat vertelt ons dat God de Vader door de Zoon alles 

geschapen heeft. Want de Zoon is het Woord. Opvallend is ook 

dat in dat Woord het leven was. Alleen in God is leven. Daarom 

mag je mede op grond van dit Schriftwoord zeggen dat de Zoon 

van God helemaal God is.  Vandaar dat er in Genesis 1:26 staat 

‘Laten wij mensen maken naar Ons beeld , naar Onze gelijkenis.”  

 

God de Vader schept ons door de Zoon ‘naar Ons beeld, 

naar Onze gelijkenis’ Genesis 1:26a. Vandaar dat de Heere Jezus  

in de Kolossenzenbrief 1:15 ev ook ‘Beeld van de onzichtbare God’ 

genoemd wordt, “door wie alle dingen geschapen zijn die in de 

hemelen en die op de aarde zijn…”. : 

 

En ook in de Hebreeënbrief 1:3a  wordt de Heere Jezus zo 

genoemd: ‘de afdruk( het beeld) van Zijn zelfstandigheid.’ Het is 

wel duidelijk dat de schepping het werk is van de drie-enige God. 

Ik zeg het maar eenvoudig zo: God de Vader bedacht alle 

dingen , God de Zoon sprak het uit (Woord) en God de Geest 

maakte dat het tot stand kwam. Ook Psalmen 33:6 en 9 getuigen 

daarvan: 

“Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt en door de 

Geest van Zijn mond heel hun legermacht. En Want Hij spreekt en 

het is er. Hij gebiedt en het staat er”  

Wij zijn als mensen dus uniek. God vormde de mens uit het stof 

van de aarde en God gaf hem door Zijn  ‘Nosjmat HaChajiem’ = 

‘levensadem’  leven.  

 

Daardoor werd de mens tot een levend wezen. En in 

tegenstelling tot de dieren schiep God de mens zoals gezegd 

‘naar Ons Beeld’ en ‘naar Onze gelijkenis.’  Het was Gods plan dat 

wij ons leven zouden vullen met gerechtigheid en heiligheid en 



4 

 
wij vol zouden zijn met Zijn kennis en waarheid. “En God zag al 

wat Hij gemaakt had en zie; het zeer goed.” Genesis 1:31   Het was 

niet even goed, maar voortdurend goed.  

 

En toch is dat niet lang zo gebleven!  Want  de eerste 

mensen Adam en Eva, (Hebreeuws: Isj en Isja) wilde niet luisteren 

naar God. Zij luisterden naar de leugen in plaats van naar de 

waarheid, naar de satan in plaats van naar de Heere God. Zij 

wilde niet in volkomen afhankelijkheid blijven in hun relatie met 

God, zeker waar het ging om kennis en waarheid.   De Heere God 

had hen immers daarvoor gewaarschuwd:  

“En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof 

mag u vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, 

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

zeker sterven.” Genesis 2:16,17  

 

Ondanks die hele sterke waarschuwing, ‘stervende zult  u 

sterven (letterlijk vertaald) hebben ze toch niet naar God 

geluisterd.  Met als gevolg, de dood, de eeuwige dood. Want 

door hun ongehoorzaamheid kwam de dood, ja de eeuwige 

dood in de wereld! Als straf van een rechtvaardig God, die de 

zonde niet door de vingers kan zien. En die dood is tot alle 

mensen doorgegaan, omdat ook wij allen gezondigd hebben.   

 

Toch zocht de Heere God uit onpeilbare liefde, uit genade 

die gevallen mens weer op en zei: ‘Ajecha’ Wat wij vertalen met ‘ 

Waar zijt gij?2’  

                                       
2
 De mens had zich verstopt voor God en bedekt met vijgenbladeren. 

God vroeg aan de mens waar hij was. Uiteraard wist de Heere dat wel, 
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Dat is zijn ontferming en barmhartigheid. Hij had hen ook 

aan hun vreselijk lot kunnen overlaten en elders in het universum  

opnieuw kunnen beginnen.3  Maar dat doet Hij niet in Zijn liefde 

zoekt God de mens weer op en laat Hem juist door Zijn wet, die 

Hij later aan het volk Israël zou geven, zien, dat zij zondige 

mensen zijn. ‘uitlandig’ niet meer thuis bij God en bij elkaar.  

 

Zondag 2 van de Heidelbergse Catechismus zegt het heel 

kort en bondig op deze manier:  

Vraag: Waaruit kent gij uw ellende? Antwoord: Uit de wet van 

God.4  

 

De wet, Gods liefdesregels leert ook ons onze ellende, 

onze  ‘uitlandigheid', onze zonden en verlorenheid kennen en 

neemt ons bij de hand en brengt ons bij de Messias, bij Zijn kruis 

en opstanding en nieuw leven. Omdat God “Barmhartig is en 

genadig, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw” o.a. in 

Psalm 86:15  Want  Adam en Eva, maar ook wij, kunnen zelf niet 

meer volmaakt leven5. Dat wil zeggen dat het leven, hoe mooi 

ook, niet voltooid, volledig is. Hoe goed wij het ook proberen!  

De Bijbel laat ons zien, dat we allemaal  mensen zijn, die in 

alles te kort schieten. In liefde, in samen met anderen zijn, in onze 

                                                                                     
maar door de zonde wist en weet de mens dat niet meer. aldus een 

rabbijnse uitleg.   
3
  Er zijn volgens sterrenkundigen ongeveer 1000 miljard zonnestelsels , 

die elk gemiddeld zo’n 400 miljoen sterren telt.   
4
 Zie Rom. 3:20 --- Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor 

Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde.
   

5
 Zie Rom. 3:9,10,21, 6:23 
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relatie met God, met  elkaar en met onszelf. Wij zijn allen 

zondaars. Daarom kunnen we uit onszelf niet meer onze taak en 

opdracht als mens en beelddrager van God vervullen.  

 

Dat betekent tevens dat wij niet meer bij God in de hemel 

kunnen komen en we dus allen op weg zijn naar de hel…!!!  Als er 

echt niet iets veranderd6. Maar, en dat is nu Gods barmhartigheid 

en zondaarsliefde, wat wij zelf niet meer kunnen bereiken, heeft 

God voor ons, in onze plaats gedaan. Door en in Zijn Zoon , Jezus 

de Messias, de tweede Adam Die wel alles in ware 

gehoorzaamheid aan God heeft gedaan.7  

 

Hij geeft en brengt jou en mij tot Zijn volmaaktheid. Dat 

belooft Hij al in het paradijs, direct na de zondeval aan Adam en 

Eva en aan hun nageslacht met de zogenaamde moederbelofte. 

“En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouwen 

tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop 

vermorzelen en u zult Het de hiel vermorzelen.” Genesis 3:15 

  

Naast de straf is er dus ook de belofte van God. Kijk 

bijvoorbeeld maar naar Noach. Hij verkondigde dat de Heere 

God een einde zou maken aan al het leven op aarde door de 

aarde weer met de wateren te bedekken. Dat kwam doordat de 

mensen zo erg zondigde, dat de Heere God wel een einde 

daaraan moest maken.  Dat deed Hij met de zondvloed. Wat een 

                                       
6
 Joh. 3:3-6 

7
 Rom. 5:18 --- Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene 

mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo komt ook door de 

gehoorzaamheid van de E#ne velen als rechtvaardig aangemerkt 

worden.  
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vreselijk einde wacht elk mens, die zich tegen God verzet en blijft 

verzetten.  Maar de Heere God spaarde in Zijn genade Noach en 

Zijn gezin, omdat Zijn belofte volkomen betrouwbaar is. Hij doet 

wat Hij zegt.  

 

En vele jaren later, toen het nageslacht van Noach zich 

weer over de aarde had verspreid, riep God uit de nakomelingen 

van de oudste zoon van Noach, genaamd Sem de Semiet 

Abra(ha)m om door hem en zijn nageslacht die belofte waar te 

maken. Want Hij beloofde aan Abra(ha)m : 

“Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam 

groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u 

zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle 

geslachten van de aardbodem gezegend worden.” Genesis 12:2,3 

 

De  Heere heeft aan hem en zijn nageslacht, aan Izak en 

Jacob en de 12 stammen van Israël, het beloofde land gegeven8, 

hen tot een groot volk gemaakt En uit dat volk is de Messias 

geboren, uit de stam van Juda en het huis van koning David, 

namelijk Jeshua Hamasjiach, Jezus de Messias, die niet alleen een 

zegen is en zal zijn voor heel Israël, maar ook voor alle volkeren 

op deze aarde, althans voor allen die in geloof het van Hem 

alleen verwachten.  

