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Het pad naar complete vreugde  
IN JEZUS BLIJVEN 

Blijf in Mij, en Ik in u (Johannes 15:4). 

 

Blijven in Christus betekent:  

▪ een voortdurend ontvangen van Zijn Geest,  
▪ een leven van onvoorwaardelijke overgave aan 

Zijn dienst. 1  

In Hem blijven is geen taak die wij moeten volbrengen 
als voorwaarde om Zijn redding te kunnen ontvangen. 
Het is eerder onze toestemming om Hem alles te laten 
doen voor ons, in ons en door ons. Het is werk dat Hij 
voor ons doet – het resultaat en de kracht van Zijn 
verlossende liefde. Ons aandeel is onszelf gewoon over 
te geven, Hem te vertrouwen en te wachten tot Hij in 
ons volbrengt wat Hij heeft beloofd.2 

Het boekje Stappen naar persoonlijke opwekking bevat 
lessen over geestelijk groei.  

We raden u aan het opnieuw te lezen, ook al worden de 
basisprincipes eruit in dit boekje herhaald.  

  

                                                           
1 E.G. White, Jezus, de wens der eeuwen, H.73: Uw hart worde niet 
ontroerd 
2 Andrew Murray, geciteerd in Dennis Smiths, 40 Days – Prayers and 
Devotions to Revive Your Experience with God, Boek 2, (R&H 2011), p. 35, 
dag 11. 
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HOOFDSTUK 1 

HET KOSTBAARSTE GESCHENK 
VAN JEZUS 

Wat leert Jezus over de Heilige Geest? 
Ken je de meest indrukwekkende boodschap van Jezus? 

Wat zijn de taken van de Heilige Geest? 
Waarom hebben we voor karaktervorming externe hulp nodig? 

 

Terug naar onze eerste liefde: Een zuster schreef mij:  

Mijn vriend en ik studeren momenteel het boek 40 
Days voor de derde keer, afwisselend met het boekje 
Stappen naar persoonlijke opwekking. Voordat we dit 
materiaal ontdekten, was onze geloofservaring en 
gebedsleven niet wat het eens was. We verlangden 
ernaar om onze ‘eerste liefde’ terug te vinden. We 
hebben het gevonden! Wij danken God met ons hele 
hart. Het is zo prachtig hoe onze liefdevolle God 
gebeden beantwoordt en hoe Hij openbaart dat Zijn 
Geest werkt – in ons en in de mensen waar we voor 

bidden. ⎯ M.S. 

Jezus kwam ons leven binnen: Iemand anders schreef over 
deze boeken:  

[...] ze zijn een grote en langverwachte zegen in mijn 
leven geworden. Net zoals een zuster van onze 
gemeente en veel andere kerkleden hebben 
ondervonden, ontbrak er altijd iets in onze 
geloofservaring en nu hebben we het voorrecht gehad 
om te ervaren hoe Jezus onze levens is 
binnengekomen en begonnen is ons te veranderen. Hij 
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werkt nog steeds aan ons en stap voor stap brengt Hij 

ons dichter bij Hem. ⎯ S.K. 

De speciale oproep van Jezus  
Er is een specifieke Bijbelpassage waarin Jezus ons 
nadrukkelijk beveelt te vragen om de Heilige Geest. Ik ken 
geen andere passage waar Jezus ons zo liefdevol heeft 
aangeraden iets ter harte te nemen. Deze verzen zijn te 
vinden in zijn les over het gebed in Lucas 11. Daar benadrukt 
Hij tien keer dat wij om de Heilige Geest moeten vragen. 
Lukas 11:9-13:  

En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u 
zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. 
Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; 
en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. 
Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om 
brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een 
vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven 
of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen 
geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede 
gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse 
Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem 
bidden? 

In deze paar verzen gebruikt Jezus het werkwoord ‘bidden’ 
zes keer; vervolgens vervangt Hij ‘bidden’ en benadrukt het 
twee keer met ‘zoeken’ - een actie - en nog twee keer met 
‘kloppen’ - ook een werkwoord. 
Laat Hij ons niet duidelijk zien dat wij actie moeten nemen 
om vervuld te worden met de Heilige Geest? Het laatste 
‘bidden’ wordt in het Grieks gebruikt in de onvoltooid 
tegenwoordige tijd. Dat betekent dat we niet slechts één 
keer moeten vragen, maar voortdurend. Hier maakt Jezus 
het vragen niet alleen tot een urgentie, maar verwacht Hij 
ook dat we het voortdurend doen. Natuurlijk wil Hij ook ons 
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verlangen naar de Heilige Geest opwekken met deze 
dringende uitnodiging. Deze oproep toont ons de overtuiging 
van Jezus dat we iets cruciaals missen als wij niet 
voortdurend om de uitstorting van de Heilige Geest vragen. 
Hij vestigt duidelijk onze aandacht op het feit dat wij de 
Heilige Geest absoluut nodig hebben. Op deze manier wil Hij 
dat wij voortdurend de rijke zegeningen van de Heilige Geest 
ontvangen. 
Dit deel van Zijn les over gebed is een uniek proces. De 
Heilige Geest is Gods grootste geschenk - het geschenk dat 
alle andere geschenken met zich meebrengt. Dit was het 
kroongeschenk dat Jezus aan zijn discipelen gaf en een 
duidelijk bewijs van Zijn liefde. Ik denk dat we kunnen 
begrijpen dat zo'n waardevol geschenk niemand zou worden 
opgedrongen. Het wordt alleen gegeven aan degenen die 
hun verlangen naar dit geschenk kenbaar maken en het op 
prijs stellen. Ik heb het tot mijn gewoonte gemaakt om 
dagelijks te bidden voor een verlangen naar de Heilige Geest, 
zoals het in Johannes 7:37 staat: ‘Als iemand dorst heeft, laat 
hij tot Mij komen en drinken.’3  

De Heilige Geest is de bron van een vervuld leven 
Waarom is Jezus naar eigen zeggen naar deze aarde 
gekomen? Hij zegt:  

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed 
hebben (Johannes 10:10). 

Jezus wil dat wij dit nieuwe leven nu ervaren en het na Zijn 
wederkomst in een compleet andere dimensie voortzetten 
als eeuwig leven in Gods koninkrijk. Hij laat ons ook zien dat 
de bron van een vervuld leven de Heilige Geest is:  

                                                           
3 Het is heel waardevol om met beloften te bidden. Zie hoofdstuk 5 van 
'Stappen naar persoonlijke opwekking' 
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Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en 
drinken. Wie in Mij gelooft’, zoals de Schrift zegt: 
‘Stromen van levend water zullen uit zijn 
binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest 
(Johannes 7:37-39). 

‘Stromen van levend water’ - is dat geen goede vergelijking 
voor een vervuld leven? Gaf Jezus ons, tijdens Zijn leven hier 
op aarde, niet een overeenkomstig voorbeeld? 
We weten dat Jezus in Maria verwekt werd door de Heilige 
Geest (Mattheus 1:18). We weten dat Hij na Zijn doop bad en 
dat ‘de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke 
gedaante als een duif’ (Lukas 3:22). Was het onder deze 
omstandigheden noodzakelijk en belangrijk dat Hij de Heilige 
Geest dagelijks ontving? Ik citeer E.G. White:  

‘s Morgens vroeg communiceerde Hij met zijn Vader in 
de hemel en ontving van Hem dagelijks een nieuwe 
doop met de Heilige Geest. 4 

Jezus was inderdaad hierin een voorbeeld voor ons. Wij 
moeten ons afvragen: als Jezus dagelijks een verkwikking van 
de Heilige Geest nodig had, hoe belangrijk is het dan voor jou 
en mij? 
De apostel Paulus begreep werkelijk het doel van Jezus. In 
zijn brief aan de gemeente in Efeze bevestigt Paulus in 
hoofdstuk 1:13 dat zij door de Heilige Geest waren verzegeld 
toen zij gelovigen werden. In hoofdstuk 3:16-17 moedigt hij 
hen aan om sterk in de Geest te zijn en in hoofdstuk 5:18 
roept hij, als gezaghebbende apostel, de Efeziërs en ons op: 
‘Word vervuld met de Geest’ of letterlijk: Laat jezelf 
voortdurend en herhaaldelijk vullen met de Geest. 5  

                                                           
4 E.G. White, Signs of the Times, 21 november 1895, par. 3 
5 Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes, (Lüneburg, 1999), 
pagina 101 

javascript:toggle(divf2)
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We zien dat zelfs als we de Heilige Geest ontvangen hebben 
toen we wedergeboren werden, we over het algemeen een 
dagelijkse bemoediging nodig hebben. Het is belangrijk dat 
het geestelijk leven en de groei van een christen dagelijks 
vervuld worden met de Heilige Geest. In Lessen van het leven 
van alledag staat:  

God heeft niet gezegd: Vraag een enkele keer en gij 
zult ontvangen. Hij zegt dat wij moeten vragen. Houd 
gedurig vol met bidden. Het volhardend vragen brengt 
de smekeling in een ontvankelijker houding en geeft 
hem een groter verlangen de dingen waar hij om 
vraagt, te ontvangen. 6 

In de studiegids van onze sabbatschool van 17 juli 2014 stond 
het volgende over Efeziërs 5:18:  

Wat betekent gedoopt te worden met de Heilige 
Geest? Jezus legde dit persoonlijk uit met een 
synoniem. Een persoon wordt 'gedoopt' met de 
Heilige Geest (Handelingen 1:5) wanneer de Heilige 
Geest 'over hem komt' (vers 8). Dopen betekent 
volledig onderdompelen in iets, meestal water. Dit 
betreft de hele persoon. Dopen met de Heilige Geest 
betekent volledig onder invloed zijn van de Heilige 
Geest - volledig door Hem worden 'vervuld'. Dit is niet 
een eenmalige ervaring, maar eerder iets dat 
voortdurend herhaald moet worden, zoals Paulus in 
Efeziërs 5:18b illustreert met het Griekse werkwoord 
voor 'vervuld'. 7 

 
 

                                                           
6 E.G. White, Lessen uit het leven van alledag, H.12: Vraagt en u zal 
gegeven worden 
7 Sabbatschool Studiegids 17 juli 2014 
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Jezus' afscheidswoorden en de Heilige Geest 
In Jezus' afscheidswoorden bracht Hij vreugde en hoop over 
door hen te vertellen dat de Heilige Geest in Zijn plaats zou 
komen. Jezus vertelt de discipelen iets verrassends in 
Johannes 16:7-14:  

Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik 
wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar 
u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe 
zenden. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld 
overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van 
oordeel: van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; van 
gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u 
Mij niet meer zult zien; en van oordeel, omdat de vorst 
van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb Ik tegen 
u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar 
wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u 
de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet 
vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal 
hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal 
Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij 
zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. 

Een nieuwe nuttige oplossing 
Jezus vertelde de discipelen iets opvallends: ‘Het is nuttig 
voor u dat Ik wegga.’ Dit betekent dat de nieuwe oplossing - 
dat Hij met ons is door de Heilige Geest - gunstiger is dan dat 
Jezus persoonlijk aanwezig is. Op deze manier is Hij niet 
beperkt, maar kan Hij bij iedereen zijn, ongeacht waar die 
persoon op dat moment is. 

Van twijfel en ongeloof naar geloof in Jezus 
De Heilige Geest heeft de taak de ogen van de wereld te 
openen. En bevindt de wereld zich in zekere mate ook niet in 
de kerk? De Heilige Geest opent de ogen van de wereld. Hij 
is de enige die de ogen van Laodicea kan openen. Hij wekt in 

javascript:toggle(divx6)
javascript:toggle(divx7)
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wereldse mensen een verlangen naar God en in lauwe 
christenen een verlangen naar een hechte relatie met Jezus, 
omdat Hij ons de zonde laat zien die de oorzaak is van alle 
andere zonden: ‘omdat zij niet in Mij geloven.’ Gelooft u in 
Jezus? De kern van geloof is vertrouwen. Het teken dat we 
echt geloven en vertrouwen op Jezus is wanneer we ons 
volledig aan Hem geven. Het is een kwestie van volledige 
toewijding, van onze bereidheid om Hem in alles te volgen. 

Gered en gerechtvaardigd door geloof 
Hij opent ook onze ogen voor Jezus’ gerechtigheid. Toen 
Jezus naar de hemel opsteeg, werd Zijn offer door de Vader 
aanvaard. Zo werd het onmogelijke mogelijk, namelijk, dat 
God liefde uitoefende en tegelijkertijd rechtvaardig was. De 
Heilige Geest wil onze ogen openen voor deze onschatbare 
uitwisseling: Jezus neemt alle schuld op zich van degenen die 
zichzelf aan Hem hebben toevertrouwd en geeft hun Zijn 
gerechtigheid. Dit is de centrale leer van de Bijbel: 
gerechtigheid door geloof. 

De Heilige Geest toont ons Gods alternatief 
De Heilige Geest opent ook onze ogen voor het feit dat de 
prins van deze wereld al veroordeeld is. Satan is uit de hemel 
geworpen. Zijn einde is aanstaande. Als we in Christus zijn, 
kan hij ons in principe niet schaden, ook al komen we 
herhaaldelijk in verleiding en kunnen we hier op aarde zwak 
worden. In 1 Johannes 5:18 staat:  

Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet 
zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf 
en de boze heeft geen vat op hem.  
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Een verandering van heerschappij heeft plaatsgevonden in 
ons leven. Jezus wil ons redden van de zonde en ons 
beschermen tegen aanvallen van Satan. 8 
Aan de andere kant wil de Heilige Geest ook de ogen van 
mensen openen voor het feit dat het oordeel komt. Niemand 
kan aan dit oordeel ontsnappen, tenzij hij het geschenk van 
verlossing heeft aanvaard. Het is zeker niet Gods bedoeling 
dat mensen uit angst zouden gaan geloven door hen op het 
oordeel te wijzen. De kennis dat er een oordeel komt, kan 
voor veel mensen echter een stimulans zijn om berouw te 
tonen. Het zou oneerlijk zijn als wij mensen niet de 
alternatieven zouden laten zien voor wat er gaat komen. Dit 
zijn hulpmiddelen om tot een besluit te komen. 

Geeft ons inzicht in de waarheid 
De Heilige Geest zal ons in alle waarheid leiden. Hij bevrijdt 
ons van verkeerde veronderstellingen, van fouten en 
verleidingen. Ja, Hij leidt ons ook naar de waarheid over 
onszelf, zodat we, met Gods hulp, onze koers kunnen 
wijzigen waar nodig. 

De Trooster wordt ‘de Geest van de waarheid’ 
genoemd. Zijn taak is om de waarheid te definiëren en 
te behouden. Hij woont eerst in het hart als de Geest 
van de waarheid, en aldus wordt Hij de Trooster. Er is 
troost en vrede in de waarheid, maar er kan geen 
echte vrede of troost gevonden worden in valsheid.9 

Opent ons zicht op de toekomst 
De Heilige Geest heeft de taak ons de toekomstige dingen te 
verkondigen. Jezus sprak zelf duidelijk over de toekomst, in 

                                                           
8 Dit belangrijke onderwerp wordt behandeld in hoofdstuk 4 van Dennis 
Smith's boek 40 Days -  Prayers and Devotions to Revive your experience 
with God, deel 2 
9 E.G. White, Jezus, de wens der eeuwen, H.73: Uw hart worde niet 
ontroerd 
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Mattheüs 24 bijvoorbeeld. Maar de Heilige Geest heeft de 
taak ons nog meer licht te geven over de toekomst. Wanneer 
wij Hem ruimte geven, kan Hij ook de profetie voor ons 
begrijpelijk maken. En is het niet verbazingwekkend dat alle 
zeven brieven in Openbaring 2 en 3 sluiten met dezelfde 
aansporing van Jezus: ‘Wie oren heeft, laat hij horen wat de 
Geest tegen de gemeenten zegt’ (Openbaring 2:7). Jezus 
doet deze oproep ook aan ons, de kerk van de laatste dagen, 
om naar de Geest te luisteren. Doen we dat ook echt? 

Maakt Jezus waardevoller voor ons 
De Heilige Geest verheft Jezus. Wanneer we vervuld zijn met 
de Heilige Geest, zal Jezus kostbaarder en groter voor ons 
worden. Een veel grotere waardering voor Jezus zal zich in 
ons ontwikkelen. 

Kracht door de Heilige Geest 
Jezus verwees naar het werk van de Heilige Geest in Zijn 
slottoespraak. Bij zijn afscheid voegde hij eraan toe:  

Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, 
Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, 
zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot 
aan het uiterste van de aarde (Handelingen 1:8).  

Een andere taak van de Heilige Geest is om ons kracht te 
geven zodat wij getuigen kunnen zijn voor Hem. 

Christus heeft Zijn Geest gegeven als een goddelijke 
kracht om alle erfelijke en gecultiveerde neigingen tot 
het kwaad te overwinnen en Zijn eigen karakter op Zijn 
kerk te drukken. 10 

                                                           
10 E.G. White, Jezus, de wens der eeuwen, H.73: Uw hart worde niet 
ontroerd 
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Kracht is ook nodig voor gezondheidseducatie. Don 
Mackintosh, directeur van het New Startprogramma in 
Weimar, in de VS, zegt:  

Wat we nodig hebben is informatie over gezondheid 
in combinatie met de kracht om het in praktijk te 
brengen. Het heeft te maken met de kracht om te 
veranderen. 11  

Hier heeft het te maken met de kracht van het evangelie, 
meer specifiek de kracht van de Heilige Geest. Wij kunnen 
anderen alleen de juiste weg wijzen, als wij zelf het pad 
volgen. 
Wij zouden nog meer waardevolle zegeningen van de Heilige 
Geest kunnen noemen. Eén ding is zeker: Gods rijke zegening 
wacht op ons. 

De elementen van een opwekking in de praktijk brengen 
We hebben al enige tijd gebeden voor een opwekking. Het is 
niet alleen een kwestie van bidden voor een opwekking, 
maar eerder zoals Mark Finley zegt: ‘[...] bidden terwijl we de 
Bijbelse elementen van opwekking in praktijk brengen.’ 12 
Een opwekking in de kerk hangt af van een opwekking van 
elk individu. Mag ik daarom een beroep op u doen om 
stappen te nemen naar persoonlijke opwekking? Dit leidt tot 
een krachtiger en vervuld leven, tot een echt en vreugdevol 
geloofsleven. 

Waarom is een nieuw hart nodig? 
Jezus zei tegen de dwaze maagden: ‘Ik ken u niet.’ Daarom 
werden zij niet toegelaten tot de bruiloft, met andere 
woorden, in Gods koninkrijk. De reden was het gebrek aan 
olie. Het had te maken met een tekortkoming in hun 
geestelijk leven. De term 'dwaze maagden' beschrijft het 

                                                           
11 David Fiedler, D'Sozo (Remnant Publications), Forward 
12 Mark Finley, Revive us again, p. 26 
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karakter van die mensen, die geen oprechte verandering van 
hart hebben ervaren door de werking van de Heilige Geest. 
Wij hebben een zondige aard. Wij zijn dus allemaal egoïsten, 
en wij lijden door dit egoïsme. Omdat egoïsten Gods 
koninkrijk niet zullen betreden, is een verandering van 
karakter absoluut noodzakelijk. Gods Woord laat ons zien dat 
iedereen naar Jezus kan komen zoals hij is. Maar wij weten 
ook dat niemand zal blijven zoals hij is. 
Merk op dat de dwaze maagden God niet kennen, omdat zij 
hun leven niet hebben gewijd aan de werking van de Heilige 
Geest. 

Onze redding is niet afhankelijk van wat wij weten, 
maar veeleer van wie wij kennen [...] (Johannes 17:3). 
Wat we weten is belangrijk, maar zonder een 
verlossende, persoonlijke relatie met Jezus komen we 
in verleiding en verliezen we uiteindelijk. Erkenning 
van God is niet hetzelfde als een intieme, oprecht 
vertrouwde relatie. 13 

Dit is absoluut een belangrijke reden waarom Jezus ons 
dringend oproept om voortdurend om de Heilige Geest te 
vragen. Bid je dagelijks in volledige overgave en vraag je door 
geloof om de uitstorting van de Heilige Geest? In het 
volgende gedeelte toont Jezus ons belangrijke basisprincipes 
over de veranderende kracht van de Heilige Geest in ons 
leven. 

De gelijkenis van het zuurdeeg 
In deze gelijkenis spreekt Jezus over de veranderende kracht 
van de Heilige Geest. Wanneer je de gelijkenis voor het eerst 
leest, denk je niet eens dat het iets met de Heilige Geest te 

                                                           
13 D. Smith, 40 Tage – Vertiefung deiner Gottesbeziehung, (40 Days: 
Prayers and Devotions to Revive Your Experience with God), (Wien, 2013), 
p.112 



18 

maken zou kunnen hebben. We kunnen de gelijkenis over 
het zuurdeeg lezen in Lucas 13:20-21:  

En Hij zei opnieuw: Waarmee zal Ik het Koninkrijk van 
God vergelijken? Het is gelijk aan zuurdeeg, dat een 
vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het 
helemaal doorzuurd was. 

Zuurdesem wordt gebruikt bij het bakken van verschillende 
soorten brood. Wanneer het wordt toegevoegd aan bloem, 
begint het fermentatieproces, waardoor het deeg zachter en 
lichter wordt. Op deze manier wordt de smaak aangenamer 
voor de mens. Jezus wil bepaalde beginselen van Gods 
koninkrijk duidelijk maken aan de hand van dit voorbeeld. In 
deze gelijkenis heeft het te maken met een prachtig proces 
dat heel klein begint, maar een verbazingwekkend 
einderesultaat heeft, zoals de Bijbel zegt: ‘totdat het 
helemaal doorzuurd was.’ Jezus wil Zijn onzelfzuchtige liefde 
in ons scheppen in plaats van ons egoïsme. 
Aan de ene kant denk ik dat Jezus de invloed van het 
evangelie op de wereld wil laten zien. Hoewel het evangelie 
klein begon, zal het uiteindelijk de hele wereld doordringen. 
Aan de andere kant laat Jezus ons zien hoe Gods 
veranderende kracht in ons werkt door de Heilige Geest. Hij 
zegt in Lucas 17:20-21:  

Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare 
wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, 
want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u. 

Voorheen was het koninkrijk van God in hun midden door de 
persoon van Jezus. Het koninkrijk van God begint in ons leven 
wanneer we Jezus als onze Redder en Heer aanvaarden. 
Wanneer we in Hem blijven en Hij in ons blijft, zal bij Jezus' 
wederkomst het zichtbare koninkrijk voor ons beginnen. 
Voor nu willen we kijken naar de ontwikkeling van het 
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koninkrijk van God in ons door de inwoning van Jezus, en 
Jezus kan alleen in ons leven door de Heilige Geest. Dit zijn 
de belangrijke lessen uit de gelijkenis. 

De veranderende kracht werkt stilletjes 
Het zuurdeeg ‘wordt gebruikt om het koninkrijk van de 
hemel voor te stellen. Het illustreert de levendmakende, 
alles doordringende kracht van de genade van God.’ 14 ‘De 
verandering kan alleen door de Heilige Geest tot stand 
worden gebracht.’ 15  
Hier heeft het te maken met een innerlijke kracht die alles 
doordringt en ons volledig kan veranderen. Op deze manier 
wil God ons karakter positief veranderen door de Heilige 
Geest. 
De Bijbel laat ons zien dat de eerste uitstorting van de Heilige 
Geest soms gepaard kan gaan met hoorbare en zichtbare 
verschijnselen. Maar karakterverandering gebeurt stilletjes - 
op voorwaarde dat we vervuld zijn met de Heilige Geest. 
Totdat we plotseling ontdekken dat er een positieve 
verandering in ons heeft plaatsgevonden. E.G. White:  

Het zuurdeeg verborgen in het meel werkt onzichtbaar 
om de hele massa onder zijn gisting te brengen; zo 
werkt het zuurdeeg van de waarheid in het geheim, 
stil, gestaag, om de ziel te transformeren. De 
natuurlijke neigingen worden verzacht en ingetogen. 
Nieuwe gedachten, nieuwe gevoelens, nieuwe 
motieven worden geïmplanteerd. Een nieuwe 
standaard van karakter komt tot stand - het leven van 
Christus. De geest is veranderd; de verstandelijke 
vermogens worden in nieuwe patronen tot actie 
aangespoord. De mens is niet begiftigd met nieuwe 
vermogens, maar de vermogens die hij heeft zijn 

                                                           
14 E.G. White, Lessen uit het leven van alledag, H.7: Als zuurdesem 
15 E.G. White, Lessen uit het leven van alledag, H.7: Als zuurdesem 
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geheiligd. Het geweten is gewekt. We zijn begiftigd 
met karaktereigenschappen die ons in staat stellen om 
God te dienen. 16 

Waarom verandert God ons zo stil, zo onmerkbaar totdat we 
het resultaat zien? Is een tijd van stilte nodig om te 
veranderen, net zoals de natuur rust heeft wanneer deze na 
de winter ontwaakt? Sterke planten, b.v. de eik, groeien 
meestal heel langzaam. Test God ons op deze manier om te 
zien of we echt een verlangen naar de Heilige Geest hebben? 
Test Hij ons geloof? 
De kracht die ons karakter verandert, komt van buiten - het 
zit niet in ons. Ten eerste moeten we beseffen:  

De mens, echter, kan zich niet door eigen wilskracht 
veranderen. Hij bezit geen kracht waardoor deze 
verandering tot stand gebracht kan worden. Het 
zuurdeeg, iets dat van buiten komt, moet in het meel 
worden gedaan eer de gewenste verandering daarin 
tot stand kan komen. 17  

Dit is een zeer belangrijk punt. Jezus laat ons hier zien dat we 
voor karakterverandering een kracht nodig hebben die van 
buitenaf komt. Zouden we Jezus woorden over zo'n 
belangrijke kwestie niet in acht moeten nemen: ‘want zonder 
Mij kunt u niets doen’ (Johannes 15:5)? 
Dit belangrijke advies van Jezus is volledig tegengesteld aan 
wat tegenwoordig gewoonlijk wordt onderwezen. Of het nu 
gaat om humanisme, esoterie, menselijke filosofie of 
sommige gebieden van onderwijs, er wordt benadrukt dat de 
kracht die we hebben om ons te ontwikkelen zich in onszelf 
bevindt. Het hoeft alleen maar gewekt te worden door deze 
of gene methode. ‘Zelfrealisatie’ wordt het vaak genoemd. 

                                                           
16 E.G. White, Lessen uit het leven van alledag, H.7: Als zuurdesem 
17 E.G. White, Lessen uit het leven van alledag, H.7: Als zuurdesem 
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De apostel Paulus zei over zichzelf - en het is van toepassing 
op ons allen: ‘Want ik weet dat in mij [...] niets goeds woont’ 
(Romeinen 7:18). Wat zou onder deze omstandigheden het 
resultaat zijn van zelfrealisatie? We kunnen erover lezen in 2 
Timotheüs 3:1: ‘En weet dit dat in de laatste dagen zware 
tijden zullen aanbreken.’ Egoïsme zal regeren. Voor ons heeft 
het niet te maken met zelfrealisatie, maar eerder met 
Christusrealisatie. Het belangrijkste is dat de Heilige Geest in 
ons woont en ons positief verandert. Iemand schreef:  

Toen ik het prachtige boek Stappen naar persoonlijke 
opwekking bestudeerde, begon ik dagelijks aan Jezus 
te vragen om de voortdurende aanwezigheid van de 
Heilige Geest [...] het is gewoon overweldigend. In 
mijn persoonlijke denkwijze ben ik veel dichter bij 
Jezus gekomen en in Hem heb ik mijn eigenwaarde 
gevonden [...] 

Wij hebben van onszelf geen enkele macht om ons karakter 
te veranderen. Het moet van buitenaf komen. Dat is de reden 
waarom Jezus in Lucas 11:9-13 zo duidelijk onze aandacht 
vraagt voor het feit dat we om de Heilige Geest moeten 
vragen, eigenlijk zouden we dat voortdurend moeten doen. 
Tijdens Jezus’ tijd hier op deze aarde werd Hij dagelijks 
opnieuw gevuld met de Heilige Geest. Voor ons is het nog 
essentiëler. Wanneer ik denk aan wat God ons dagelijks door 
de Heilige Geest wil geven, dan denk ik dat onze geweldige 
God ons elke ochtend wil omarmen. Net zoals een echtpaar 
elkaar elke ochtend omhelst. E.G. White zegt over deze 
gelijkenis:  

Alle beschaving en opvoeding die de wereld kan 
bieden is niet in staat om van een ontaard kind van de 
zonde, een kind van de hemel te maken. Die 
vernieuwende kracht moet van God komen. De 
verandering kan alleen tot stand komen door de 
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Heilige Geest. Allen die gered willen worden, of zij 
hoog of laag, rijk of arm zijn, moeten zich 
onderwerpen aan de werking van deze macht. 18 

Sir Winston Churchill, premier van Groot-Brittannië tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, zou hebben gezegd: ‘We hebben 
de controle over alles gekregen met één uitzondering: 
mensen.’ Hij heeft gelijk. Mensen kunnen niet alleen door 
menselijke invloed radicaal worden veranderd. Om dit te 
laten gebeuren, is een kracht van buiten deze wereld 
noodzakelijk. Het heeft te maken met de kracht van God, die 
alleen effectief in ons werkt door de Heilige Geest. 
Laten we het samenvatten: De veranderende kracht voor ons 
karakter moeten wij van buitenaf ontvangen. Omdat Gods 
woord ons vertelt dat de innerlijke mens elke dag vernieuwd 
wordt (2 Korintiërs 4:16), is het heel belangrijk om dagelijks - 
het beste is dit ’s morgens als eerste te doen - in geloof te 
vragen om de Heilige Geest. 

De Heilige Geest werkt van binnenuit naar buiten  
De tweede belangrijke les die Jezus leerde met de gelijkenis 

van het zuurdeeg is het volgende. Ik citeer uit Lessen uit het 
leven van alledag: ‘Zoals het zuurdeeg, als het met het meel 
is vermengd, van binnenuit naar buiten werkt, is Gods 
genade door het vernieuwen van het hart aan het werk om 
het leven te veranderen. Een uiterlijke verandering is niet 
voldoende om ons in harmonie te brengen met God. Velen 
proberen met een of andere slechte gewoonte te breken en 
zij hopen op deze wijze christenen te worden, maar zij 
beginnen op de verkeerde plaats. Onze eerste taak begint 
met het hart. 