                                       
8
 Ps. 105:8-11.---- Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de 

belofte, die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties, aan het verbond 

dat Hij met Abraham gesloten heeft en Zijn eed aan Izak. Voor Jakob 

heeft Hij het vastgesteld als een verordening en voor Israël als een 

eeuwig verbond, door te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven, het 

gebied dat uw erfelijk bezit is.  
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Daarom mag je zeggen dat de moederbelofte in het 

paradijs via Noach, Abraham, Izak en Jacob en het volk Israël 

door de Heere God waargemaakt is en vervuld. In de Messias, 

Zijn Eniggeboren Zoon, onze Heere en Heiland, in en door Zijn 

overgave en gehoorzaamheid, door Zijn plaatsvervangend lijden 

en sterven is er zegen, rechtvaardiging, heiliging9, verlossing èn 

volmaaktheid. Voor Israël en voor ons. Voor allen die door Gods 

verkiezende liefde door de Vader aan de Zoon gegeven zijn en 

daadwerkelijk in Hem geloven. Want,  

 Zijn Volmaaktheid is Gods en onze volmaaktheid. 

 

Wie dat door Gods genade en liefde ontvangen wordt 

geroepen om daar uit te leven. Dat betekent tevens dat alles wat 

zondig is mag worden afgelegd, weggedaan. De Bijbel spreekt 

zelfs over kruisigen. Het vlees, dat is de zondige oude mens, met 

al zijn verkeerde verlangens en begeerten kruisigen10. Het moet 

beleden en weggedaan worden.  

                                       
9
 “Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in 

eeuwigheid volmaakt.” ( Hebr. 10:14). Deze tekst heeft het naast over tot 

in eeuwigheid volmaakt zijn ook over hen die geheiligd worden met het 

ene offer van de Heere Jezus.  

10
 Gal. 2:20 --- Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar 

Christus leeft in mij; en voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik 

door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf 

voort mij heeft overgegeven. GaL. 5:24 --- Maar wie van Christus zijn, 

hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.  

Zondag 33 H.C. –vrg/antw 88-91---Uit hoeveel delen bestaat de 

bekering? Uit tweedelen: de afsterven van de oude mens en de 
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De Bijbels Spreekt over het afsterven  aan de verkeerde 

dingen, de zonden, van de oude mens om te leven in en door het 

nieuwe leven in de Messias, d.i. de opstanding van de nieuwe 

mens. 

 

“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus 

om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij 

daarin zouden wandelen.” Efeze 2:10   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     
opstanding van de nieuwe mens (Rom. 6:1,4,5,6, Ef. 4:22,23,24, Kol. 

3:5,6,8, 9,10, 1 Kor. 5:7, 2 Kor. 7:10) 

Wat is de afsterving van de oude mens?  Het is eEn oprecht berouw 

hebben dat wij God door onze zonden vertoornd hebben en het steeds 

meer haten en mijden van de zonden (Rom. 8:13, Joël 2:13. Hos. 6:1)    

Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een innige blijdschap 

in God door Christus ( Rom. 5:1, 14:17, Jes. 57:15) en lust en liefde om 

naar de wil van God alle goede werken te volbrengen ( Rom. 6:10,11, 

Gal. 2:20)  

Wat zijn de goede werken? Alleen die uit een echt geloof (Rom. 14:23) 

volgens de Wet van God( (Lev. 18:4, 1 Sam. 15:22, Ef. 2:10) tot zijn eer 

geschieden (1 Kor.10:31)  en niet die op ons goeddunken of menselijke 

voorschriften gegrond zijn (Ez. 20:18,19, jes. 29:13, Matth. 15:7-9)   
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STUDIEAVOND IV 

 
 

I. WIJ LEERDEN DAT IN ALLES CHRISTUS CENTRAAL 

STAAT EN ZIJN VOLBRACHTE WERK. 

 

Avond 1: Hij is Gods openbaring: Gebed: Geef dat wij U beter 

mogen  leren kennen (1e bede O.V)  

Avond 2: Hij is onze goede verhouding tot God. Gebed: Geef dat 

wij volharden tot het einde, dat we staande blijven in de Strijd en 

dat we verlangen naar Gods Woord (2e en 3e bede OV) 

Avond 3: Hij is onze gemeenschap met God en elkaar. Die 

gemeenschap/goede relatie is verbroken door de zonde en hersteld 

door Christus:  in de verzoening van Christus, om in Hem een 

nieuwe mens  te zijn: Jood en Griek.  Gebed: aanhef Onze Vader, 

voor de vrede van Jeruzalem: Ps. 122:6 

 

 

II. WIJ LEZEN VANAVOND ALS CENTRALE TEKST: HEBREEËN 

10:14-18. 
 

Volmaakt wordt door de apostel nader ingevuld, met woorden 

van de Heilige Geest door de profeet Jeremia over het Nieuwe 

Verbond in Christus: 

 God geeft Zijn wetten in ons hart en schrijft deze in ons 

verstand. 

 Hij denkt niet meer aan de zonde, maar vergeeft deze (uit 

genade zie Hebr. 8:10-12)  
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III. VOLMAAKT ZIJN IN HET LICHT VAN DE BIJBEL: 

 

a.  Mattheüs 5:48. Het woord volmaakt wijst op oprecht zijn, uit 

één stuk, dus volledig-zijn in de liefde, gaaf-zijn met betrekking 

tot  de liefde; totaal, voor de volle honderd procent liefhebben. 

Als voorbeelden daarvan zie de geboden die Jezus uitlegt in 

verzen 21 ev.:  Doodslaan is meer dan niet doodslaan, …………; Je 

vrouw liefhebben is meer dan…..; betrouwbaar zijn is meer dan… 

ja=ja, nee is nee; de andere liefhebben is meer dan alleen wie jou 

liefhebben, liefhebben, Volledig liefhebben, volledig betrouwbaar 

zijn..etc.  

 

b. Mattheüs 19:21. De rijke jongeling wordt opgeroepen alles te 

verkopen en Jezus te volgen. Dat is volmaakt zijn. Niet zelf willen 

doen, maar volledig je aan Jezus overgeven en alles loslaten. 

Hem volgen en dienen.  

 

c. Johannes 17:20-23: De eenheid tussen gelovigen moet! (= 

drang van de liefde)  vol- maakt één zijn. Jezus is één met de 

Vader en Hij met in ons. Zo ook wij 100%  één zijn.  

 

d. Filippenzen 3:15. Volmaakt wordt hier gebruikt in de 

betekenis van volwassen zijn in je geloof. 

 

e. Kolossenzen 1:28. Volmaakt ben je in Christus. Waar Hij  

verkondigd wordt en  mensen zich laten terechtwijzen en 

onderwijzen in alle wijsheid. Wijsheid komt dus van boven. Laat je 

leren! 

f. Kolossenzen 4:12. Volmaakt staat daar in het teken van 

verzekerd (volkomen) zijn bij alles wat God wil. Uw wil 

geschiedde! 
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g. Hebreeën 9:11. Hier staat wat volmaakt niet is: de volmaakte 

tabernakel is niet met handen gemaakt, niet van deze schepping. 

De offers in de aardse tabernakel konden mensen wat hun 

geweten betreft niet tot volmaaktheid brengen. Noch de wet op 

zichzelf, noch het priesterschap. (9:9, 7:11, 10:1) Maar alleen God, 

alleen Jezus is volmaakt, God heeft Hem door lijden heen 

volmaakt, ander woord geheiligd (2:10, 5:9), en in eeuwigheid is 

Hij volmaakt ( 7:28) . Hij is een oorzaak van eeuwige zaligheid 

voor ons (5:9)   

 

h. Jakobus 1:17. Alles wat volmaakt is komt van boven als een 

geschenk. 

 

i. Jakobus 1:25. De wet is volmaakt. Hier niet in de betekenis van 

dat de wet zonde doet kennen (Rom. 7:7), aanklager, de wet 

dood (Rom. 7:10,11) , maar door de Geest van wedergeboorte 

(Joh. 3:3-6) wordt de wet door God in je hart gelegd en in je 

verstand geschreven. (Jer. 31 :33,34 en Hebr. 8:1ev, 10:15-17) Dan 

bevrijd de wet. Bijv. in de 24-uurs economie met de 

paarse(duivelse) slogan, werk, werk en nog eens werk is de 

rustdag bevrijdend in lichamelijk en geestelijk opzicht. (Ps. 