Het belijden van het geloof en het bezitten van de 
waarheid in het hart zijn twee verschillende dingen. 

                                                           
18 E.G. White, Lessen uit het leven van alledag, H.7: Als zuurdesem 
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Alleen het kennen van de waarheid is niet voldoende. 
We kunnen deze kennis bezitten zonder dat de geest 
van ons denken is veranderd. Het hart moet bekeerd 
en geheiligd worden. Iemand die ernaar streeft Gods 
geboden te houden uit een gevoel van verplichting, 
alleen omdat dit nu eenmaal van hem wordt verwacht, 
zal nooit de blijdschap van gehoorzaamheid kennen. 
Hij gehoorzaamt in feite niet. Wanneer wat God 
verwacht als een last wordt gezien, omdat het in 
botsing komt met de menselijke neigingen, kunnen we 
er zeker van zijn dat het leven in elk geval geen 
christelijk leven is. Ware gehoorzaamheid is het 
resultaat van de uitwerking van innerlijke 
beginselen. 19   

Ralph Luther zegt:  

Jezus heeft streng geageerd tegen erkenning van het 
geloof als slechts een innerlijke godsdienstige 
houding, die de praktijk van alledag in beginsel 
onveranderd laat. 20 

In De Wens der eeuwen lezen we:  

De Heilige Geest is de adem van het geestelijk leven in 
de ziel. Het toebedelen van de Geest is het toebedelen 
van het leven van Christus. Degene die dit ontvangt, 
bekleedt Hij met de eigenschappen van Christus. 
Alleen zij die op deze wijze door God onderwezen zijn, 
zij die de innerlijke werking van de Geest bezitten en 
in wier leven het leven van Christus wordt 

                                                           
19 E.G. White, Lessen uit het leven van alledag, H.7: Als zuurdesem 
20 Ralph Luther p. 71f, zitiert in O.S.von Bibra, Der Name Jesus (Wuppertal, 
1964), p. 98 
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geopenbaard, mogen als Zijn vertegenwoordiger 
dienstdoen in het belang van de gemeente. 21 

We willen nu de waardevolle lessen die Jezus leerde over de 
Heilige Geest, samenvatten: De veranderende kracht van de 
Heilige Geest werkt onmerkbaar in ons. We merken vaak 
alleen de resultaten op. 

▪ De veranderende kracht in ons leven moet van buiten 
onszelf komen. 

▪ De veranderende kracht begint in ons hart en werkt dan 
naar buiten. 

Ik raad u ten zeerste aan om het hoofdstuk over de gelijkenis 
van het zuurdeeg in het boek Lessen uit het leven van alledag 
te lezen. Het heeft mij erg geholpen. 

Jezus’ laatste woorden: Luister naar de Heilige Geest 
Weet je wat de laatste woorden zijn die Jezus vanuit zijn 
heerlijkheid in de hemel tot de kerk in de eindtijd sprak? ‘Wie 
oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten 
zegt’ (Openbaring 3:22). Jezus roept eenieder van ons op om 
naar de Heilige Geest te luisteren en dat is wat we willen 
doen. 

Verander mij! 
Kan Jezus mij echt veranderen? Laten we als voorbeeld een 
prachtig schilderij nemen. De waarde ervan komt niet voort 
uit de kwaliteit van het gebruikte materiaal. Slechts een 
beetje verf, soms zelfs van mindere kwaliteit, in de handen 
van een expert kan worden omgezet in een waardevol 
schilderij. We hebben een zondige aard. Het is alleen 
belangrijk dat dit ‘materiaal’ wordt bewerkt door een groot 
kunstenaar. Jezus wil dit doen en Hij is in staat het te doen. 
Hij kan jou en mij vormen tot mensen die Hem eren. Draag 

                                                           
21 E.G. White, Jezus, de Wens der eeuwen, H.84: Vrede zij u 
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jezelf dagelijks volledig op in Zijn handen en vraag in geloof 
om de Heilige Geest. Je zult versteld staan van wat Hij voor 
jou kan doen, in jou en door jou. 

Een persoonlijke getuigenis van een leraar en van een van 
haar studenten 

Toen het boekje Stappen naar persoonlijke opwekking 
van Helmut Haubeil ongeveer een jaar geleden in mijn 
thuisgemeente werd uitgereikt, las ik het heel snel 
door. Al tijdens het lezen had ik meer ervaringen met 
God dan ooit tevoren - dit fascineerde me en 
moedigde me aan.  
In de bijlage van het boekje vond ik de volgende 
suggestie: ‘Pedagogisch onderzoek heeft aangetoond 
dat het noodzakelijk is zes tot tien keer te lezen of te 
luisteren naar een essentieel onderwerp, voordat we 
het goed hebben begrepen.’ Deze bemoedigende 
woorden: ‘Probeer het minstens één keer. Het 
resultaat zal je overtuigen,’ trokken mijn aandacht. 
Ik wilde dat ervaren en al bij de derde lezing greep het 
me aan en voelde ik een grote liefde voor onze 
Verlosser, waar ik mijn hele leven naar had verlangd. 
Binnen twee maanden had ik het boekje zes keer 
gelezen en het resultaat was de moeite waard. 
Het was alsof ik kon begrijpen hoe het zou zijn als Jezus 
dicht bij ons komt en we in Zijn zuivere, vriendelijke en 
liefdevolle ogen kunnen kijken. Vanaf dat moment 
wilde ik niet meer leven zonder deze vreugde in onze 
Heiland. 
Wanneer ik 's morgens wakker werd, verlangde ik al 
naar mijn morgenwijding om wederom de 
gemeenschap met God te mogen ervaren en 
gedurende de dag bad ik stil dat de Heilige Geest me 
zou helpen bij mijn gedachten tijdens mijn gesprekken 



26 

en mijn voorbeeld zou zijn tijdens het lesgeven en 
communiceren. 
Wanneer een kind negatieve aandacht trok en 
dienovereenkomstig handelde, gaf God me kracht en 
wijsheid om ermee om te gaan. Sindsdien zijn mijn 
werkdagen gevuld met de aanwezigheid van de 
Schepper. Hij helpt me letterlijk in mijn dagelijks leven. 
Sindsdien bid ik 's ochtends en tussendoor om de 
uitstorting van de Heilige Geest. Het is alsof je dichter 
bij de hemel bent en al kunt proeven hoe het daar zal 
zijn. 
Tijdens het lezen van het boekje kwam de gedachte bij 
me op dat mijn leerlingen op school ook zouden 
moeten delen in deze ervaring. Ik geef les aan 10- tot 
15-jarigen op onze Adventschool Elijah in Vorarlberg, 
Oostenrijk. Dus ik bad dat God me kansen zou geven. 
Al snel daarna had ik een van mijn meest geweldige 
ervaringen over hoe de Heilige Geest kan werken in de 
harten van jonge mensen. 

Een 13-jarig boefje en de Heilige Geest 
Het begon een jaar voordat ik het boekje over de 
Heilige Geest las. Er kwam een nieuwe leerling op 
school en binnen een paar dagen veranderde onze 
vredige oase in een vechterskamp. De jongen was toen 
13 jaar oud - hij was de grootste van alle kinderen en 
evenredig sterk. Veel dingen die tijdens het schooljaar 
waren geleerd en geweldige vruchten hadden 
voortgebracht, leken in een oogwenk te zijn 
verdwenen. Hij vertelt zelf hierover:  

Toen ik naar mijn huidige school kwam, had ik geen 
idee wat me te wachten stond. Op mijn tweede 
schooldag liet ik mezelf uitdagen, ik verloor mijn 
zelfbeheersing en begon te vechten met een van mijn 
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klasgenoten. Ik sloeg hem ondanks dat hij aanzienlijk 
zwakker was dan ik, ik schold hem uit en riep dat ik 
hem nooit meer wilde zien. 
Later begreep ik dat ik fout zat en verontschuldigde ik 
me zoals ik dat in het verleden altijd had gedaan. 
Daarna had ik een gesprek met de rector. In de 
volgende maanden ontstond er een proces in mij. Het 
is verbazingwekkend dat dit proces toen pas begon te 
werken alhoewel ik de zoon van een predikant ben. Ik 
begon meer tijd met Jezus door te brengen. 

Ik dacht dat deze jongen extra speciale aandacht nodig 
zou hebben. Hij was zich bewust van zijn falen, 
betreurde het en probeerde het opnieuw, maar in 
eigen kracht had hij geen blijvend succes. In het begin 
ging er bijna geen dag voorbij dat hij niet vocht, maar 
geleidelijk aan werd het beter. Na zes maanden zei hij 
dat hij dacht dat het de gebeden waren die hem 
dichter bij God hadden gebracht. In de tussentijd was 
hij begonnen om ‘s morgens te bidden voor kracht. 
Zijn woedeaanvallen en vechtpartijen kwamen minder 
vaak voor. 
Elf maanden waren verstreken sinds zijn eerste dag op 
school en we zagen nog meer vooruitgang bij hem. 
Maar zijn vloeken, zijn woede-uitbarstingen en zijn 
vuisten had hij nog steeds niet onder controle. 
Het was ook logisch - hij probeerde op eigen kracht en 
op eigen inzicht te winnen, wat soms wel en soms 
helemaal niet werkte. Onze gebeden hadden iets 
bereikt, maar zijn denkwijze was nog steeds niet goed 
en de vernieuwende kracht van de Geest ontbrak. 
Wat heeft het voor zin als een persoon zijn fouten ziet, 
probeert zijn boosheid te beheersen en op het 
volgende moment weer faalt? Net op het moment dat 
ik me realiseerde dat ik ten einde raad was, ontving ik 



28 

het bovenstaande boekje. Het kwam precies op het 
juiste moment. Toen besefte ik wat we misten. Het 
was de kracht van de Heilige Geest. We hadden Hem 
zelfs niet gevraagd ons te helpen! 
Omdat ik was geraakt door de boodschap van Stappen 
naar persoonlijke opwekking, kreeg ik de moed om de 
jongen te vragen of hij ooit om de Heilige Geest had 
gebeden. Nee, dat had hij nog nooit gedaan. Toen 
probeerde ik zijn interesse in het boekje te wekken. Ik 
gaf het hem echter niet. Hij zou het echt moeten 
willen. En al snel vroeg hij om het boekje. 
Nogmaals in zijn eigen woorden:  

In november 2012 gaf mijn leraar me het boekje 
Stappen naar persoonlijke opwekking. Ik begon gretig 
te lezen. In die tijd was ik niet echt bekend met het 
werk van de Heilige Geest. 

De eerste dag had hij bijna twee hoofdstukken 
verslonden en toen vroeg hij me hoe vaak ik het had 
gelezen. Hij begon meteen de hoofdstukken opnieuw 
te lezen en wilde precies doen wat het boekje 
suggereerde: zes tot tien keer lezen. 
Sindsdien is er veel veranderd. Vanaf december 2012 
waren er geen vechtpartijen of ruzies meer - ik kon het 
nauwelijks geloven. De jongens die hij telkens in elkaar 
sloeg, werden zijn vrienden en ze konden goed met 
elkaar opschieten. 
Hij is compleet veranderd. Hij is beleefd en zelfs 
meegaand en een vrede heeft zijn agressieve karakter 
overgenomen. Zijn klasgenoten kunnen bevestigen 
dat God aan het werk was. Je kunt de vruchten elke 
dag zien. Tot Gods glorie wil ik vermelden dat de 
jongen besloot om zich in juni 2013 te laten dopen. Als 
dat niet de Heilige Geest was! 
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Ik had altijd gedacht dat ik een kind kon leiden en het 
de redelijkheid van iets kon laten inzien. Geduld, 
aandacht en veel gesprekken zouden het werk moeten 
doen, maar het werkte gewoon niet op de lange 
termijn. God moest ingrijpen en mij leren dat het Zijn 
Geest is die het onmogelijke mogelijk maakt. 
Op een dag wanneer deze jongen in de hemel is, zal ik 
weten dat God het tot stand heeft gebracht. Toen ik 
aan het einde van mijn latijn was en uiteindelijk tot het 
inzicht kwam dat ik hem niet kon leiden, begon God 
radicaal aan hem te werken. Het bemoedigt me te zien 

dat er bij God geen hopeloze gevallen zijn.’ ⎯C.P. 

Een oude man zat op de London Bridge en speelde op zijn 
viool. Er zaten maar een paar munten in zijn hoed. Een man 
liep langs hem heen, maar keerde toen terug en zei tegen de 
man: Geef me je viool eens. Hij begon zo mooi te spelen dat 
steeds meer mensen stopten om te luisteren. Het 
veroorzaakte zelfs chaos in het verkeer. De naam van de man 
was Niccolo Paganini, de beroemde violist. Het is jouw keuze 
als je de eerste viool in je leven wilt spelen of als je je leven 
in handen van de grote meester wilt geven. 

Gebed  
Vader in de hemel, dank U wel voor de onschatbare gave van 
de Heilige Geest. Vergeef me alstublieft voor het 
verwaarlozen van de Heilige Geest. Help me van nu af aan 
Hem de hoogste eer te geven. Ik vraag U om mijn dagelijks 
leven naar een nieuw niveau te tillen. Werk alstublieft aan 
mij, zodat ik dagelijks vraag om de Heilige Geest. Jezus vroeg 
dagelijks om de Heilige Geest. Help me alstublieft om Zijn 
voorbeeld te volgen. 
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HOOFDSTUK 2 

OVERGAVE AAN JEZUS 
Wat betekent overgave? 

Verlies ik daardoor mijn eigen wil? Of word ik sterker? 
Wat kan ons verhinderen ons aan Jezus over te geven? 
Welke zegeningen houden verband met mijn overgave? 
Is het voldoende om mijn leven een keer over te geven? 

 

Volledige overgave is de sleutel tot redding, tot 
wedergeboorte, tot overwinning van zonde en 
verleiding, en tot de volheid van de Heilige Geest. 22 

Zij die Christus op Zijn woord geloven, hun ziel aan Zijn 
bescherming overgeven en zich houden aan Zijn 
voorschriften, zullen vrede en rust vinden. Niets in de 
wereld kan hen verdrietig maken als Jezus hen blij 
maakt door Zijn aanwezigheid. In perfecte berusting 
vinden zij perfecte rust. 23 

De Heilige Geest is het kroningsgeschenk dat Jezus aan Zijn 
discipelen gaf. God kon niet meer dan dit geven. De Heilige 
Geest is de gave die alle andere gaven voortbrengt. 
Maar zoals met elke andere belofte zijn er voorwaarden aan 
verbonden. Velen geloven en verklaren aanspraak te maken 
op de belofte van de Heer; ze praten over Christus en over 
de Heilige Geest, maar hebben er geen baat bij. Ze geven de 
ziel niet over om geleid en gecontroleerd te worden door de 
goddelijke instanties. 
Het ontvangen van dit geschenk is verbonden aan 
voorwaarden. We spreken vaak over Christus en de Heilige 
Geest en toch ontvangen we geen enkele zegening. 