119:97ev) Of hoe je omgaat met vijandschap en haat in 

jezelf….(Matth. 5:40ev) 

j. Jakobus 3:2. Wie zijn tong in toom houdt is een volmaakt 

man/vrouw, volledig,voor de volle honderd procent liefdevol, 

opbouwend, etc.   

 

k. 1 Johannes 4:18. Wie leeft uit de volmaakte liefde vreest niet 

voor het oordeel!! Dat heeft ook met het liefhebben van de 

broeder te maken.  
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IV. TOEPASSING VAN VOLMAAKT ZIJN IN HEM:  

a. Luisteren naar Hem: Openbaring 3:20, Mattheüs 7:24-

27- niet eigenwijs zijn 

b. Komen tot Hem:  Mattheüs 11:28 - niet uitstellen naar 

morgen/later 

c. Geloven in Hem:  Johannes 6:47, Handelingen 16:30:31- 

niet zelf willen verdienen 

d. Leven uit Hem:, - Psalm 36:10, Johannes 7:37-39 niet uit 

andere bronnen putten  

e. Leven door Hem, is leven door de Geest: Johannes 3:3-

6, Jakobus 1:25, Psalm 119:97-99, Johannes 14: 15,21ev, 

Kolossenzen 3:5ev , niet onbekeerd blijven 

f. Leven tot Hem, Romeinen 11:36, 14:8, niet voor jezelf, 

niet in onzekerheid blijven 

g. Leven is Christus: Galaten 2:20, Kol. 2:9,10  niet zonder 

Hem, niet voor de volle honderd procent 

 

Enkele praktische tips  

 

Wees gehoorzaam aan Hem op alle terreinen van je leven. Hij is en 

geeft jouw Zijn volmaaktheid 

 

a. Laat je leiden door Gods Liefdeswoord om te 

onderscheiden wat goed en kwaad, rein en onrein is . Lev. 

19:2, 1 Pt. 1:16  

 

b. Leg alles af wat tot het oude leven behoort.  1 Pt. 2:1-10, 

Kol. 3:1ev 
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c. Geef geen gehoor aan wereldse invloeden.    1 Joh. 2: 15-

17,  

 

d. Strijd tegen alles wat boos en zondig is door de kracht 

van Gods Geest Gal. 5: 16-25 

 

 

Woord: lees de Hebreeënbrief, Gen 14 en Ps. 110  

Gebed 

Gemeenschap 

Getuigenis,  

Dienst] 

Lied/gedicht 

Iets creatiefs 
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Eeuwig dankbaar zijn voor de daadwerkelijke        

verzoening, vergeving en  reiniging van de zonden, 

door geloof alleen. Kol. 1:19ev. Lied: Ps. 103 

Leven uit genade, door Zijn offer aan het kruis 

waardoor wij Zijn volmaaktheid ontvangen.       

Hebr. 10:14 

Leven uit Zijn toekomst, als een anker voor de ziel  

Kol. 1: 27b, Hebr. 6:19,20 

Zien op naar Hem, in gebed. Om bewaring! Hij is 

onze Middelaar, Die voor ons bidt en pleit bij de 

Vader.  Matth. 6:9-14, Joh. 17:9-15,20 

 

Leven door de Geest in heiligmaking: d.i., afleggen 

van de zonden, aandoen  van Christus.                           

Kol. 3:5-17. Ef. 4:20ev 

Leven in de zekerheid van Zijn liefde.                         

Rom. 8:6:23, 14-16, 38,39 
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V. Het vijfde kenmerk Zijn GEUR, dat elk  gemeentelid een 

leesbare brief van Christus is en wordt: 2 Kor 3:2  

 

VOORBEREIDING  

 

We zagen dus dat in en door de Heere Jezus wij volmaakt zijn. 

Niet in onszelf, maar alleen in Hem 

 

Uit onszelf zijn en blijven wij zondige mensen, die in het rijk van 

God niet kunnen komen, tenzij we  opnieuw, uit God, door de 

Geest geboren worden, en daardoor een nieuw en eeuwig leven 

krijgen in en door Hem.11 Want Hij alleen kan door de Geest van 

God ons echte leven zijn. 

 

Wij mogen van Hem getuigen in onze woorden en daden. 

Maar wie kan dat? Wie is uit zichzelf bekwaam om dat te doen? 

Niemand! Onze bekwaamheid is ook door en uit Hem. Door de 

Heilige Geest, die in en door ons heen werkt.12 Door Die Geest 

                                       
11

  Joh. 3:3-6 ---Jezus antwoordde en zeide tegen hem: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt kan hij het 

Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een 

mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede 

keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus 

antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren 

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

binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest 

geboren is, is geest.  
12

  Rom. 8:15,16 ---- Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, 

die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot 
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mogen we in woord en daad getuigen van onze Heiland en 

Heere13  Kol. 3:17, Rom. 11:36 

                                                                                     
kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf 

getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn.  

   Gal. 4: 6 --- Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn 

Zoon gezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! 

   Gal. 5:16 -18 ---. Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de 

begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen 

de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover 

elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de Geest 

geleid wordt, bent u niet onder de wet.   
13

  Jes. 2:3 --- Vele volken zullen opgaan naar de berg van de HEERE, 

naar het huis van de God van Jakob, dan zal Hij ons onderwijzen 

aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit 

Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem (Zie: 

Zijn Goede Relatie)  

   Luk. 24:48,49 --- En u bent van deze dingen  getuigen. En zie, Ik ze4nd 

de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u inde stad Jeruzalem, totdat 

u met kiracht uit de hoogte bekleed zult worden. 

   Joh. 15:27 --- En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij 

Mij.  

   Hand. 1:8 ---- maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, 

Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Samaria als 

in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.  

    Kol. 3:17---- En alles wat u doet met woorden of met daden, doet dat 

alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt 

door Hem. 
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Wij mogen een geur van Christus zijn. De Heere Jezus was 

de geur van God. Hij vertegenwoordigde in alles God. Hij deed 

niet anders dan Zijn wil. Hij was de ware Ambassadeur van God. 

Wie Hem zag, zag God, wie Hem hoorde spreken, hoorde God 

Zelf spreken. Waar Hij kwam rook je de geur van Gods liefde, 

blijdschap, geduld, etc.14  

Alleen als we heel dicht bij Hem blijven, als we als een 

rankje aan de wijnstok zijn, kunnen we Zijn geur verspreiden. Een 

mooi voorbeeld van de uitwerking van die geur is als je een 

tomatenplant aanraakt. Dan ruik je die bepaalde geur, die de een 

lekker vindt en de ander helemaal niet . 

 

Zo is het ook met het geloof. Wie de ‘geur’ van Christus 

verspreidt, is voor de één aangenaam en liefelijk: een geur ten 

leven. Maar voor de ander is het een geur, om te verachten, een 

geur ten dode. Zoals de apostel Paulus zo mooi weergeeft in  2 

Kor. 2:15,16: 

“Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, 

onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan; voor 

de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de 

eersten een levensgeur, die leidt tot het leven.” 

 

Welke geur verspreiden wij? Naar Israël toe? Naar 

anderen toe? 

 

                                                                                     
    Rom.11:36 ---- Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle 

dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.   
14

  Gal. 5:22 ---- De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, 

vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 

zelfbeheersing.   
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Maken wij de Joden jaloers, omdat ze aan ons zien wat 

liefde, blijdschap, gehoorzaamheid, geduld, leven naar Gods wil 

inhoudt of zien ze aan ons wat anders? 

 

Wie van Hem in woord en daad getuigt zal ook merken 

dat we midden in de strijd staan. Een geestelijke strijd, omdat de 

boze, de wereld en ons eigen zondige vlees ons voortdurend 

aanvechten.15  

De Heere heeft ons daarvoor Zijn bescherming gegeven, 

namelijk de wapenrusting van God.16  

                                       
15

 Zondag 52, HC, Vrg./antw 127 ----Wat is de zesde bede? En leid ons 

niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wil zeggen; Omdat 

wij uit onszelf zo zwak zijn dat we geen ogenblik zouden standhouden ( 

Joh. 15:5, Ps. 103:14), en omdat bovendien onze doodsvijand, de duivel 

(1 Pt. 5:8, Ef. 6:12) de wereld (Joh. 15:19) en ons eigen vlees (Rom. 7:23, 

Gal. 5:17) niet ophouden ons aan te vechten, wil ons daarom door de 

kracht van de Heilige Geest staande houden en ons sterken, opdat wij in 

deze geestelijke strijd niet de nederlaag lijden ( Matth. 26:41) maar altijd 

krachtig weerstand bieden, totdat wij eindelijk volledig de overwinning 

behalen (1 Thess. 3:13, 5:23)  
16

  Ef. 6:13-19 --- Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u 

stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij 

hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, 

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, tegen 

de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem 

daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt 

bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand 

kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met6 de waarheid, 
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Om die niet ongebruikt ‘in de kast’ te laten liggen maar om elke 

dag ons daarmee te wapenen. 

 

STUDIEAVOND V 

 

Christus vertegenwoordigt God op aarde. Hij is Zijn  

Ambassadeur.    

 

Hierbij mag je denken aan ons land, dat in andere landen 

vertegenwoordigd wordt door een ambassadeur. In heel veel 

landen heeft Nederland een ambassade, waar de ambassadeur 

zijn werk doet. Hij vertegenwoordigt officieel de Nederlandse 

staat en regering.  

 

Jezus vertegenwoordigt God de Vader. Alle belangen van 

God worden door Jezus behartigt. ja Hij heeft zijn leven daarvoor 

ingezet. Om die belangen en de besluiten van het Koninkrijk der 

Hemelen ook voor het voetlicht te brengen,te representeren en 

te verwezenlijken. Marcus1:15 Joh 19:30  Jezus is het licht der 

                                                                                     
en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten 

geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem 

bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van 

de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en 

het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke 

gelegenheid bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle 

volharding en smeking voor alle heiligen. Bidt ook voor mij, opdat mij 

het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met 

vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie beken d te maken. 

(Zie ook Geheimenis)  
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wereld. Joh 12:46. In Hem komt het licht en leven van God tot 

ons, op deze aarde schijnt dat Licht en de macht van de 

duisternis heeft het niet kunnen doven. 

Nu zijn ook wij ambassadeurs, vertegenwoordigers. Niet 

van mensen, maar van Christus Jezus, onze Heiland en Heer, onze 

Borg en Zaligmaker, onze Middelaar en Koning, onze 

Hogepriester, die het ene, volmaakte offer gebracht heeft, onze 

Overwinnaar van de dood, zonden, en macht der duisternis.  

 

Wij mogen een geur van Christus zijn. 2 Kor 2:15. Als 

iemand een lekker geurtje op heeft dan ruik je dat, maar als 

iemand stinkt, ruik je dat ook. De ene geur een trekt aan , de 

andere stoot af. Daarom de vraag, zijn wij een geur van Christus? 

Trekken wij mensen aan, door zijn genade en liefde te 

vertegenwoordigen, door te laten zien, dat er een ware Verlosser 

is, voor allen die verloren zijn in zonden en schuld? 

Ja, wij mogen een zoutend zou en een lichtend licht zijn. 

Ons getuigenis mag niet weggestopt worden, maar het moet 

schijnen voor ‘het gehele huis’ , wij mogen schijnen als een licht 

op de berg, Matth. 5:13-16.  

 

Zo wordt ons leven zinvol, vervuld met Hem die ons leven 

is en geeft. Waar andere mensen onze goede werken zien, gaan 

zij God verheerlijken. Want niet de bloem krijgt de eer, maar de 

Schepper van de bloem; niet de brief krijgt de eer, maar de 

briefschrijver. Wie krijgt in ons leven alle eer? Zijn naam moet 

eeuwig eer ontvangen, mijn loov’ Hem vroeg en spa! De wereld 

hoor’ en volg mijn zangen met amen, amen, na! Ps. 72:11OB 
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II. WIJ LEERDEN DAT IN ALLES CHRISTUS 

CENTRAAL STAAT EN ZIJN VOLBRACHTE 

WERK. 

 

Avond 1: Hij is Gods openbaring: Gebed: Geef dat wij U beter 

mogen  leren kennen (1e bede O.V)  

Avond 2: Hij is onze goede verhouding tot God. Gebed: Geef 

dat wij volharden tot het einde, dat we staande blijven in de 

Strijd en dat we verlangen naar Gods Woord (2e en 3e bede 

OV) 

Avond 3: Hij is onze gemeenschap met God en elkaar. Die 

gemeenschap/goede relatie is verbroken door de zonde en 

hersteld door Christus:  in de verzoening van Christus, om in 

Hem een nieuwe mens  te zijn: Jood en Griek.  Gebed: aanhef 

Onze Vader, voor de vrede van Jeruzalem: Ps. 122:6 

Avond 4: Christus is onze volmaaktheid voor God. Door de 

Heilige Geest delen we in Zijn heilig en volmaakt leven. In 

liefde, in overgave en toewijding(offer), in geloof, in zekerheid 

(houvast), als offer, hogepriester etc. Niets uit mijzelf, alles uit 

Hem, zo kom ik in Jeruzalem Gebed: Dank, dank nu allen 

God ( Gez. 44 LvdK)      

 

 

III. WIJ LEZEN VANAVOND ALS CENTRALE TEKST: 

2 KORINTHE 2: 12-17.  

Enkele Kernwoorden: geur, van Zijn kennis, op ieder plaats, 

door  
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 ons openbaar maken, voor God, van Christus, levensgeur ten 

leven, doodsgeur ten dode. Wie is daartoe bekwaam. 

 

IV. EEN AANGENAME OF ZOETE GEUR ZIJN IN 

LICHT VAN DE BIJBEL: 

a.  Hooglied 1: 12-14, 2: 13, 4:1014, 7:8, 13. In Hooglied 

wordt de geur gezien in het licht van liefde van de bruid 

voor de bruidegom. Het is de geur van zalfolie, nardus= 

welriekende balsem, bloeiende bloemen van de wijnstok( 

jeugd, eerste liefde), geur van het voorjaar (Libanon)van 

specerijen, liefdesappels. Het is aangenaam, zoet, raakt je 

diepste wezen, prikkelend etc.      

 

b. Johannes 12:1-8. Martha uit haar liefde voor de Heere 

Jezus in het dingen te doen voor Hem(veel bedienen, alles 

regelen), Maria laat haar liefde zien naar Hem te luisteren en 

door inzicht en kennis van Zijn weg: met het oog op de dag 

van mijn begrafenis (vs. 7b) Opmerkelijk is hier het verschil 

in inzicht tussen Judas en de overigen en Jezus wat betreft 

de zalving. Judas, een dief, zag alleen maar geld, onder het 

mom van vroomheid, zuinigheid en naastenliefde (de 

armen) keurt hij wat Maria doet af. Ook de anderen doen 

dat! Jezus kijkt daar anders tegenaan. Wat betreft iets doen 

voor Jezus mag niet bekrompen of afgepast zijn. Het is de 

volle liefde, de volle vreugde als antwoord op Jezus liefde 

en genade voor hen. Juist vanuit een volle liefde van en tot 

Jezus komt er ook een volle liefde tot de anderen. 
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c. Lukas 1:9-11, Openbaring 5,8, 8:3,4. Het 

reukofferaltaar: De gebeden zijn een lieflijke reuk voor 

God. God antwoord op gebeden.  

 

d.  2. Korinthe 2: 14-17. 

 Het is een aangename geur voor God (vs. 15) 

 Het is de geur van kennis van Christus (Efeze 

5:2) 

o Wie Hij is (Zijn persoon) en wat Hij 

gedaan heeft. Zijn plaatsvervangend 

lijden en sterven, opstanding 

o Wat dat voor ons betekent!  

 Eigen geur is de geur van de 

zonde 

 Door wedergeboorte en 

vernieuwing ontvangen wij door 

de Heilige Geest de geur van 

Christus. Hij is Gods 

vertegenwoordiger, Gods 

Ambassadeur 

 Een verbrijzeld hart is God 

welgevallig Psalm 51:17 

 Het heeft twee uitwerkingen 

o Zon=> op klei: verharding, geur ten 

dode 
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o Zon=> op boter: zacht, geur ten leven. 

 

 

V. HOE ZIJN WIJ EEN GEUR VAN CHRISTUS? 

 

a. Romeinen 12:1,2. Door onze overgave aan Hem.  

b. Romeinen 15:16. Door als gemeente te leven uit en 

door en tot Hem. 

c. Psalm 133, Door vervuld te zijn met de Heilige 

Geest, als broeders en zusters in Christus één te zijn. 

d. Mattheüs 7:13,14. Door de nauwe poort binnen te 

gaan en op de smalle weg Jezus te volgen. 

e. Mattheüs 5:13-16. Door een zoutend zout en een 

lichtend  

licht te zijn en ons licht voor de mensen te laten 

schijnen. 