                                                           
22 Garrie F. Williams, How to Be Filled with the Holy Spirit and Know it, 
German version, (Lüneburg, 2007) p.78 
23 E.G. White, Jezus, de wens der eeuwen, H.34: De uitnodiging 
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Waarom? We geven onszelf niet volledig aan Hem over, 
zodat we door Hem gestuurd en geleid kunnen worden. 
Velen hebben zich niet overgegeven aan God - vaak uit 
onwetendheid; zij houden liever hun leven in eigen hand. Dit 
kan de reden zijn voor de afwezigheid van de Heilige Geest. 
Vandaar dit onderwerp: overgave aan Jezus. 

Mijn persoonlijke getuigenis 
Ik was een zakenman, 36 jaar oud, toen een vriend, die 
voorganger was, plotseling stierf. Dit riep de vraag bij 
mij op: Wat zou er gebeuren als God mij riep om 
voorganger te worden? Ik wilde dit helemaal niet. Een 
hele week vocht ik een bittere strijd. Ik onderhandelde 
's morgens, ‘s middags en ‘s avonds met God. Elke keer 
legde ik Hem uit waarom ik geen predikant wilde 
worden en wat ik in plaats daarvan kon doen. Na een 
week moest ik toegeven dat God blijkbaar mijn 
bezwaren niet hoorde. Toen ik voor mijn bed knielde 
en geen verdere argumenten had, kwam er in stilte 
een gedachte bij mij op: God houdt van je! En ik dacht: 
Ja, dat geloof ik. 
Na een paar minuten leidde het vertrouwen in Gods 
liefde mij ertoe mezelf volledig aan de Heer over te 
geven. Daarna was er een diepe vrede. In feite riep de 
Heer mij anderhalf jaar later om predikant te worden. 
Vandaag ben ik Hem nog steeds buitengewoon 
dankbaar. Het was Zijn oneindige liefde en wijsheid die 
me een heel andere weg liet zien dan die ik in 
gedachten had. Achteraf zie ik duidelijk dat deze 
overgave grote zegeningen in mijn leven heeft 
gebracht. God leidde mij op de best mogelijke weg in 
mijn leven. 
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Een andere persoonlijke getuigenis 
Aan het begin van het jaar 2014 bleef ik mezelf 
afvragen: Zal Jezus op een dag tegen mij zeggen: ‘Ik 
ken jou niet?’ Ben ik een van die dwaze maagden? De 
gedachte hieraan was ondraaglijk, omdat ik het 
eeuwige leven wilde ontvangen van God, maar 
vanwege verschillende dingen in mijn leven, voelde ik 
mij altijd schuldig en was ik niet altijd op de goede 
weg. Gelukkig kwam ik twee boeken tegen: Stappen 
naar persoonlijke opwekking en In Jezus blijven. Nadat 
ik ze de eerste keer had gelezen, realiseerde ik me dat 
er iets moest veranderen in mijn leven. Ik heb de 
boekjes verschillende keren gelezen om alles echt te 
begrijpen. Bovendien hoorde ik een getuigenis van een 
vrome zuster, die pas een paar maanden geleden een 
godvruchtig christen werd. Nu weet ik met zekerheid 
dat ik aan het begin van het jaar 'vleselijk' was en dat, 
als ik zou zijn gestorven, Jezus had moeten zeggen: ‘Ik 
ken u niet.’ Dank God voor deze boeken die me 
hebben laten zien hoe ik een ‘godvruchtig’ christen 
moet worden. 
Door volledige overgave aan Jezus was God in staat om 
mijn leven in slechts een maand volledig te 
veranderen. Nu sta ik om 04:30 uur op om Gods woord 
te bestuderen. In mijn eigen kracht zou dit ondenkbaar 
zijn geweest - slaap was belangrijker. Ik bid anders - 
met de Geest vervuld. Ik vraag de Heer elke dag wat 
Hij wil dat ik vandaag doe. En God antwoordt. Ik nodig 
de Heilige Geest dagelijks uit om in mijn hart te leven 
en te werken. Ik heb helderdere gedachten en kleed 
me 'vrouwelijker'. Bovendien eet ik niet meer 
constant. Dat was onmogelijk voor mij op eigen kracht. 
Ik kan veel rustiger aan de dagelijkse eisen voldoen en 
de stress legt geen knoop meer in mijn maag. Mijn 
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man merkte na drie weken veranderingen bij mij op. 
Hij zei: ‘Je bent niet meer zo scherp van toon.’ Toen ik 
de Bijbel bestudeerde, had ik plotseling zoveel vragen, 
die ik nog nooit eerder had gehad. Nu wil ik dieper 
graven. Eerder had de Heilige Geest mij slechts af en 
toe geleid om een getuigenis te geven. Nu gebeurt het 
dagelijks. Ik hoef geen ‘toespraak voor te bereiden’, 
God geeft me de juiste woorden, omdat alleen Hij de 
persoon kent met wie ik spreek. Hoewel ik soms 
zondig, geeft God me een duidelijk besef om dat in te 
zien. Ik kan me bekeren en mijn wegen veranderen. 
Ik ben gaan beseffen dat ik niets kan bereiken zonder 
Jezus en dat ik de aanwezigheid van Christus nodig heb 
bij elke stap die ik zet. Ik heb me ook gerealiseerd dat 
het tegenovergestelde van trots (hoe goed ik ben, hoe 
goed ik iets kan doen) nederigheid is, wat ons duidelijk 
laat zien dat we zonder Jezus absoluut niets goeds 
kunnen doen. God gaf me ook de kracht om te stoppen 
met koffiedrinken. Voorheen was dit ondenkbaar, 
want als ik stopte met koffiedrinken kreeg ik 
gedurende vijf dagen vreselijke hoofdpijn. Dit was een 
van de ontwenningsverschijnselen. Deze keer dacht ik 
er niet eens over na wat de gevolgen voor mij zouden 
kunnen zijn. Ik wist alleen dat ik geen koffie meer 
wilde. Ik heb er nu ook geen behoefte meer aan. 
Ik had een vergelijkbare ervaring met vlees. Mijn gezin 
en ik wilden ook nooit stoppen met het eten van vlees. 
Tegenwoordig is het gemakkelijk voor mij - ik heb er 
geen verlangen meer naar. 
Het keerpunt in mijn leven was het grote verlangen 
naar het eeuwige leven en het besef dat niets anders 
belangrijker zou kunnen zijn dan mijn Verlosser, 
Christus Jezus. Ongeacht de gevolgen voor mij. 



34 

Wat er staat in Ezechiël 36:26-27 is waar: Jezus zal ons 
een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Jezus wil 
van ons mensen maken die Zijn geboden onderhouden 
en ze doen. Al tientallen jaren worstelde ik met 
verschillende problemen, maar tevergeefs. Ik kon het 
zelf niet oplossen. Jezus wilde het in mij volbrengen, 
Hij had alleen mijn wil nodig. 
Ellen White zegt: ‘Wie de hemel probeert te bereiken 
met zijn eigen werken door zich aan de wet te houden, 
probeert het onmogelijke.’ Dit is precies wat ik 35 jaar 
lang heb ervaren. Verstandelijk ging ik akkoord met de 
geboden, maar ik kon ze niet houden. Alleen Jezus kan 
het goede in mij bereiken, Hij geeft ons het verlangen 
naar goede en gezonde dingen en Hij verwijdert ons 
verlangen naar schadelijke dingen. 
Vandaag kan ik bevestigen wat er staat in Romeinen 
8:14: ‘Immers, zovelen als er door de Geest van God 
geleid worden, die zijn kinderen van God.’ Volgens dit 
vers moet ik dagelijks, elk uur, voortdurend vragen 
naar de Heilige Geest om in mij te leven en te werken, 
omdat de duivel niet slaapt. 
Jezus zei in Mattheüs 10:37: ‘Wie vader of moeder 
liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of 
dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.’ Ik had 
altijd gedacht: dat werkt gewoon niet. Nu weet ik dat 
wanneer Jezus in mijn hart leeft, de grote God van het 
hele universum in mij en door mij werkt, en Hij kan 
veel beter voor mijn kinderen en gezin zorgen dan ik 
ooit zou kunnen. Alleen God is almachtig en alwetend 
en met vertrouwen kan ik mijn leven elke dag in Zijn 
handen leggen. Hij zal alles goed doen - volgens Zijn 

wijsheid en Zijn plan. ⎯ M.M. 
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Overgave - waarom? 
De term ‘overgave’ wordt treffend uitgelegd door E.G. White 
in Schreden naar Christus:  

God wil ons genezen, ons bevrijden. Maar omdat dit 
een totale verandering vergt, een vernieuwing van ons 
gehele wezen, moeten we onszelf helemaal aan Hem 
overgeven. […] Hij laat ons zien hoe groot de 
zegeningen zijn, die Hij ons door Zijn genade wil geven. 
Hij nodigt ons uit om onszelf aan Hem te geven, zodat 
Zijn wil in ons gestalte kan krijgen. Aan ons is de keuze 
gelaten of we bevrijd willen worden van de slavernij 
van de zonde, of dat we willen delen in de glorieuze 
vrijheid van de kinderen van God. 24 

Onze overgave aan God brengt een immense zegening met 
zich mee. God nodigt ons uit om onszelf aan Hem over te 
geven, omdat Hij ons wil genezen en bevrijden. Van wat? 
Wanneer Jezus in staat is om onze levens te leiden, dan is Hij 
in staat om ons te bevrijden van de tirannie van onszelf 
(afgunst, wrok, ruzie, hebzucht, verslaving, woede, trots, 
verwaandheid, ontmoediging, minderwaardigheidscom-
plexen, enz.). Onthoud: elk mens zelf is zijn of haar grootste 
probleem. Jij bent je grootste probleem. Alleen God is in 
staat om ons naar echte vrijheid te leiden. Maar een 
pottenbakker kan alleen werken met de klei die in zijn 
handen is. En dat is waar overgave over gaat. 
Dit is hoe God ons wil bevrijden van de kracht van de zonde 
en ons goddelijke leiding en bescherming wil geven. 

  

                                                           
24 E.G. White, Schreden naar Christus, H.5: Toewijding 
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De overgave van al onze krachten aan God 
vereenvoudigt enorm de problemen van het leven. 
Het verzwakt en snijdt duizend worstelingen met de 
hartstochten van het natuurlijke hart de pas af. 25 

Wat zegt de Bijbel over overgave? 
Romeinen 6:13:  

En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde 
als wapens van ongerechtigheid,  maar stel uzelf ter 
beschikking aan God, […] en uw leden als wapens van 
gerechtigheid voor God. 

Volgens deze tekst betekent overgave uzelf aan God 
overgeven en uzelf tot Zijn beschikking stellen. Hanna W. 
Smith, een christelijke auteur, becommentarieert deze tekst 
als volgt:  

Iets overgeven betekent evenzeer als iets 
overhandigen, iets in bezit en beheer van iemand 
anders geven. Zichzelf aan de Heer overgeven 
betekent hetzelfde. Vervolgens heeft de Heer de 
macht om ons te beheersen en te bezitten. Dit 
betekent afstand doen van onszelf en overgave van 
onszelf. 26 

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de 
ontfermingen van God,  om uw lichamen aan God te 
wijden  als een levend offer, heilig en voor God 
welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst 
(Romeinen 12:1).  

                                                           
25 E.G. White, My Life Today, p.6.6  
26 Hanna W. Smith: Christsein täglich (To be a Christian daily), Asslar 1994, 
p.38 
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Welke reden geeft deze tekst om ons leven aan God over te 
geven? ‘De ontfermingen [genade] van God.’ Dit toont ons 
duidelijk: we moeten ons overgeven aan de God van liefde. 
Overgave betekent dat we onszelf volledig in Gods handen 
leggen, ons ter beschikking stellen, ons leven aan Hem geven 
als een offer, niet als een oudtestamentisch offer dat werd 
verbrand, maar als een levend offer, dat leeft voor Hem 
vanaf het moment van de overgave. 
Als ik terugkijk op mijn leven, kan ik zeggen: vóór mijn 
overgave leek het me toe dat overgave een offer was. 
Naderhand besefte ik dat het geen opoffering was, maar 
eerder een oneindige zegen. Johannes Mager merkt op:  

Overgave, verlating, toewijding, volledig ter 
beschikking van God zijn - dit zijn serieuze, maar 
verheffende voorwaarden. Overgave heeft niets te 
maken met emoties of gemoedstoestanden. Het 
betekent onszelf geven aan Degene die we liefhebben. 
27 

2 Korinthe 5:15 zegt ons wat het resultaat van overgave is: 

Hij is voor allen gestorven,  opdat zij die leven, niet 
meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die 
voor hen gestorven en opgewekt is. 

Overgave betekent leven voor Jezus. Leven voor Jezus 
betekent niet alleen dat u Hem fulltime dient, maar veeleer:  

En alles wat u doet met woorden of met daden, doe 
dat alles in de Naam van de Heere Jezus,  terwijl u God 
en de Vader dankt door Hem (Kolossenzen 3:17). 

 

                                                           
27 Johannes Mäger: Unser größtes Bedürfnis (Onze grootste behoefte), 
Lüneburg 2011; pp.47,48 
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Charles T. Studd zei:  

Als Jezus Christus God is en voor mij stierf, dan is voor 
mij geen offer te groot om Hem te brengen. 28 

Deze man oefende uit wat hij zei. Hij was een topatleet uit 
Engeland. Toen hij christen werd, gaf hij zijn carrière op, 
schonk hij zijn miljoenen aan een zendingsorganisatie en ging 
als zendeling naar China, vervolgens naar India en uiteindelijk 
naar Afrika. De zendingsorganisatie die hij heeft opgericht is 
nog steeds actief met 1800 zendelingen wereldwijd. Hij gaf 
zijn leven over aan Jezus. 

Jezus gaf zichzelf voor ons 
Een essentieel feit mag niet over het hoofd worden gezien. 
Overgave is geen eenzijdige aangelegenheid. Jezus gaf 
zichzelf eerst aan ons. Hij gaf ons alles wat God kon geven en 
Hij nodigt ons uit om alles te geven wat wij kunnen geven. 
Het is een kwestie van ‘alles voor alles’. Alleen is er een 
wereld van verschil tussen Gods alles en mijn alles. Niemand 
kan echter meer geven dan alles. 

Vijf niveaus van overgave 
Iemand schreef over vijf niveaus van overgave: 

1. Het geven van geld is het laagste niveau van overgave. 
2. Hierna volgt de overgave van de tijd. 
3. Dan komt de overgave van onze kracht en vaardigheden, 

onze dienstbaarheid. 
4. Daarna de overgave van al mijn angsten en 

verwachtingen, waaronder alles wat hierboven vermeld 
staat. 

                                                           
28 Norman B. Grubb: Charles Studd – Kein Opfer zu groß (Geen offer is te 
groot) 
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5. Als laatste volgt de overgave van mijn hele wezen - wat 
betekent dat ik mijn wil en leven volledig aan Jezus 
overgeef. 29 Dit laatste punt beschrijft de echte overgave. 