 

IV. HOE KUNNEN WIJ, KAN IK, EEN GEUR VAN 

CHRISTUS ZIJN? HEM  IN IEDER PLAATS OPENBAAR 

MAKEN?  

 

 In Liefde (Galaten 5:6)  

i. Onbekrompen, in toewijding, uit 

wederliefde, gericht op Hem, in 

dankbaarheid 
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b. In Geloof (Hebreeën 10:39) 

i. Levend uit Zijn Woord en vervuld met 

Zijn Geest. 

 

c. In Hoop. (Romeinen 8:24) 

i. In volharding en geduld, in verwachting 

 

Enkele praktische tips 

 

Ontdek en benut de gave die God jou in Christus gegeven heeft. Hij 

is Zijn Zinvol leven 

 

a. Jezus is en geeft je een zinvol leven. 2 Kor. 2:15 

 

b. Hij komt op de eerste plaats in je leven. Hij is jouw 

Heer Joh. 20:28 

 

c. Getuig van Hem in woord en daad. Hand. 1:8 

 

d. Zet je gave in ten dienste van de gemeenschap Fil. 

2:4-8, 1 Kor. 12:12ev, Rom. 12:3-8, 1 Pt. 4:10. 

Woord 

Gebed 

Gemeenschap 

Getuigenis,  

Dienst 

Lied/gedicht 

Iets creatiefs 



27 

 
VI.  Het zesde kenmerk is Zijn OVERGAVE dat leidt tot 

Aanbidding. 

 

VOORBEREIDING 

 

Gods Zoon is mens geworden. Hij is ‘Immanuël’. Dat betekent 

‘God met ons’.  

 

Hij is geboren in Bethlehem en zijn wieg was een voerbak, een 

kribbe. Daar lag Gods Zoon, nederig en klein, in doeken gehuld. 

Om in alles ons gelijk te zijn, behalve de zonde. Zijn ‘wieg‘ stond 

in Israël. Hij was een Joodse jongen, die op de 8e dag besneden is 

en in alles Gods wetten gehoorzaamd en vervuld.17 

In de plaats van Israël en in onze plaats heeft Hij God, Zijn 

hemelse Vader, in alles gehoorzaamd. En Hij heeft voor al onze 

zonden, tekortkomingen en overtredingen van de wet, waarop de 

vloek van God stond, de straf gedragen.18 

                                       
17

 Romeinen 8:3,4---  Want wat voor de wet onmogelijk was, 

krachteloos als was zij door het vlees, [dat] heeft God [gedaan]: Hij heeft 

Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondigen 

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 den Geest. 
18

 Jes. 53:5- 7 --- 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 ons genezing gekomen. Wij dwaalden 

allen als schapen, wij keerden ons ieder naar onze eigen weg. Maar de 

HEERE heeft de ongerechtig- heden van ons allen op Hem doen 

neerkomen.  
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Dat gebeurde op het kruis van Golgotha.  

Wij zijn zondige mensen, die het uit onszelf niet redden. De 

apostel Paulus omschrijft dat in Romeinen 7:24,25 alsvolgt:“ Ik 

ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze 

dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.”  

Wie durft te zeggen dat hij of zij geen zondaar is of zonde 

gedaan heeft? Wie dat , die leeft in de leugen i.p.v. in de 

waarheid.19 Daarom moest de Heere Zich overgeven aan Gods wil 

en weg. Tot ons behoud.  

Stel je dat toch eens voor!  

God schiep door Zijn Zoon alle dingen20. Hij schiep ons, mensen, 

naar ‘Ons beeld, naar Onze gelijkenis’ Genesis 1:26. 

                                       

19
  1 Joh. 1:6 -9 --- Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het 

licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus 

Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij 

geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. 

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de 

zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.  

20
  Joh. 1:1-3--- 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 gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt 

dat gemaakt is.  

  Kol. 1:15,16 --- Hij is het Beeld van de onzichtbare God , de 

eerstgeborene van heel de schepping, Want door Hem zijn alle dingen 
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Dat beeld en die gelijkenis is na de zondeval vertroebeld 

en verduisterd. Maar God Zelf in en door Zijn geliefde Zoon, onze 

Heere Jezus de Messias heeft door Zijn komst, gehoorzaamheid, 

lijden en sterven aan het kruis en opstanding dat beeld van God 

weer herstelt en waarmaakt. Voor ons. In onze plaats!!! Wat een 

overgave!! 

Daarom belijden wij - dat woord betekent hetzelfde 

zeggen als God in Zijn Woord, de Bijbel-:  

Heere Jezus, U bent Gods openbaring, Gods gerechtigheid en 

heiligheid, Gods goede relatie, God met ons!  

 

Nog iets over Zijn Naam: Jezus, Zijn Hebreeuwse naam is 

Jeshua   , dat betekent : de Heere geeft/is heil, De Heere redt. 

Hij is werkelijk Redder en Verlosser. Hij doet Zijn Naam alle eer 

aan. Hij doet wat Zijn Naam betekent: redden en verlossen.  

 

Daarom zegt Gods Woord, omdat Hij Zich overgegeven 

heeft aan de wil van de Vader:   Zie, Ik kom –in de boekrol is over 

Mij geschreven -   om uw wil te doen, o God (Hebr. 10:7)  

daardoor zijn,wij geheiligd dat is apart gezet en toegewijd aan 

God door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens voor 

altijd. 

En door dat ene offer (dat is Zijn kruislijden, sterven en 

opstanding)  heeft God hen die geheiligd worden, tot in 

eeuwigheid volmaakt. Hebreen 10:1421   

                                                                                     
geschapen die in de hemelen en die op de Aarde zijn, die zichtbaar en 

die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle 

dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.  
21

 Zie ook I. Zijn volmaaktheid         
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STUDIEAVOND VI 

 

WIJ LEZEN VANAVOND ALS CENTRALE TEKST: Mattheüs 

11:6  

“Zalig is hij of zij die aan Mij geen aanstoot neemt”  

 

Jezus is de Messias, onze Heiland en Heer. Koning uit het huis 

van David en Gods Zoon. Maar Hij ging wel de weg van het kruis. 

Van de vernedering, bespotting en veroordeling. Hij hing als een 

gevloekte aan een vloekhout. Gal 3:13. Hij riep uit “Mij dorst” en 

“Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij  verlaten?” Dat kan een 

aanstoot en ergernis worden. Een lijdende Messias, die sterft op 

een kruis. Daar kun je toch niets mee! Dat is toch niet de weg van 

geluk en zegen. De weg van lijden en dood?   

 

In de ogen van de wereld lijkt Jezus wellicht een 

mislukkeling te zijn Maar, let wel, de wijsheid van God is in de 

ogen van mensen dwaasheid en omgekeerd. Maar het is wel 

Gods weg tot behoud en zegen.  

Juist door Jezus gehoorzaamheid en overgave aan Gods 

wil, “Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschiedde! “zijn wij gered 

en is het beeld van God in ons leven hersteld. Alleen door Zijn 

overgave komen wij tot ware aanbidding en lofprijzing. 

De apostel Paulus geeft in Romeinen 12:1ev aan dat Jezus 

overgave onze overgave is en dat wij geroepen worden om ‘onze 

lichamen te stellen tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer, 

dit is uw onze redelijke eredienst.   

 

Dat is voor ons echter onmogelijk zonder dat de Heilige 

Geest dat in ons hart bewerkt. Ook Jezus heeft Zichzelf door de 

eeuwige Geest als een smetteloos offer  aan God gebracht Hebr. 
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9:14. Door de Heilige Geest kunnen ook wij ons met hart en ziel 

aan de Heere  Jezus overgeven.  

 

Waarom roept de Heere  ons op om ons leven aan Jezus 

over te geven?  

 

Ten eerste, omdat alleen door Hem u en ik volmaakt en 

heilig zijn voor God. Hebr. 10:1-14. Hij is immers onze 

Hogepriester, die ons zondige leven door zijn zondeloos leven 

bedekt voor Gods heilig Aangezicht. Zodat wij door Hem voor 

God kunnen bestaan. En Hij heeft voor al uw en mijn zonden 

voldaan, zodat die door zijn bloed gereinigd en verzoend zijn. 

Ten tweede omdat Zijn liefde onze wederliefde vraagt. 

Zijn overgave onze overgave.  

 

Mijn kind, geef Mij je hart!  

 

Wij worden allen geroepen om  niet af te wijken, noch 

naar rechts noch naar links. Wij worden geroepen om Hem alleen 

te volgen en te dienen. En ons hele leven in zijn doorboorde 

handen te leggen.   

 

Heer, ik geef me aan U volkomen,’k leg mijn al hier voor U 

neer,opdat Gij in Mij zoudt wonen, met uw Geest, o Heer! Al de 

liefde van mijn harte zij U voortaan toegewijd! ‘k Vrees geen 

moeite meer of smarte, daar Gij met mij zijt. 

Glorie, glorie, Hallelujah, ‘k leg mijn al aan Jezus’ voet en nu is 

mijn heil volkomen door het dierbaar bloed. Elb 313:1 Ds  
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Lees het verhaal van de drie bomen en  vertel elkaar wat je daarin 

aanspreekt en wat het ons te zeggen heeft. Welk Bijbelwoord kun 

je hier naast leggen  

 

Lees II, het korte artikel over Mijn werkzame leven is aanbidding. 

Hoe verhoudt dat zich met onze gedachten over aanbidding?  

  

I. Het verhaal van de drie bomen met hun drie 

dromen…. 

 

Lang geleden stonden er op een heuvel drie bomen; ze stonden 

daar en droomden van wat ze later wilden worden wanneer ze 

groot waren. 

De eerste kleine boom keek naar de sterren en zei: “Ik wil een 

schat bewaren. Ik wil bekleed worden met goud en gevuld met 

kostbare stenen. Ik word de mooiste schatkist in de hele wereld!” 

De tweede kleine boom keek naar de kleine stroom die beneden 

voorbij kronkelde op weg naar de oceaan. :”Ik wil over verre 

wateren reizen en machtige koningen vervoeren. Ik wil het 

machtigste schip ter wereld worden!” 

De derde kleine boom keek naar de vallei daar beneden waar 

ijverige mannen en vrouwen aan het werk waren in een ijverig 

stadje. “Ik wil helemaal niet weg van deze heuveltop. Ik wil zo 

groot worden dat de mensen later, wanneer ze voorbij komen en 

naar me kijken, hun ogen naar de hemel richten en aan God 

denken. Ik wil de grootste boom van de wereld worden!”. 

Er gingen veel jaren voorbij. De regen kwam, de zon scheen, de 

kleine bomen groeiden en groeiden. En op een dag kwamen de 

houthakkers de heuvel opgewandeld. De eerste houthakker keek 

naar de eerste boom en zei: ”Dit is een prachtige boom. Het is 

echt de volmaakte boom voor mij!” En met een paar zwaaien van 
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een blinkende bijl viel de eerste boom tegen de grond. “Nu gaan 

ze een mooie kist van mij maken; ik zal een kostbare schat 

bevatten”, dacht de eerste boom. 

De tweede houthakker keek naar de tweede boom en zei: “Dit is 

echt een sterke boom. Een perfecte boom voor mij”. En met een 

paar zwaaien van zijn blinkende bijl ging ook de tweede boom 

tegen de grond. “Nu ga ik verre oceanen bevaren”, dacht de 

tweede boom. “Ik zal een groot schip worden dat machtige 

koningen vervoert”. 

Maar de derde houthakker keek niet eens op. “Elke boom is goed 

voor mij”, gromde hij. En met een paar zwaaien van zijn blinkende 

bijl viel ook de derde boom  om. 

De eerste boom was blij toen hij in de werkplaats van de 

timmerman werd binnengebracht. Maar de timmerman maakte 

uit zijn hout een voederbak voor dieren. De eens zo fiere boom 

werd niet met goud bekleed en hij werd ook niet gevuld met een 

kostbare schat. Hij hing vol zaagsel en werd gevuld met hooi 

voor de hongerige dieren. 

De tweede boom glimlachte toen de houthakker hem 

binnenbracht op een scheepswerf. Maar er werd die dag 

helemaal geen machtig zeilschip gebouwd. De eens zo sterke 

boom werd in stukken gezaagd en er werd een eenvoudige 

vissersboot mee gebouwd. Hij was te klein en te zwak om op 

oceanen, of zelfs op een stroom te varen. In plaats daarvan werd 

hij op een meer gebracht. 

De derde boom was totaal in de war toen de houthakker hem in 

een paar grote stukken hakte en hij zo werd achtergelaten op een 

groet houtstapel. “Wat gebeurt er toch met me?”, dacht de eens 

zo machtige boom. “Al wat ik wilde was om op de heuvel te 

blijven staan en mensen naar God wijzen”. 
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Er gingen weer heel wat dagen en nachten voorbij. De drie 

bomen waren hun vroegere dromen helemaal vergeten. Maar op 

een nacht werd de eerste boom verlicht door een helder 

sterrenlicht toen een jonge vrouw haar pasgeboren kind in de 

voederbak legde.   “Ik had zo gehoopt dat ik een wiegje voor 

hem had kunnen maken”, fluisterde haar man.   De moeder nam 

zijn hand in de hare en glimlachte omdat het licht zo mooi op dat 

vuile en ruwe hout scheen. “dit wiegje is prachtig”, zei ze. En plots 

besefte de eerste boom dat hij de kostbaarste schat van de 

wereld bevatte. 

Op een andere avond nam een vermoeide man met zijn vrienden 

plaats in de oude vissersboot. De man viel in slaap terwijl de 

tweede boom langzaam over het grote meer voer. Plots begon 

het te bliksemen en stak er een vreselijke storm op. De kleine 

boot kraakte. Hij wist dat hij niet sterk genoeg was om zoveel 

reizigers veilig door dit stormweer te vervoeren. De vermoeide 

man werd wakker. Hij stond recht, strekte zijn hand uit en zei: 

“Wees stil!”. Toen ging de storm even plots liggen als hij was 

begonnen. En toen begreep de tweede boom dat hij de Koning 

van de hemel en de aarde mocht vervoeren. 

Op een vrijdagochtend werd de rust van de derde boom ruw 

verstoord toen de twee stukken van zijn stam werden 

weggehaald van die grote houtstapel. Hij wist niet wat er 

gebeurde toen hij verder gedragen werd langs de woedende 

menigte. Hij sidderde toen de soldaten de handen en voeten van 

een man aan zijn stam vastnagelden. Er liep bloed langs hem 

heen. Hij voelde zich angstig, schuldig en ellendig. Maar de 

volgende zondagochtend, toen de zon opkwam en de aarde 

beefde van vreugde toen besefte de derde boom dat Gods liefde 

alles had veranderd. Het gebeuren had de derde boom sterk 

gemaakt. En iedere keer, wanneer de mensen opkeken naar de 
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boom, zouden ze aan God denken. Dit was veel beter dan de 

grootste boom in de wereld te zijn. Hij was de boom die voor 

altijd naar de hemel mocht wijzen! 

Wanneer je dus eens in de put zit omdat je niet hebt gekregen 

wat je had verwacht, blijf dan rustig en wees toch gelukkig. 

Misschien heeft God wel iets beters voor jou in petto…… 

 
 

II. Mijn werkzame leven is aanbidding. 

Voor ons is het vreemd ons werk als aanbidding te zien. We doen 

ons werk, zo goed mogelijk. De ene keer met iets meer plezier 

dan de andere keer. Maar, om nu ook je werk als aanbidding te 

zien, is dat niet ene stapje te ver?.  

 

Als we aan aanbidding denken, dan vertalen we het met 

lofprijzing, met het zingen van mooie psalmen, lofzangen en 

opwekkingsliederen, liefs zo veel mogelijk. Je helemaal geven aan 

God in en door zo´n lied  Maar, om nu het zorgen voor een 

patiënt, het opmaken van een ziekenhuisbed, het geven van een 

infuus ook als aanbidding te zien, dat ligt eigenlijk buiten ons 

gezichtsveld.  

Toch heeft ons werkzaam leven alles met aanbidding te maken. 

Waar mee geef je God de eer, hoe krijgt de HERE waar Hij recht 

op heeft? Door uw en mijn bereidheid om in alles ons te geven 

aan Gods wil. Door in alles ons te onderwerpen aan wat God op 

dat moment van ons vraagt. Juist overgave leidt tot ware 

aanbidding. 