Het is prachtig wanneer we ons overgeven aan onze hemelse 
Vader, omdat we op Zijn liefde vertrouwen en de dingen niet 
zover laten komen als de verloren zoon in de gelijkenis van 
Jezus. Hij capituleerde toen hij in zijn leven de bodem van de 
put bereikte: hij besloot naar huis te gaan. Toen hij dicht bij 
zijn ouderlijk huis kwam, liep zijn vader hem al tegemoet en 
sloeg zijn armen om hem heen. Hij accepteerde hem volledig 
als zijn zoon. Op dat ogenblik begreep hij de liefde van zijn 
vader. Dit maakte van zijn capitulatie een overgave uit liefde. 

Een tragisch incident 
De volgende gebeurtenis speelde zich af in Frankrijk en 
maakt het bovenstaande verhaal aanschouwelijk:  

De vrouw van een rijke Fransman vertrouwde iemand 
een geheim toe. Ze had een flesje gif bij zich en was 
van plan haar leven te nemen vanwege haar 
huwelijksproblemen. Ze zei: ‘Gisteren klaagde ik 
erover tegen mijn man, maar hij antwoordde verbaasd 
en geërgerd: 'Wat wil je nog meer? Je hebt mijn 
chequeboek (wat inhoudt dat ze zijn geld tot haar 
beschikking had), je bezit mijn huis, je eet aan mijn 
tafel. Alles wat welvaart en rang je kan bieden, 
behoort jou toe, en toch klaag je? ‘Ik vertelde hem’, 
vervolgde de dame, ‘Ik wil je hart, ik wil dat je van me 
houdt’. En hij riep uit: 'Dat kan niet! Je weet dat mijn 
hart aan een andere vrouw toebehoort. Alles wat ik 

                                                           
29 Dean M. Kelley: How Adventism Can Stop Growing, Ministry (February 
1983), p.4 
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bezit is van jou, maar je kunt mijn hart en mijn liefde 
niet opeisen.’ 30  

Niemand die van iemand houdt, zou blij zijn met zo'n 
antwoord. Het kon de vrouw niets schelen hoe rijk hij 
was, het ging haar alleen maar om hem. Onze grote 
Heer wil niets van mij. Hij wil mij. Jezus wil geen deel 
van mijn tijd, geen deel van mijn vermogen, noch van 
mijn talenten of capaciteiten. 31  

Hij wil mij, omdat Hij van mij houdt en mij gelukkig wil 
maken. We moeten onszelf 'overgeven', we moeten onszelf 
overdragen met alles wat we hebben en zijn. We moeten ons 
overgeven aan de zorg, het leiderschap, de leiding en de wil 
van God. Dit is onze redelijke dienst waartoe Romeinen 12:1 
ons oproept.  
Wanneer het woord van God spreekt over volledige 
overgave en dat ‘dit uw redelijke dienst’ is, dan kan het alleen 
maar betekenen dat overgave aan God het meest redelijke is 
dat we kunnen doen. 32 Wat is meer redelijk dan onze zaak in 
handen te leggen van een bekwame arts, als we ziek zijn? 
Wat is redelijker dan mezelf toe te vertrouwen aan een 
ervaren gids als ik verdwaald ben?  
In vergelijking met God ben ik arm, dwaas en hulpeloos. Zou 
het niet verstandig zijn om mezelf in Gods handen over te 
geven? Het gaat erom Degene te vertrouwen die mij heeft 
geschapen, die wilde dat ik er zou zijn, die van mij houdt en 
die in al mijn behoeften kan voorzien. Door onze overgave 
staan Gods oneindige liefde en kracht aan onze kant. 
Volledige overgave is geen verlies, maar eerder een enorm 

                                                           
30 Oswald Smith: The Man Whom God Will Use, p.26 
31 Johannes Mager: Unser größtes Bedürfnis (Our greatest need), 
uitgegeven door Werner E. Lange, Lüneburg 2011, p. 48 
32 Redelijk betekent: een logisch gevolg der dingen. Het betekent ook: 
rationeel, verstandelijk, een daad van de wil, omdat je begrijpt.  
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voordeel. Het is het aanbreken van een leven geleid door 
God. Onze volledige overgave is het begin van het 
‘overvloediger leven’ (Johannes 10:10) dat Jezus ons wil 
geven. En deze overgave heeft ook duidelijk te maken met 
de overwinning van het kwaad zoals Openbaring 12:11 
bevestigt:  

En zij hebben hem overwonnen [1] door het bloed van 
het Lam en [2] door het woord van hun getuigenis, en 
[3] zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.  

Dit laat zien dat volledige overgave noodzakelijk is om de 
zonde en Satan te overwinnen en dat dit het beste is wat we 
kunnen doen.  In Lessen uit het leven van alledag lezen we 
het volgende:  

Niemand hoeft te zeggen: Ik kan niets aan mijn 
karaktergebreken doen. Als u tot deze conclusie bent 
gekomen, zult u beslist het eeuwige leven niet 
verkrijgen. De onmogelijkheid ligt bij uw eigen wil. Als 
u niet wilt, kunt u ook niet overwinnen. De ware 
moeilijkheid ontstaat uit het verdorven hart dat niet 
wedergeboren is, uit een niet bereid zijn om zich aan 
Gods gezag te onderwerpen. 33 

Aan Jezus, die Zichzelf [dagelijks] ontledigd heeft voor 
het heil van de verloren mensheid, werd de Heilige 
Geest zonder maat gegeven. Zo zal Hij ook aan iedere 
volgeling van Christus worden gegeven, wanneer het 
hele hart wordt overgegeven, zodat Hij erin kan wonen. 
34  

                                                           
33 E.G. White, Lessen uit het leven van alledag, H.25: Andere talenten 
34 E.G. White, Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, paragraaf: ‘Zalig 
zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden’, Mattheüs 5:6 
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Hij wordt gegeven aan iedereen die dagelijks om de Heilige 
Geest vraagt. We zien hier dat: 

▪ De Heilige Geest voortdurend in Jezus leefde. 
▪ Hij verlangt van ons dat we in volledige overgave leven, 

zodat de Heilige Geest in dezelfde mate in ons kan leven. 
▪ Om deze reden gaf Jezus het bevel: ‘Word vervuld met de 

Geest’ (Efeziërs 5:18). In de oorspronkelijke Griekse tekst 
staat letterlijk: Laat u voortdurend en herhaaldelijk vullen 
met de Heilige Geest.  

▪ Zijn doel is dat we een meer overvloedig leven zullen 
hebben (Johannes 10:10; Kolossenzen 2:10). 

Wat kan ons beletten om ons over te geven? 
Voor mij was het de zorg over mijn baan. Om precies te zijn, 
ik was bang dat God mij na mijn overgave zou roepen om 
voorganger te worden. 
Edwin Orr kwam verschillende obstakels tegen. Het was hem 
in zijn jeugd duidelijk:  

Ik moest me volledig overgeven aan de Heer. 
Voor de eerste keer in mijn leven besefte ik dat God 
tegen mij sprak. De Heilige Geest sprak tot mijn hart. 
Ik zei tegen de Heer dat ik volledig bereid was alles aan 
Hem over te geven. De stem in mijn hart vroeg: 'Hoe 
zit het met je favoriete zonden?'  
Ik biechtte ze op en beloofde ze nooit meer te doen. 
De stem in mij ging verder: 'Hoe zit het met je wil?' Dit 
kwam voor mij als een complete verrassing 
Dus, ik zei de Heer: ik ben klaar om te gaan waarheen 
U wilt dat ik ga of om thuis te blijven  
Toen sprak de Geest van God met mij over een afgod 
die ik koesterde in mijn leven. Het was een meisje 
waar ik erg veel van hield. De Heer vroeg mij of ik 
bereid zou zijn om dit meisje op te geven als Hij het me 
vroeg. Plotseling besefte ik dat mijn wil op dit punt een 
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belemmering zou betekenen. Zoveel wilde ik niet 
opofferen  
Op dat moment stopte de Heilige Geest met praten. 
Ineens werd mijn hart alarmerend leeg. Ik besefte dit 
al snel en toen voelde ik weer het verlangen opkomen 
om vervuld te worden met de Geest. Deze keer heb ik 
mij helemaal aan de Heer overgegeven. Ik was bereid 
om zelfs dit deel van mijn leven aan Hem over te 
dragen  
Mijn hart werd gevuld met onbeschrijfelijke liefde, 
vreugde en macht  
Voor het eerst in mijn leven voelde ik dat ik echt mijn 
God en Heiland kende en dat het christendom meer 
was dan een theorie of een filosofie.’ 35 

God bereikte grote dingen door het leven van Edwin Orr. In 
mijn geval was mijn baan het obstakel, bij Edwin Orr was het 
een meisje. Wat het ook voor jou is, als je je nog niet volledig 
aan de Heer hebt overgegeven, leg jezelf dan met jouw 
probleem in Zijn handen. De Heer zal je enorm zegenen.  

Gebed 
Vader, wij danken U zozeer dat U wilt dat wij ons aan U 
overgeven, zodat we gezegend kunnen worden en ons leven 
kunnen vereenvoudigen. Een leven waarin U ons tot iets 
nieuws zal maken. Help mij alstublieft om dagelijks mijn leven 
aan U over te geven zonder enige beperkingen en U in alle 
dingen te volgen door Uw kracht. 

De Heer respecteert onze beslissingen 
Vertrouw op God! Als je alwetend was, zou je hetzelfde pad 
kiezen waar God je naartoe wil leiden. We kunnen elke angst 
en voorbehoud overwinnen wanneer we ons volledig 
overgeven aan de God van oneindige liefde. God zal nooit 

                                                           
35 Edwin Orr: Volle Hingabe (Full Surrender), Kassel 1965, p. 108ff, ingekort 
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handelen tegen de vrije wil van een mens. Onze geweldige 
God respecteert onze persoonlijkheid. Vrijheid is een van 
onze dierbaarste geschenken die God ons heeft gegeven. Dat 
is waarom God op onze toestemming wacht en alleen 
handelt als we het Hem vragen. Vrijheid is een goddelijke 
vereiste. Liefde kan zich alleen ontwikkelen onder vrijheid. 

Betekent overgave aan God dat we onze eigen wil moeten 
opgeven?  
Verliezen we onze wil volledig wanneer we ons overgeven 
aan God? Worden we marionetten en kan God ons besturen 
door aan de touwtjes te trekken?  
Natuurlijk niet!  
Waarom niet? 
Omdat, door ons volledig aan God te geven, we onze dwaze, 
misleide, onwetende en onvolwassen wil vervangen door de 
perfecte, schitterende en wijze wil van God. We plaatsen 
onszelf onder goddelijke navigatie. 
We geven onze wil niet op, maar eerder het verkeerde 
gebruik ervan. De wil die moet worden opgegeven, is de wil 
die verschilt van de wil van God. Om precies te zijn: het heeft 
te maken met onze koppigheid. 

E.G. White zegt:  

Maar iemand zegt: ‘Kan ik niet mijn eigen weg volgen 
en zelf handelen? Nee, je kunt niet je zin krijgen en het 
koninkrijk der hemelen binnengaan. Geen ‘mijn 
manier’ zal er zijn. Geen menselijke wegen zullen 
aangetroffen worden in het koninkrijk der hemelen. 
Onze wegen moeten op Gods wegen verloren gaan. 36 
(Zie ook Jesaja 53:6).  

                                                           
36 E.G. White, Advent Review and Sabbath Herald, 23 februari 1892 
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Wie weigert om geleid te worden door God en Zijn woord 
leeft op basis van zijn eigen beperkte verstand in plaats van 
afhankelijk te zijn van ‘goddelijke navigatie’. 

Wanneer onze wil in overeenstemming is met Gods 
wil, blijft hij onaangeroerd; het zou trouwens niet juist 
zijn om afstand te doen. 37 

E.G. White schrijft zelfs:  

Naarmate de wil van de mens met de wil van God 
samenwerkt, wordt het almachtig. Wat op zijn bevel 
moet worden gedaan, kan in Zijn kracht worden 
bereikt. Al Zijn opdrachten zijn uitvoerbaar. 38 

Wanneer we de Heilige Geest ons laten leiden, zijn we niet 
gebonden of beperkt. In plaats daarvan leven we in maximale 
vrijheid. In 2 Korinthe 3:17 lezen we: ‘[...] en waar de Geest 
des Heren is, is vrijheid.’ 39 

Leven onder goddelijke navigatie 
Spreekt Spreuken 3:5-6 niet hierover:  

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je 
eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj 
je paden rechtmaken. 

Velen denken dat overgave betekent dat ze hun verstand 
moeten uitschakelen, of anders gezegd, dat ze hun 
denkvermogen moeten uitschakelen. Niets is minder waar. 
God wil dat we ons verstand gebruiken. Hij nodigt ons uit om 
ons verstand te verbinden met Zijn oneindige rede. Heeft 
God Daniël en zijn vrienden, die met hun hele hart zowel in 
kleine als in grote dingen gehoorzaamden, niet het 

                                                           
37 H.W. Smith: Christsein täglich (Christen zijn), p.73 
38 E.G. White, Christian Service (1925), p. 258.6 
39 David Wolkwitz: Der Weg zu einer kraftvollen Erweckung, (NRW-
Vereinigung), p.25 
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tienvoudige aan intelligentie gegeven? God wil dat we het 
volledige potentieel van onze geest gebruiken en 
tegelijkertijd verbinden met Zijn oneindige geest. 40 
Het is net als autorijden met een navigatiesysteem. Ik moet 
altijd mijn verstand gebruiken tijdens het rijden, maar het is 
raadzaam om de GPS te vertrouwen voor bochten en 
afritten, snelheidslimieten, meldingen van files of 
omleidingen. Het is de beste manier om mijn bestemming te 
bereiken of te weten wanneer ik mijn bestemming bereikt 
heb.  Ik herinner me nog goed dat ik een keer een 
navigatiesysteem leende, omdat ik naar een begrafenis in 
een onbekend deel van München moest. De GPS deed het 
geweldig goed en ik kon mijn bestemming zonder problemen 
bereiken. Vertrouw gewoon op God, op Zijn instructies, op 
Zijn normen en adviezen en ga op weg onder goddelijke 
navigatie. 

Wantrouwen in de instrumenten 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vertrok een Brits vliegtuig 
vanuit Sicilië op weg naar Noord-Afrika. Aangezien alle 
luchthavens verduisterd waren, moesten de piloten volledig 
op hun instrumenten vertrouwen. Hoewel ze er volgens de 
vooraf berekende tijd nog niet hadden kunnen zijn, toonden 
de instrumenten aan dat ze hun bestemming hadden bereikt. 
Ze dachten dat dit onmogelijk was, dus bleven ze vliegen. Pas 
toen ze ver over de Sahara waren, beseften ze hun fout. Ze 
hadden geen brandstof meer en moesten een noodlanding 
maken in de woestijn. Omdat ze niet genoeg water aan 
boord hadden, kwam de hele bemanning om van de dorst. 
Later, toen het vliegtuig werd ontdekt, ontdekten ze dat alle 
instrumenten naar behoren functioneerden. Het vliegtuig 
was in een luchtstroom terecht gekomen en bereikte zo 
sneller zijn bestemming. De piloten vertrouwden hun eigen 

                                                           
40 Dit is wat ‘redelijke eredienst’ inhoudt. 
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berekeningen echter meer dan hun instrumenten, wat fataal 
voor hen uitpakte. Ze namen de verkeerde beslissing. 41 Wij 
kunnen vertrouwen op Gods leiderschap. Het is beter om te 
vertrouwen op Gods woord dan op onze eigen aannames. 