In het Oude Testament liepen de Israëlieten met hun offers en 

aanbiddingliederen het huis van God als het ware plat. Ze konden 

er maar geen genoeg van krijgen. Maar als je eens keek naar hun 

doen en laten, hun handel en wandel, dan was dat verre van een 
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aanbiddend leven. Daarom walgde God van al die vrome offers. 

Als je doen en laten niet in overeenstemming is met wat je zegt 

en zingt, dan kan je maar beter even je mond houden. En je 

bekeren, om juist op de werkvloer God te eren door alles te doen 

wat Hij van je vraagt. 

 

De apostel zegt het in de Kolossenzenbrief (3:17) zo raak: “Alles 

wat je doet met woord of werk, doet dat alles in de Naam van de 

HERE Jezus, God de Vader dankende door Hem.’ 

Een aanbiddend leven op de werkvloer bestaat uit 

offervaardigheid, overgave en dankbaarheid.  Soms hoor je in de 

gangen van het ziekenhuis, of in het verpleegtehuis, of thuis als 

de mantelzorger zijn gewone dagelijks werkzaamheden doet,  

een geweldig aanbiddinglied.  

 

Tot eer van God de Vader   
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Enkele Praktische tips 

 

Probeer elke dag Gods wil te begrijpen en te doen. Hij is Zijn en 

onze Overgave 

a. Geef je elke dag over aan Hem. Rom. 12:1. Hij is zo 

barmhartig en genadig voor je. Bij Hem is er leven. 

Joh 14:6, Joh. 10:10. 

 

b. Wees zeker dat God je wil leiden, ook als je het niet 

ziet en voelt. Ps. 32:8, Spr. 3:5,6, Gez. 427:1,2,5 

 

 

Woord 

Gebed 

Gemeenschap 

Getuigenis, 

Dienst 

Lied/gedicht/verhaal  

Iets creatiefs 
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VII.  Het zevende en laatste kenmerk is Zijn GEBORGENHEID. 

 

VOORBEREIDING: 

 

Gods volk heeft in de loop der eeuwen zeer moeilijke 

tijden gekend, zoals de slavernij in Egypte, de Babylonische 

ballingschap en de vervolging onder Antiochus Epiphanes IV.  

 

Ook in de laatste grote ballingschap na 70 na Christus is dat volk 

verstrooid en waren ze zonder tempel, zonder priester etc.22 (Hos. 

3:5ev) Daarom is het goed om herinnerd te worden aan drie 

woorden. Lo Le-Am Sequlah.  

 

Want die woorden betekenen Lo = voor Hem, Le-am= 

een volk, Sequlah= Zijn persoonlijk eigendom. Dat had de Heere 

hen, toen Hij hen bij de hand nam en uit Egypte bevrijdde, 

duidelijk gemaakt door Zijn knecht Mozes. Leest u daar de 

teksten uit Ex. 19:5, Deut. 7:6-8, 14 :2 en 26:17,18 maar op na.  En 

omdat Hij met Abraham en zijn nageslacht een eeuwig verbond23 

                                       
22

  Hos. 3: 4,5 --- Want de Israëlieten moeten veel  dagen zonder koning 

en zonder vorst blijven, zonder o0ffder en zonder gewijde steen, zonder 

efod en afgodsbeelden. Daarna zullen de Israëlieten  zich bekeren, en 

de HEERE, hun God, zoeken en David, hun koning. Zij zullen zich in diep 

ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid wenden in later tijd.  
23

 De Heere God koos in Zijn oneindig grote liefde Abraham en zijn 

nageslacht om voor eeuwig een volk te zijn als Zijn persoonlijk 

eigendom.  Dat is nogal wat. Dat God hen heeft uitgekozen om voor 

altijd bij Hem te horen en Hij bij hen. Dat maakte de Heere ook duidelijk 

door met Abraham en zijn nageslacht een verbintenis te maken, een 
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gesloten had,  is die belofte nog steeds geldig en waar. Dat was 

niet omdat het volk Israël van alle volkeren op aarde een volk was 

dat er in alle opzichten uitsprong. Zo van, kijk eens aan wat een 

geweldig, liefdevol en gelovige volk dat is. Nee, verre van dat! Ze 

waren helemaal niet beter dan alle andere volkeren. Maar het 

enige antwoord ligt bij God. Bij Zijn verkiezende liefde. Zoals Hij 

dat ook door de profeet Jeremia in hoofdstuk 31:3 had gezegd. 

“Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad”.  

 

En in Jesaja 41:8, 9 lezen we soortgelijke woorden:  

“Maar u, Israël, Mijn dienaar, u Jakob, die Ik heb verkozen, het 

nageslacht van Abraham, die Mij liefhad, u, die Ik gegrepen heb 

van de einden der aarde, geroepen uit haar uithoeken en tegen wie 

Ik zei: U bent Mijn dienaar. Ik heb u verkozen en heb u niet 

verworpen.”    

Gods verkiezende liefde is de enige grondslag van die woorden: ‘ 

Lo Le-am Sequlah’.  

 

                                                                                     
eeuwig verbond te sluiten. En eeuwig duurt natuurlijk eeuwig, altijd!! 

Dus wat er ook gebeurd, wat het volk Israël ook doet, God blijft Zijn 

belofte en Verbond trouw. Ook vandaag nog. En morgen en 

overmorgen. Altijd! 

“Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun 

generaties door, tot een eeuwig verbond, om u tot een God te zijn, en voor 

uw nageslacht na u.” Gen. 17:7 

Lees verder in bijlage I.>>>  
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Daarom was en is Israël Gods volk, Zijn eigendom. Zijn 

persoonlijk eigendom, van onschatbare waarde voor Hem.24 Het 

is opvallend wat Calvijn hier over schrijft in zijn commentaar op 

dit gedeelte uit Jesaja 41:9. Hij schrijft en ik citeer:   

 

Wat hier over hen gezegd wordt raakt echter ook ons. Want 

voor altoos blijft van kracht wat Paulus zegt: Gods gaven zijn 

onberouwelijk’ (Rom. 11:29) Hoewel Hij het grootte deel vanwege 

hun ongeloof afsneed, toch bewaart Hij enig zaad, dat door Hem 

aangenomen (geadopteerd is, zodat in enige takjes de roeping 

voortdurend plaats vond. Want Gods verkiezing kan door de 

boosheid van mensen niet veranderd worden.  

 

Calvijn haalt dus de apostel Paulus aan, die over de 

roeping en Gods gaven zegt : “Want de genadegave en de roeping 

van God zijn onberouwelijk.” (Rom. 11:29)  

Eerder in dat hoofdstuk had de apostel Paulus  ons al 

voorgehouden, dat God Zijn volk niet verstoten heeft. Hij zegt dat 

twee keer achter elkaar, met als bewijs,  

                                       
24

 Voor de apostel Paulus is er een Israël naar het vlees en een Israël 

naar de Geest. Want niet allen, die uit Israël voortgekomen zijn, zijn ook 

werkelijk Israël. (Hij die strijd met God) De Schrift zegt: ’ Alleen dat van 

Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is: niet de kinderen van het 

vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte werden als 

nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte: Rond deze tijd 

zal Ik komen, en dan zal Sara een zoon hebben.”(Rom. 9:6-9)   Zo was 

het ook met de kinderen van Izak en Rebecca. Lees verder in bijlage 

II.>>>  
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a. dat hij zelf een Israëliet is, uit de stam Benjamin,  

b. en b. dat de Heere in zijn tijd een overblijfsel gelaten heeft, 

naar de verkiezing der genade, net als in de tijd van Elia, 

toen er ook 7000 man uit Israël hun knieën niet hadden 

gebogen voor de Baäl.  

c. c. Maar ook geeft hij als bewijs, dat God dit volk ‘van 

tevoren gekend heeft.’ (Rom. 11:1,2) Dat is een belangrijk 

gegeven want in Rom. 8:29,30 schrijft hij over dat tevoren 

gekend zijn :  

“Want hen, die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij ook 

er van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon 

gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele 

broeders. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft 

Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook 

gerechtvaardigd en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij 

ook verheerlijkt”  

 

U ziet dat Gods genadegave aan en roeping van Gods 

volk Israël nog steeds geldig zijn, onberouwelijk.  