Mensen met ruggengraat 
Door onze overgave aan Jezus Christus wordt ons 
wilsvermogen niet aangetast; eerder zullen we mensen met 
ruggengraat zijn, die hun standpunt verdedigen met wijsheid 
en hoffelijkheid. Denk opnieuw aan Daniël en zijn vrienden. 
Al jong bewezen ze dat ze ruggengraat hadden en loyaal aan 
God waren tijdens de dieetkwestie beschreven in hoofdstuk 
1. Of denk aan hun fenomenale beslissing met de vurige oven 
in het vooruitzicht, zoals vermeld in hoofdstuk 3, toen ze van 
middelbare leeftijd waren. En denk aan Daniëls houding, 
toen hij al oud was en de leeuwenkuil als vooruitzicht had, 
zoals   we lezen in hoofdstuk 6. 

Eigenwaarde of waardering door Christus  
Iedereen die zich overgeeft aan Christus hoeft zich geen 
zorgen te maken over zijn eigenwaarde, omdat hij veel meer 
eigenwaarde heeft door Christus. In De weg naar gezondheid 
lezen we:  

Velen die in staat zijn om uitstekend werk te doen, 
brengen weinig tot stand, omdat zij weinig onder-
nemen. Duizenden gaan door het leven alsof zij geen 
groot doel hebben om voor te leven, geen hoge 
standaard om te bereiken. Een reden hiervoor is de 
lage dunk die zij van zichzelf hebben. Christus betaalde 
een oneindige prijs voor ons, en daarom vraagt Hij ons 
onszelf naar die prijs te waarderen. 42  

                                                           
41 Aller Diener, II /III (1983), 142 
42 E.G. White, De weg tot gezondheid, H.42: Ontwikkeling en 
dienstbaarheid 



48 

Een zuster vertelde dat ze was begonnen in de Heilige Geest 
te leven: ‘Ik heb mijn zelfrespect in Christus gevonden.’  

Een gebed voor de overgave van onze wil  
Een jongeman verzocht om een gesprek met een predikant, 
omdat hij vervuld wilde worden met de Heilige Geest en 
ermee worstelde.  

De predikant vroeg hem: Heb je je wil volledig aan God 
overgegeven?  

Niet helemaal, ben ik bang.  
Wel, antwoordde de predikant, het is nutteloos om 

(voor de Heilige Geest) te bidden voordat je je wil volledig 
aan God hebt overgegeven. Wil je het nu aan de Heer 
overgeven? 

Ik kan het niet, antwoordde hij.  
Ben je bereid dat God het voor je doet?  
Ja, was zijn antwoord.  
Vraag het dan nu aan de Heer.  
De jonge man bad: O Heer, ontdoe mij van mijn eigen 

wil. Breng mij naar een volledige overgave aan Uw wil. Leg 
mijn wil voor mij neer. Ik vraag het in Jezus' naam.  

Toen vroeg de predikant: Is het gebeurd?  
Het moet wel, antwoordde hij, ik vroeg God om iets 

naar Zijn wil en ik weet dat op grond van 1 Johannes 5:14-
15 mijn gebed werd gehoord en dat ik heb ontvangen wat 
ik vroeg. Ja, het gebeurde, mijn wil ligt hier.  

De prediker vervolgde: Vraag nu God om de doop met 
de Heilige Geest [om vervuld te worden met de Heilige 
Geest].  

De jongeman bad: O Heer, doop mij nu met de Heilige 
Geest. Ik vraag het in Jezus’ naam.  
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En het gebeurde onmiddellijk nadat hij zijn wil aan de 
Heer had overgegeven. 43  

Het is prachtig dat onze liefhebbende Vader zelfs bereid is 
om de eerste vereisten in ons te scheppen wanneer wij Hem 
dat vragen. We kunnen twee dingen leren van dit gebed:  
(1) Deze jongeman was al bekend met het bidden op grond 
van beloften. In zijn gebed vertrouwde hij op de beloften van 
de Heer dat gebeden naar Gods wil zullen worden 
beantwoord op het moment dat ze worden uitgesproken. 
(Deze prachtige manier van bidden op grond van beloften 
wordt in detail uitgelegd in het boekje Stappen naar 
persoonlijke opwekking door H. Haubeil).  
(2) De jongeman besloot de hulp van God te aanvaarden 
door zichzelf over te geven. 

Ons leven besturen: beslissingen  
We moeten weten dat het vermogen om vrijwillig 
beslissingen te nemen leidend moet zijn in ons leven. Ik wil 
je een voorbeeld geven om de volledige betekenis van dit 
vermogen beter te begrijpen.  
De romp van de passagiersboot ‘Queen Elizabeth’ weegt 
1300 keer meer dan het roer. Dit betekent dat het roer een 
volume kan besturen dat 1300 keer groter is dan het roer 
zelf. Het roer in ons leven is ons vermogen om beslissingen 
te nemen. Als wij besluiten onszelf aan de wil van God te 
onderwerpen, stelt Hij ons alle nodige assistentie ter 
beschikking.  

Uitdagingen  
Onszelf overgeven aan Christus heeft alles te maken met 
onze beslissing of we voor onszelf of voor God willen leven. 
Iedereen, maar vooral jonge mensen, moet zichzelf afvragen 

                                                           
43 R.A. Torrey, Der Heilige Geist - Sein Wesen und Wirken, (Frankfurt, 
1966), 151 (The Holy Spirit - His Nature and Ministry) 
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of zijn ego zijn leven moet beheersen of dat hij God wil 
dienen.  
Materiële goederen en lichamelijke genoegens kunnen een 
illusie van geluk bieden, maar deze dingen brengen geen 
echte voldoening. We willen altijd meer. Hoe meer iemand 
heeft, des te meer hij wil, zijn geklaag houdt nooit op, zegt 
een bekend Duits spreekwoord. Uiteindelijk beseffen we dat 
deze dingen ons in bezit hebben genomen.  
Een andere uitdaging waar we rekening mee moeten 
houden, is het feit dat andere mensen met een bepaalde 
mate van autoriteit over ons leven, bijvoorbeeld ons gezin, 
school, kerk, bedrijf of maatschappij, dingen van ons 
verwachten die in tegenspraak zijn met Gods verwachtingen. 
Wanneer we onze levens aan Jezus overgeven, zullen we de 
kracht en de moed hebben om Gods verwachtingen prioriteit 
te geven en ons standpunt met wijsheid en beleefdheid te 
verdedigen (zie Daniël 1). 
Is het voldoende om mijn leven één keer aan God over te 
geven? Onze bekering betekent een fundamentele overgave 
aan Jezus Christus. Deze overgave, die plaatsvindt in gebed 
en na toepasselijke Bijbelse instructie en overtuiging, wordt 
bezegeld met de doop en is geldig voor alle eeuwigheid. Gods 
woord noemt deze fundamentele overgave aan Jezus een 
verbond met God. 
Dagelijkse overgave is iets heel anders. Aangezien het vaak 
ook toewijding, bekering of heiliging wordt genoemd, kan 
deze uitdrukking enige verwarring veroorzaken. Om dingen 
duidelijk te maken, zal ik het toewijding noemen. De 
dagelijkse wijding (of overgave of bekering) betekent dat ik 
vandaag het basisverbond dat ik met God heb gesloten in mij 
wil laten leven. Ik wil vandaag staan voor het verbond. 
Daarom is het van onschatbare waarde om dagelijks te 
bidden: ‘Heer, ik wijd mezelf vandaag toe aan u met alles wat 
ik ben en heb.’  
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Als ik in dit verbond blijf, hoef ik me nergens zorgen over te 
maken. God is in staat om alles te beschermen wat aan Hem 
is toevertrouwd. God houdt altijd Zijn woord. De Bijbel 
vergelijkt ons verbond met Christus met een huwelijk. Hij zal 
geen echtscheiding aanvragen. Morris Venden merkt op:  

Het is duidelijk dat trouwen niet veel betekent als je 
niet van plan bent om getrouwd te blijven. En je kunt 
zeker niet getrouwd blijven als je nooit getrouwd bent. 
44 

Om de positieve consequenties van onze fundamentele 
overgave te behouden, is het noodzakelijk om in Jezus te 
blijven. Dat is de reden waarom Jezus in Johannes 15 negen 
keer het woord 'blijven' gebruikt, bijvoorbeeld in de verzen 5 
en 7:  

Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, 
want zonder Mij kunt u niets doen [...] Als u in Mij blijft 
en Mijn woorden in u blijven,  vraag wat u maar wilt 
en het zal u ten deel vallen. 

Overvloedig leven heeft te maken met het blijven in Jezus. 
Door gemeenschap met Hem zijn we in staat een vruchtbaar 
leven te leiden - een leven van vreugde, kracht, overwinning 
en waardevolle vermogens. God is in staat om grote dingen 
in ons leven te doen. Wanneer we door deze waarheid 
worden gegrepen, zal het ons leven radicaal veranderen. 
Laten we deze bespiegelingen over overgave aan Jezus 
besluiten met een hymne die eigenlijk een gebed is: 

1. Doe wat Gij wilt, Heer, wat het ook zij! 
Gij zijt de Vormer, ik ben slechts klei. 
Kneed mij en maak mij volgens Uw wil, 
waar ik op wacht, Heer, rustig en stil. 

                                                           
44 Morris Venden, 95 Theses on Righteousness by Faith, p.133 
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2. Doe wat Gij wilt, Heer, leid mij tot U! 
Zoek en beproef mij, Meester, juist nu! 
Witter dan sneeuw, Heer, was mij toch rein, 
Nu 'k voor U neerkniel, need'rig en klein. 

3. Doe wat gij wilt, Heer, Gij kent mijn hart, 
Moe en vol wonden, schrijnend van smart. 
Groot en weldadig zijt Gij in macht, 
Red en genees mij, Heer, door Uw kracht.  

4. Doe wat Gij wilt, Heer, ook in dit uur, 
Vervul' Uw Geest mij met heilig vuur, 
Dat het voor ieder duid'lijk mag zijn: 
'k leef naar Uw voorbeeld, heilig en rein. 45 

Heer, ik geloof dat U bent gestorven om mijn ziel te 
redden. Als U zo'n waarde aan de ziel hecht dat U Uw 
leven voor de mijne hebt gegeven, zal ik gehoor geven. 
In al mijn zwakheid geef ik mijn leven en al mijn 
capaciteiten in Uw handen. 46 

  

                                                           
45 Zevende-dags Adventist liedboek: Gezangen Sions, no. 532 
46 E.G. White, Faith and Works (1979), p.16.2 
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HOOFDSTUK 3 

JEZUS IN MIJ 
Onder welke voorwaarden kan Jezus in mij leven? 

Welke uitwerkingen heeft ‘Christus in mij’ op mijn leven? 
De ultieme verworvenheid: doordrongen zijn van de volheid van 

God. 

 

E.G. White:  

Religie betekent het blijven van Christus in het hart. 47  

Het is door de Geest dat Christus in ons woont; en de 
Geest van God, door geloof in het hart ontvangen, dat 
het begin van het eeuwige leven is. 48  

Merk het volgende op: 

1. Door de Heilige Geest leeft Christus in ons. 
2. Wij ontvangen de Heilige Geest door geloof. 
3. Dit is het begin van het eeuwige leven. 

De wetenschap dat Jezus in mij wil leven door de Heilige 
Geest en dat ook werkelijk doet, wanneer ik vervuld ben met 
de Heilige Geest, is zeer waardevol voor mij. Dit is een 
prachtige Bijbelse waarheid. 

Blijf in Christus 
Jezus wil niet alleen een intieme gemeenschap met ons 
aangaan door in ons te leven door de Heilige Geest, maar Hij 
verlangt ook naar consistentie en een verdieping van onze 
relatie met God. In Johannes 15:4 zegt hij:  

                                                           
47 E.G. White, Review & Herald, May 24, 1892, par. 4  
48 E.G. White, Jezus, de wens der eeuwen, H.4: De crisis in Galilea 
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Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan 
dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo 
ook u niet, als u niet in Mij blijft. 

Dit is een prachtige uitnodiging en tegelijkertijd een bevel. 
Dit betekent dat een consistent christelijk leven mogelijk is 
door Gods kracht.  
Jezus benadrukt de term 'blijf' elf keer in deze passage 
(Johannes 15:1-17). Hij wil dat we een blijvende relatie met 
Hem hebben. Ellen White verduidelijkt:  

Blijven in Christus betekent een voortdurend 
ontvangen van Zijn Geest, een leven van 
onvoorwaardelijke overgave aan Zijn dienst. 49 

Elders zegt ze:  

Een verbinding met de goddelijke persoon op elk 
moment is essentieel voor onze vooruitgang. We 
hebben misschien een mate van de Geest van God 
gehad, maar door gebed en geloof behoren we 
voortdurend te zoeken naar meer van de Geest. 50   

En:  

Hij (Jezus) zal door hen leven, hen de inspiratie geven 
van Zijn heiligmakende Geest, en de ziel een vitale 
transfusie van Zichzelf geven. 51 

We kunnen Davids gebed zien als een belofte aan ons:  

Schep in mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn 
binnenste een standvastige geest. (Psalm 51:12) 

 

                                                           
49 E.G. White, Jezus, de wens der eeuwen, H.73: Uw hart worde niet 
ontroerd. 
50 E.G. White: Ye Shall Receive Power (1995), p. 307.3 (October 24) 
51 E.G. White: Ye Shall Receive Power (1995), p. 306.6 (October 23) 
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Putten uit Gods krachtbron 
Veel mensen weten niet hoe ze kunnen putten uit Gods 
krachtbron. Ze leven in geestelijke armoede, hoewel ‘[...] Zijn 
Goddelijke kracht ons alles heeft geschonken wat tot het 
leven en de godsvrucht behoort’ (2 Petrus 1:3). 
In Texas bevindt zich een beroemd olieveld, Yates Pool 
genaamd. Tijdens de Amerikaanse economische crisis stond 
daar een schapenhouderij, eigendom van een man die Yates 
heette. Hij kon echter niet genoeg geld verdienen met 
schapen houden om zijn schulden te betalen. Toen kwam er 
een oliemaatschappij die hem vertelde dat er zich mogelijk 
een oliebron op zijn terrein bevond. Het bedrijf stelde voor 
om een proefboring uit te voeren en zo tekende hij een 
contract. 
Op ongeveer 366 meter diepte vonden ze een enorme 
olievoorraad. En het was allemaal eigendom van de heer 
Yates! De dag dat hij het land kocht, had hij daarmee ook het 
recht op olie of elke andere natuurlijke bron gekregen. Hij 
was multimiljonair, maar leefde in armoede. Hoe kon dat? Hij 
wist niet van het bestaan van die oliebron. 52 Weet je wat er 
staat in 2 Petrus 1:3-4?  

Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat 
tot het leven en de godsvrucht behoort [...]  

Laat me je de rest in mijn eigen woorden vertellen: door een 
intieme relatie met Jezus en vanwege deze relatie bid ik op 
grond van de buitengewone grote en kostbare beloften. Op 
het moment dat we door het geloof in Christus, kinderen van 
God worden, worden we ook erfgenamen van God en staan 
al Zijn hulpbronnen ons ter beschikking. Alles wat we nodig 
hebben om mannen en vrouwen van God en vruchtbare 
getuigen van Christus te zijn, inclusief wijsheid, liefde en 

                                                           
52 Dr. William R. Bright: Erfüllt mit dem Heiligen Geist – Wie erfährt man 
das? (Neuhausen, 1971), p.27 
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kracht, staat tot onze beschikking. Veel christenen leven 
echter in geestelijke armoede, omdat ze niet weten hoe ze 
gebruik moeten maken van de geestelijke rijkdom die God 
hen al heeft geschonken! Net als de heer Yates, voordat er 
olie op zijn terrein werd ontdekt, leven ze in onwetendheid 
over hun onmetelijke bezittingen. 

Jezus' dringende oproep: bid voor de Heilige Geest 
Er staat een unieke passage in de Bijbel waarin onze Heer 
Jezus ons tien keer aanspoort om voor de Heilige Geest te 
bidden. Ik ken geen andere passage waarin Jezus onze 
aandacht met zulk een tedere urgentie ergens op richt, 
behalve Zijn uitnodiging om in Hem te blijven. Deze passage 
is een les in gebed. De passage over bidden voor de Heilige 
Geest staat in Lucas 11:9-13. (Zie ook hoofdstuk 1: Het 
kostbaarste geschenk van Jezus). 

Het bevel van Jezus: word vervuld met de Geest 
We willen niet alleen deze belangrijke verklaring herhalen, 
maar in dit hoofdstuk ook bijzondere aandacht schenken aan 
het volgende: Je bent compleet in Hem.  

E.G. White zei:  

Aan Jezus [...] werd de Heilige Geest [dagelijks] zonder 
maat gegeven’. Dus zal het gegeven worden aan elke 
volgeling van Christus, wanneer het hele hart zich 
overgeeft voor Zijn inwoning [en dagelijks de Heer 
vraagt om de Heilige Geest]. Onze Heer heeft zelf het 
bevel gegeven: ‘Word vervuld met de Geest’ (Efeziërs 
5:18), en deze opdracht is ook een belofte van de 
vervulling ervan. ‘Want het heeft de Vader behaagd 
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dat in Christus al de volheid zou wonen’ en ‘in Hem 
wordt u verzadigd (Kolossenzen 1:19 en 2:10). 53 

Om te onthouden: 

▪ De Heilige Geest leefde onbeperkt in Jezus. 
▪ Hij verlangt van ons dat we in volledige overgave leven, 

zodat de Heilige Geest in dezelfde mate in ons kan leven. 
▪ Om deze reden gaf Jezus zelf het bevel: ‘Word vervuld 

met de Geest’ (Efeziërs 5:18). 
▪ Zijn doel is dat we een meer overvloedig leven zullen 

hebben (Johannes 10:10; Kolossenzen 2:10). 
▪ Het is dus noodzakelijk om in Hem te zijn. Jezus in ons 

heeft grote en waardevolle gevolgen. 

Bidden in geloof 
Het gaat over bidden in geloof.  

‘Opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen 
door het geloof’ (Galaten 3:14).  

‘Zonder geloof is het echter onmogelijk God te 
behagen’ (Hebreeën 11:6).  

‘Opdat Christus door het geloof in uw harten woont’ 
(Efeziërs 3:17).  

Het is noodzakelijk om te weten dat ik na mijn gebed voor de 
Heilige Geest Hem echt heb ontvangen. Onze geweldige God 
heeft ons laten zien hoe we gemakkelijk geloof in Hem 
kunnen hebben door te bidden op grond van beloften. (Zie 
ook het boekje Stappen naar persoonlijke opwekking, 
hoofdstuk 5: De sleutel tot praktische ervaring, waar dit 
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onderwerp uitgebreider wordt behandeld). E.G. White zegt 
zelfs: De Geest wacht op onze eis en onze aanvaarding.’ 54  

David Wolkwitz voegt eraan toe:  

Kun je je voorstellen iets van God te eisen? In dit geval 
de speciale gave van de Heilige Geest. Zo'n gedachte 
doet ons sidderen van angst. Het klinkt respectloos en 
zelfs godslasterlijk om zelfs maar aan zoiets te denken. 
En toch wordt deze woordkeuze door de 
boodschapper van de Heer in verschillende passages 
van haar geschriften gebruikt. Wat bedoelt zij? 
Ten eerste moeten we erkennen dat God maar al te 
blij is om ons deze gave te geven, omdat Hij van ons 
houdt en weet dat we het zo hard nodig hebben. Ten 
tweede betekent het dat dit geschenk uitermate 
belangrijk voor ons is. Aangezien ons wordt verteld dat 
dit geschenk op onze eis op ons wacht, laat het ons 
duidelijk zien dat wanneer we verlangen naar de 
voortdurende aanwezigheid van Jezus in ons leven, Hij 
ons kan leiden en onze gids kan zijn, en als we weten 
dat we ons volledig aan God hebben overgegeven, 
mogen we in vertrouwen onze eis stellen. We moeten 
hier goed over nadenken. 55 

Iets eisen impliceert een groot belang, het heeft te maken 
met iets wat ik absoluut nodig heb of wil hebben, het 
impliceert serieusheid aan de kant van de persoon die erom 
vraagt. 
We zouden onze remmingen moeten laten varen om iets te 
eisen, wanneer we ons herinneren dat het Hem behaagt 
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‘wanneer wij de hoogste dingen vragen, opdat wij daardoor 
Zijn naam mogen verheerlijken. 56 
Het is een kwestie van elke dag onszelf met ons hele hart aan 
Jezus over te geven en door het geloof de grote gave van God 
- de Heilige Geest – te ontvangen. 

De prachtige voorbede van de apostel Paulus 
Voor dit onderwerp willen we Efeziërs 3:14-21 bestuderen, 
waar we een prachtige voorbede vinden van de apostel 
Paulus voor de kerk in Efeze. De hoofdpunten in dat gebed 
zijn:  

1. Hij bidt voor hen om de kracht van de Heilige Geest,  
2. dat Christus daardoor in hun harten kan wonen; 
3. dat het karakter van Jezus, de vrucht van de Geest, zich in 

hen kan ontwikkelen; 
4. dat ze vervuld kunnen   raken met de volheid van God. 

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van 
onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de 
hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u 
geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met 
kracht  gesterkt te worden door Zijn Geest in de 
innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw 
harten woont en u in de liefde geworteld en 
gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen 
begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte 
en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou 
kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld 
zou worden tot heel de volheid van God (Efeziërs 3:14-
19). 
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Hoe kan ik innerlijke kracht ontvangen?  
De basis van ons geestelijk leven wordt verwoord in vers 16: 
‘Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met 
kracht  gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke 
mens.’ 
We hebben kracht nodig. Een leven vol kracht brengt 
vreugde. Onze geweldige Heer wil dat we overvloedige 
kracht in ons leven hebben. Deze kracht voor de innerlijke 
mens wordt geleverd door de Heilige Geest. Het boekje 
Stappen naar persoonlijke opwekking57 laat zien waarom het 
nodig is ons dagelijks aan Jezus te wijden en dagelijks te 
bidden voor de Heilige Geest. En door te bidden op grond van 
beloften kunnen we er zeker van zijn de Heilige Geest te 
ontvangen zodra we erom vragen. Ik raad je aan dit boekje 
opnieuw te lezen - het is zo belangrijk. 

Christus in ons 
Wat komt er vervolgens in vers 17?  

‘[...] opdat Christus door het geloof in uw harten 
woont.’ Zijn we ons voldoende bewust van deze 
geweldige waarheid? Wanneer we leven met de Heilige 
Geest, dan is het een feit dat Jezus in ons hart leeft. We 
kunnen dit niet voelen of meten. We moeten het geloven. 
Als je dit gelooft, spreek dan af en toe met Hem en vertel 
Hem: Dank U Here Jezus, dat U in mijn hart woont of Heer, 
ik ben zo blij dat U in mij leeft. 

Andrew Murray zegt:  

Op deze manier neemt Jezus je mee in een 
gemeenschap met Hem opdat Zijn leven deel wordt 
van jouw leven. 58 
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E.G. White zegt:  

De invloed van de Heilige Geest is het leven van 
Christus in de ziel. 59  En: […] In het plan om het 
goddelijke beeld bij de mens te herstellen was 
voorzien dat de Heilige Geest op het menselijk 
denkvermogen zou inwerken en dat de aanwezigheid 
van Christus, het menselijk karakter zou helpen 
ontwikkelen. 60   En ook: […] Een gezonde christen is 
iemand in wie Christus, de hoop op de heerlijkheid, 
van binnen leeft (Kolossenzen 1:27). 61 

De tekst zegt dat Christus door geloof in ons hart woont. 
Vertrouwen is de basis van geloof. Het is een kwestie van 
mijn hele leven aan Jezus toevertrouwen. Het gaat over de 
eerste fundamentele overgave van ons leven en dan 
consequent de dagelijkse overgave aan Jezus Christus. 

Waarom is voortdurende en volledige overgave aan God zo 
belangrijk? 
In Romeinen 12:1 verzoekt God het volgende:  

Ik roep u er dan toe op […] om uw lichamen aan God 
te wijden  als een levend offer, heilig en voor God 
welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.’  

En in Spreuken 23:26 is de uitnodiging: ‘Mijn zoon, geef mij 
je hart [...] 
De betekenis van overgave wordt meer gedetailleerd 
uitgelegd in hoofdstuk 2: Jezelf overgeven aan Jezus. Het 
wordt ook goed uitgelegd in het boek Schreden naar Christus, 
in hoofdstuk 5: Toewijding. Onze overgave aan Gods liefde 
brengt een grote zegening. Als Jezus ons leven mag leiden, 
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dan kan Hij ons bevrijden van de tirannie van onze ego's 
(afgunst, woede, controversiële gevoelens, enz.). 

 

E.G. White zegt:  

Het toebedelen van de Geest is het toebedelen van het 
leven van Christus. Degene die dit ontvangt, bekleedt 
Hij met de eigenschappen van Christus. 62  

In een andere passage schrijft zij:  

Wij zullen de overwinning niet door middel van 
getallen behalen, maar door de volle overgave van de 
ziel aan Jezus. 63 

Een onthuld geheim begrijpen 
Laten we verder gaan naar Efeziërs 3:18: ‘Opdat u ten volle 
zou kunnen begrijpen, met alle heiligen [...].’ Wat moeten we 
allemaal begrijpen? Precies wat het vorige vers heeft 
uitgelegd: het geheim dat Christus in ons leeft (door de 
Heilige Geest) en dat daardoor onze levens worden 
veranderd, omdat we geworteld en gegrond zijn in de liefde 
van God. Dit betekent: Jezus Christus ontwikkelt Zijn karakter 
in ons. Een broeder schrijft:  

De waarheid over 'in Christus zijn' en 'Jezus in ons' is 
zo eenvoudig en toch zo moeilijk te begrijpen, dat de 
meeste christenen het nog niet volledig hebben 
begrepen. 64 

Paulus zegt in Kolossenzen 1:25-26:  

Daarvan ben ik een dienaar geworden, 
overeenkomstig  de taak in de dienst van God, die mij 
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met het oog op u gegeven is om het Woord van God 
te vervullen, namelijk het geheimenis, dat eeuwen en 
geslachten lang verborgen is geweest, maar nu 
geopenbaard is aan Zijn heiligen […]  

Welk geheim? Vers 27:  

Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de 
rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis 
onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de 
heerlijkheid. 

Het mysterie dat eeuwenlang verborgen was en nu is 
onthuld, is dat Jezus zelf in ons wil leven door de Heilige 
Geest. De tekst zegt dat dit onze hoop op de heerlijkheid is. 
Dit betekent dat de volheid van het leven, die God ons in dit 
huidige leven schenkt tegelijkertijd met het eeuwige leven, 
dus gegarandeerd is. 
E.G. White illustreert dit geheim, genaamd ‘Christus in u, de 
hoop op de heerlijkheid’ (Kolossenzen 1:27), als volgt:  

Een kennis van deze verborgenheid verschaft een 
sleutel tot elke andere geheimenis. Zij legt voor de ziel 
de schatten van het heelal bloot, de mogelijkheden 
van een onbeperkte ontwikkeling. 65 

De Bijbel gebruikt vaak uitdrukkingen als ‘Christus in u’ en 
soortgelijke termen zoals ‘in Christus’, ‘in Hem’, ‘in de Heer’ 
en ‘in de geliefde’. Deze uitdrukking is bijvoorbeeld het 
sleutelwoord in de brief van Paulus aan de Efeziërs. 

Denk aan het getuigenis van apostel Paulus: ‘[…] en 
niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ (Galaten 
2:20).  
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In Romeinen 15:18 schrijft hij: ‘Want ik durf het niet 
aan iets te zeggen wat Christus niet door mij 
teweeggebracht heeft.’  

En andere bekende teksten: ‘En God zij dank, Die ons 
in Christus altijd doet triomferen‘ (2 Korinthe 2:14).  

‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe 
schepping’ (2 Korinthe 5:17). De focus ligt hier op de 
verandering van karakter door de vrucht van de Geest. 

‘Geschapen in Christus Jezus om goede werken te 
doen’ (Efeziërs 2:10). 

‘En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan’ 
(1 Tessalonicenzen 4:16). 

‘Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is 
werkelijk de liefde van God volmaakt 
geworden.  Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn’ (1 
Johannes 2:5). 

‘Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden [...] opdat de 
rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in 
ons’ (Romeinen 8:3-4). 

Als we in een concordantie zouden kijken, zouden we veel 
van zulke waardevolle teksten vinden onder de 
sleutelwoorden: in Christus, in de geliefde, in de Heer, in 
Hem (Christus). 