 

Als de apostel Petrus in zijn eerste Petrusbrief (1 Pt. 2:9) 

spreekt over Israël en over allen die bij Israël zijn ingelijfd, 

gebruikt hij dezelfde woorden: “Maar u bent een uitverkoren 

geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat 

God Zich tot Zijn eigendom maakte……”  

Allen die in de Messias Jezus geloven, die hun leven bouwen op 

de Rotssteen, die gelegd is in Tsion, uit Israël, vanwege Gods 

genadige verkiezing en trouw zijn en blijven nog steeds Lo Le-am 

Sequlah. Maar ook het andere deel, dat verhard is, blijft die 
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benaming dragen. Er is immers een verkoren deel van Israël, maar 

ook een verhard deel. (Zie Rom. 11:7) 

 

Maar het wonderlijke is nu, dat ook allen die uit de 

volkeren tot geloof in de Messias zijn gekomen, ook mogen 

horen dat ze Lo Le-am Sequlah zijn. Wat een vreugde en genade 

is dat! Zie ook wat Zondag I van de Heidelberger Catechismus 

ons daarover uit Gods Woord leert25.  

 

Kort samengevat. Ik ben van Iemand, daarom ben ik 

iemand. Hij is mijn enige houvast in leven en sterven. Door 

Christus offer mag ook ik Zijn eigendom zijn. Hij is mijn Heere26. 

Laten we dat elkaar maar bovenal Israël niet ontzeggen.  

                                       
25

 Zondag 1 HC. – Vrg: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in 

sterven? Antw: Dat ik met lichaam en ziel zowel in leven als in sterven 

(Rom. 14:8) niet mijzelf toebehoor (1 Kor.6:19), maar het eigendom ben 

van mijn getrouwe Heiland Jezus Christus (1 Kor. 3:23, Tit. 2:14) Hij heeft 

met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald (1 Pt. 

1:18,19, 1 Joh. 1:7, 1 Joh. 2:2,12) en mij uit alle heerschappij van de 

duivel verlost (Hebr. 2:14). Hij waakt met zoveel zorg over mij (Joh. 6:39, 

Joh. 10:28, 2 Thess. 3:13, 1 Pt. 1:5)  dat zonder de wil van de hemelse 

Vader gene haar van mijn  hoofd kan vallen (Matth. 10:30,, Luk. 21:18) , 

ja zelfs dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen ( (R0m. 8:28). 

Daarom verzekert Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige 

leven (2 Kor. 1:22, 2 Kor. 5:5, Ef. 1:14, Rom. 8:16) en maakt mij van harte 

bereid om voortaan voor Hem te leven (Rom. 8:14, 1 Joh 3:3)   
26

 Vrg/Antw: 34 van de HC. (Zondag 13) luidt: Vrg: Waarom noemt u 

Hem onze Heere? Antw: Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze 

zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn kostbaar bloed 
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Calvijn voegt er nog wel iets aan toe. Namelijk deze 

woorden: Laten we dus bedenken, dat wij door God uitverkoren 

zijn op die voorwaarde, dat we bij Zijn Gezin blijven, ook al hadden 

we daaruit terecht verwijderd kunnen worden. Ik vat die 

voorwaarde zo op, niet als een voorwaarde vooraf: Hij kies mij uit 

als…….(dan is uitverkiezing geen onverdiende genade en liefde 

meer)  maar als een uitvloeisel daarvan. Leven als Zijn eigendom 

is ook blijven bij allen die ook Zijn eigendom zijn.      

We hoeven niet bevreesd te zijn als kinderen van God, 

door geloof in de Messias, we hoeven niet verschrikt te zijn. 

Omdat Hij, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus ook 

onze God is. Daarom sterkt Hij ons. Door Zijn Heilige Geest helpt 

Hij ons, door Zijn Heilige Geest ondersteunt Hij ons met de 

rechterhand van Zijn gerechtigheid. Wie leeft uit genade, leeft 

door de Geest uit wie Christus is en wat Hij voor ons gedaan 

heeft. In Hem zijn wij/ ben ik rechtvaardig en heilig en zullen 

wij/zal ik verheerlijkt worden. 

Zo’n God heeft Israël en zo’n God hebben ook wij. 

 
STUDIEAVOND VII 

 

I. WIJ LEZEN VANAVOND ALS CENTRALE TEKST: 

ROMEINEN 14:7,8  

 

                                                                                     
vrijgekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost en ons tot Zijn 

eigendom gemaakt heeft ( 1 Pt. 1:18,19, 1 Pt 2:9, 1 Kor. 6:20, 1 Tim. 2:6, 

Joh. 20:28)   
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De HEERE  heeft voor een ieder van ons een veilig plekje, iets dat 

ons altijd geborgenheid, zekerheid, houvast geeft.  

 

Als je willekeurige ouders vraagt naar wat zij zeer belangrijk voor 

hun kinderen vinden, wordt een veilig plekje, bijvoorbeeld  thuis, of 

op school, in de kinderopvang, als heel belangrijk gezien, naast 

andere zaken die de aandacht vragen, als gezondheid, vriendjes en 

vriendinnetjes etc.   

Zo is het ook in onze gemeente. Als je het de hemelse 

Vader vraagt dan is Zijn antwoord naast een aantal andere 

belangrijke dingen dat Zijn kinderen een veilig plekje hebben, 

een veilige haven zijn.  Daarom mogen we er alles aan doen om 

iedereen te laten weten, te verkondigen (zie punt 1 van onze 

Visie) dat die veilige haven er is.  

 

Maar nu moeten we niet de fout maken door te denken 

dat wij die veilige haven uit onszelf kunnen creëren. Nee, we 

geloven dat zo’n veilig plekje bij de Heere  Jezus te zoeken en te 

vinden is. Voor ouderen en jongeren! 

Jezus zegt niet voor niets, laat de kinderen geworden en 

verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het 

Koninkrijk der hemelen. Matth. 19:14 Gods belofte in Jezus 

Christus is er voor allen die bij Hem schuilen. 

 

Dat veilige plekje, dat, zoals we hebben gezien ook wel 

met de woorden houvast of troost wordt aangeduid, is er omdat 

de Heere  Jezus door Zijn komst, Zijn gehoorzaamheid aan de wil 

van de hemelse Vader, door Zijn lijden en sterven voor onze 

zonden, en Zijn opstanding dat veilige plekje voor ons gemaakt 

heeft. Bij God. Hij heeft dat plekje gemaakt doordat wij van Hem 

zijn. Hand 20:28c. Hij heeft ons gekocht en betaald met zijn 
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bloed. 1 Petr. 1:18,19, 1 Kor. 6:20 Hij heeft ons losgekocht van de 

macht van de zonden en de duivel. Kol 1:13,14. En door en bij 

Hem zijn we veilig. 

 

Dat veilige plekje is HIJZELF en Zijn lijden, sterven en 

opstanding  

 

Dat mogen we geloven, dat mogen we elkaar voorhouden 

in de gemeente, dat mogen we aan een ieder die bij ons te gast 

is, of een dienst meemaakt, of via het internet een dienst 

meemaakt,  door geven.  

 

Een vraag aan ons alleen:   

 

Verlangen wij ook naar dat veilige plekje , die veilige 

haven bij God?  

 

Een advies voor ons allen:  

 

Wees voor jong en oud een veilige haven. Want Jezus’ 

offer is de ultieme gave.  

 

Een zekerheid voor ons allen:  

 

Weet je bij wie je altijd houvast vindt? Alleen bij Jezus 

Christus, onze Heere! 

 

Enkele praktische tips: 

 

Laat Jezus Christus altijd het middelpunt van je leven zijn. Je bent 

immers Zijn Eigendom. 



46 

 
 

a. Schuil elke dag bij Hem met je zorgen en verdriet, met je 

zonde en verkeerde dingen. Ps. 37:3-5, Ps. 55:23. Bij Hem 

ben je veilig. Bij Hem vindt je geborgenheid. Ps. 91:1 

 

b. Hij geeft je Zijn belofte dat je niet bevreesd hoef te zijn, 

omdat Hij bij je is. Volgens Jes. 41:10 sterkt Hij je als je 

zwak bent, helpt Hij je als je hulpbehoevend bent, en 

ondersteunt Hij je als je het zelf niet meer kan.  

 

c. Door geloof in Christus ben je een kind van God. Weet 

zeker dat je van Hem bent, Zijn eigendom. Zd. 1 HC, Rom. 

14:8, 1 Pt. 1:18,19   

 

d. Dat is jouw houvast, jouw geloofszekerheid.     Joh. 6:47. 

 

Woord, Gebed 

Gemeenschap 

Getuigenis,  

Dienst, Lied/gedicht 

Iets creatiefs 

 

 

 

 

 