E.G. WHITE OVER CHRISTUS IN U 
Gevolgen van één zijn in Christus 

Wanneer Gods volk één is in de eenheid van de Geest, 
zal alle farizeïsme, alle zelfgerechtigheid, die de zonde 
van de joodse natie was, uit alle harten worden 
verdreven [...] God zal het mysterie bekendmaken dat 
eeuwen verborgen is geweest. Hij zal bekendmaken 
‘wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit 
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geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de 
hoop op de heerlijkheid’ (Kolossenzen 1:27). 66 

Jozef, Daniël en zijn metgezellen 
Jullie moeten je voorbereiden, om het voorbeeld van 
deze nobele jongeren na te volgen. Schaam je nooit 
om kleur te bekennen. Laat voor mensen en engelen 
zien waar je staat. Laat je niet leiden door valse 
bescheidenheid, of door verkeerde voorzichtigheid. 
Daardoor kun je op een weg terechtkomen, die tegen 
dit advies ingaat. Geef, door de woorden die je kiest, 
door consequent gedrag, door beleefd, oprecht en 
trouw te zijn, een krachtig getuigenis van je geloof. 
Wees ervan verzekerd dat Christus op de troon van de 
tempel van je ziel zit. Leg al je talenten zonder enige 
reserve aan Zijn voeten, zodat Hij ze voor Zijn dienst 
kan gebruiken. 67 

Gezinsleven 
Christus, aanwezig in ieder hart, zal eensgezindheid 
brengen. Indien de wil van God vervuld wordt, dan 
zullen de man en de vrouw elkaar respecteren en 
liefde en vertrouwen opwekken. Alles wat de vrede en 
eenheid van het gezin kan bederven, moet 
vastbesloten onderdrukt worden en vriendelijkheid en 
liefde moet gekoesterd worden. Hij die de geest van 
tederheid, verdraagzaamheid en liefde openbaart, zal 
merken dat dezelfde geest op hem teruggekaatst zal 
worden. Daar waar de Geest van God regeert, zal geen 
sprake zijn van de ongeschiktheid in de 
huwelijksrelatie. Indien Christus, de hoop der 
heerlijkheid, werkelijk in u gestalte krijgt, dan zal er 
eensgezindheid en liefde in het huis zijn. Christus die 
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verblijft in het hart van de vrouw, zal in 
overeenstemming zijn met Christus die verblijft in het 
hart van de man. Ze zullen samen streven naar de 
woningen, die Christus bereidt voor degenen die Hem 
liefhebben. 68 

Je wilt dat je gezin lijkt op dat van Abraham. Hij beval 
zijn huishouding hem te volgen. Hij leerde hen de 
geboden van God te gehoorzamen. Dit zijn de lessen, 
moeders, die u uw kinderen geduldig moet leren. Je 
kunt het je niet veroorloven tijd te spenderen aan het 
bestuderen van de hedendaagse mode. Leer ze dat ze 
het eigendom van Christus zijn. We vormen karakters 
vandaag. Jonge mannen, jonge vrouwen, jullie 
bepalen vandaag hun lot voor de toekomst. Laat 
Christus binnenkomen. Hij zal u voor verleiding 
behoeden. 69 

Overwinnen 
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe 
schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is 
nieuw geworden’ (2 Korinthe 5:17). Door de macht van 
Christus hebben mannen en vrouwen de ketenen van 
zondige gewoonten verbroken. Ze hebben zelfzucht 
prijsgegeven. De spotter is eerbiedig geworden, de 
dronkaard is nuchter, de onreine is rein. Zielen die de 
gelijkenis van satan droegen, zijn veranderd naar het 
beeld van God. Deze verandering is op zichzelf al het 
grootste wonder. Een verandering, bewerkstelligd 
door het Woord, is een van de diepste 
verborgenheden van dat Woord. We kunnen het niet 
begrijpen; we kunnen slechts geloven, zoals de Schrift 
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het zegt, dat het is ‘Christus in u, de hoop der 
heerlijkheid’ (Kolossenzen 1:27). 70 

Jezus' brieven 
Met elk van Zijn kinderen stuurt Jezus een brief aan de 
wereld. Als u een volgeling van Christus bent, stuurt 
Jezus via u een brief aan uw gezin, aan het dorp en aan 
de straat waar u woont. De Jezus Die in u woont, wil 
graag tot de harten spreken van hen die Hem nog niet 
kennen. Misschien lezen deze mensen de Bijbel niet en 
horen ze de stem niet, die door de bladzijden van de 
Bijbel tot hen spreekt. Zij zien de liefde van God niet in 
de werken die Hij doet. Maar als u een echte 
vertegenwoordiger van Jezus bent, kan het gebeuren 
dat zij door u ertoe gebracht worden, om iets van Zijn 
goedheid te begrijpen en zullen zij gewonnen worden 
tot liefde en dienst aan Hem. 71 

De persoonlijke kant van Gods liefde 
Door deze intieme verbinding, die Christus met ons wil 
aangaan door de Heilige Geest, toont Hij ons op een speciale 
manier de persoonlijke kant van Gods grote liefde. Het is 
onbegrijpelijk dat Christus in mij leeft. Maar Zijn woord 
verzekert ons ervan dat dit waar is. In Efeziërs 3:18 lezen we: 
‘[...] opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle 
heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is.’ 
Een vader die met zijn zoon naar het buitenland reisde, wilde 
Gods liefde uitleggen.  

De vader zei: kijk uit over de boeg van het schip, en nu 
over de achtersteven, dit is de lengte van Gods liefde. 
En kijk nu naar links en naar rechts - dit is de breedte 
van Gods liefde. Kijk nu omhoog in de lucht - dit is de 
hoogte van Gods liefde. Kijk nu uit over het water. De 
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oceaan ligt diep onder ons. Dat is de diepte van Gods 
liefde.  
De jongen dacht even na over deze uitleg en riep toen 
met een glunderend gezicht: ‘Papa, weet je wat het 
beste hiervan is? We zitten er middenin.’ 

Iedereen die zijn leven dagelijks toewijdt aan Christus en 
vervuld wordt door de Heilige Geest, bevindt zich midden in 
Gods liefde. Er is geen betere plek waar we kunnen leven. Ik 
bid elke ochtend dat onze geweldige Vader mij op deze 
plaats zal houden. 

De ultieme prestatie: leven in overvloed 
In Efeziërs 3:19 wil Paulus dat we de liefde van Jezus voor ons 
begrijpen en dat we door deze liefde vervuld zullen zijn met 
de volheid van God. Vers 19 zegt: ‘En u de liefde van Christus 
zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou 
worden tot heel de volheid van God.’ 
Kunnen we zien wat Christus die in ons leeft betekent? Het is 
de weg naar de volheid van God. In Johannes 10:10b zegt 
Christus dat Hij kwam zodat we een overvloediger leven 
zouden hebben. Kolossenzen 2:9-10 zegt: ‘Want in Hem 
woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent 
volmaakt geworden in Hem.’ Heb je de volheid van God? God 
wil het je geven. Onderneem de nodige stappen! 

Meer dan waar we om kunnen bidden  
We mogen bidden dat de Heer onze gebeden verhoort 
overeenkomstig Zijn belofte in Efeziërs 3:20: 

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat 
wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in 
ons werkzaam is. 

We kunnen, met een beroep op deze belofte, vragen dat 
onze geweldige Heer niet alleen onze gebeden verhoort 
zoals we hebben gevraagd, maar ons rijkelijk, meer dan ons 
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verzoek, boven ons bevattingsvermogen, volgens de 
rijkdommen van Zijn glorie en macht, beantwoordt. 
Bovendien mogen we bidden volgens Jeremia 33:3 dat God 
ons gebed beantwoordt en grote en machtige dingen aan ons 
openbaart: ‘Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u 
grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet 
weet.’ 

Welke gevolgen heeft het leven van Jezus in mij?  
1 Korinthe 1:30: Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, 
Die voor ons is geworden wijsheid van God en 
gerechtigheid, heiliging en verlossing.  

Christus is dankzij God onze wijsheid geworden. We 
kunnen verstandig handelen met Christus in ons.  

Spreuken 8:11: Want wijsheid is beter dan robijnen, en 
al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken.  

Prediker 2:13: Toen zag ik dat de wijsheid voorkeur 
heeft boven de dwaasheid, evenals het licht voorkeur 
heeft boven de duisternis. 

Christus is ons tot gerechtigheid gemaakt. Dit betekent dat 
de gerechtigheid die bij de zondeval verloren was gegaan, 
door Hem teruggewonnen kan worden. Een waardevolle 
tekst in Romeinen 8:3-4 illustreert dit:  

Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden, […] 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.  

Merk op dat de tekst zegt dat gerechtigheid wordt vervuld 
door Jezus in degenen die door de Geest wandelen. Dit is hoe 
Christus in ons leeft. Dennis Smith schrijft:  

Gerechtigheid door geloof heeft een rechtvaardigend 
en heiligend aspect. Gerechtigheid betekent dat God 
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de gelovige bevrijdt van de zonde en de schuld en de 
berouwvolle zondaar bekleedt met Christus’ 
gerechtigheid (volledige gehoorzaamheid). 72  

Aldus vindt de meest geweldige ruilhandel plaats: Christus 
neemt mijn schuld op Zich en geeft mij Zijn gerechtigheid. 
Door deze ruilhandel staan we voor de Vader alsof we nooit 
hebben gezondigd. ‘Zo ver het oosten is van het westen, zo 
ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan’ (Psalmen 
103:12). Door Gods genade kunnen we vrij van schuld door 
het leven gaan. Christus is ons tot heiligmaking gemaakt. Wat 
betekent heiligmaking?  

Ware heiligmaking betekent volmaakte liefde, 
volmaakte gehoorzaamheid, volmaakte 
overeenstemming met de wil van God. 73  

Het belang van de inwoning van Christus voor een leven van 
vreugdevolle gehoorzaamheid zal in hoofdstuk 4: 
Gehoorzaamheid door Jezus, uitgebreider worden 
besproken. 
Christus heeft ons verlossing gebracht, d.w.z. vergeving van 
alle schuld, vrijheid van de slavernij van de zonde, eeuwig 
leven in Gods heerlijkheid. Jezus betaalde de losprijs met Zijn 
offer. Tijdens de slavenhandel in Afrika hadden de 
gevangenen een ijzeren kraag om hun nek en werden ze 
vervolgens met een ketting aan de andere gevangenen 
geketend. Af en toe werd een van deze arme mensen 
onderweg vrijgekocht. Zodra het losgeld was betaald, werd 
de gevangene bevrijd van zijn ijzeren kraag. Jezus heeft de 
losprijs betaald die ons heeft vrijgekocht.  
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Wat bereikt Jezus nog meer in mij? 
Jezus' manier van denken zal zich stap voor stap in ons 
ontwikkelen. We kunnen ook aanspraak maken op 
Filippenzen 2:5 wanneer we bidden: ‘Laat daarom die 
gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.’ Wanneer 
we Christus toelaten, zal Hij zijn manier van denken en 
handelen in ons doen ontwikkelen. Wij houden dan van 
datgene waar Hij van houdt. Wij blijven weg van de dingen 
die Hij niet wil.  

Hij stelt mij in staat om Zijn getuige te zijn 
Aangezien Jezus kwam ‘om te zoeken en zalig te maken wat 
verloren is’ (Lukas 19:10), zal Hij natuurlijk mensen door mij 
naar de zaligheid leiden. ‘De Jezus, Die in u woont, wil graag 
tot de harten spreken van hen, die Hem nog niet kennen.’ 74 
‘Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die 
over u komen zal en u zult Mijn getuigen zijn’ (Handelingen 
1:8). We komen hierop terug in hoofdstuk 5: Aantrekkelijk 
geloof door Jezus. 

Bidden in de Heilige Geest/ Bidden in de naam van Jezus/ 
Aanspraak maken op beloften tijdens het bidden  
God spoort ons aan om te ‘... bidden in de Heilige Geest’ 
(Judas 20). Wanneer Christus in ons leeft door de Heilige 
Geest, dan kunnen we zowel in de Heilige Geest als in de 
naam van Jezus bidden. Jezus verzekert ons: ‘En wat u ook 
zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in 
de Zoon verheerlijkt zal worden’ (Johannes 14:13). Ons 
wordt duidelijk gezegd: ‘Wij moeten niet alleen in Christus’ 
naam bidden, maar door de inspiratie van de Heilige Geest.75 

 

                                                           
74 E.G. White, Schreden naar Christus, H.13: Blij zijn in de Heer 
75 E.G. White, Lessen uit het leven van alledag, H.12: Vragen om te geven 
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Wat betekent het om te bidden in de naam van Jezus?  

[...] bidden in de naam van Jezus is meer dan een 
loutere vermelding van die naam aan het begin en het 
einde van een gebed. Het is om te bidden in de 
gezindheid en bezieling van Jezus, terwijl we in Zijn 
beloften geloven, vertrouwen op Zijn genade en Zijn 
daden verrichten. 76 

Zo te bidden in de naam van Christus heeft vier aspecten: 

▪ Bidden in de geest van Jezus betekent vervuld zijn met de 
Heilige Geest; 

▪ Geloven in Zijn beloften, dat wil zeggen dat wij aanspraak 
maken op de beloften terwijl wij bidden; 

▪ Vertrouwen op Zijn genade, dat wil zeggen, het heeft te 
maken met vertrouwen, met geloof, met de 
wonderbaarlijke wederzijdse vertrouwensrelatie met 
God; 

▪ Zijn daden verrichten, dat wil zeggen, door Zijn Geest 
gehoorzaam zijn in alle dingen. 

Wanneer we in Christus blijven, worden al deze voorwaarden 
vervuld door Zijn genade. Dus bidden in de naam van Jezus 
betekent bidden in Zijn macht. Hij beloofde om onze 
gebeden te verhoren. Dit toont aan dat Jezus een enorm 
vertrouwen heeft in hen die in Hem blijven. 
Bidden op grond van beloften 77: we kunnen alle beloften die 
Christus ons gedaan heeft, benutten. ‘Immers, zovele 
beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem 
amen’ (2 Korinthe 1:20). Zie ook 2 Petrus 1:3-4:  

                                                           
76 E.G. White, Schreden naar Christus, H.11: Het voorrecht om te bidden 
77 Aanspraak maken op beloften tijdens het bidden wordt in detail 
behandeld in Stappen naar persoonlijke opwekking door H. Haubeil, 
hoofdstuk 5: De sleutel tot praktische ervaringen.  
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Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles 
geschonken wat tot het leven en de godsvrucht 
behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen 
heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd (dit betekent 
een intieme relatie met Jezus Christus). Daardoor 
heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften 
geschonken,  opdat u daardoor deel zou krijgen aan de 
Goddelijke natuur.  

Let op Gods prachtige manier: 

▪ God heeft ons al gegeven wat we nodig hebben voor ons 
leven en voor een goddelijke manier van leven; 

▪ We ontvangen deze geschenken door een intieme relatie 
met Christus; 

▪ Deze dingen worden ons geschonken in deze relatie door 
tijdens het gebed aanspraak te maken op de beloften, dat 
wil zeggen, door gebeden van geloof zullen wij 
deelhebben aan de goddelijke natuur. 

Bevrijding van de kracht van de zonde 
Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus 
Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar 
de Geest. Want de wet van de Geest van het leven in 
Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de 
zonde en van de dood (Romeinen 8:1-2). 

Waarom is er geen veroordeling voor degenen die in Christus 
Jezus zijn? Ten eerste, omdat Christus mijn schuld van zonde 
op Zich heeft genomen. Ten tweede, wanneer Hij in ons is, is 
de slavernij van de zonde die macht over ons heeft, 
verbroken; Ik ben bevrijd van de wet(matigheid) van de 
zonde. Dit betekent dat we niet langer hoeven te zondigen, 
maar we kunnen nog steeds zondigen. Galaten 5:16 zegt iets 
belangrijks over de bevrijding van de macht van de zonde: 
‘Wandel door de Geest [wat betekent: leef voortdurend met 
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de Heilige Geest], en u zult zeker de begeerte van het vlees 
niet volbrengen.’ 
De volgende verzen in Galaten 5 (verzen 17-18) verklaren dat 
dit te maken heeft met het leven met de Heilige Geest. De 
verzen 19-21 noemen de werken van het vlees, die we niet 
langer hoeven te doen als we met de Heilige Geest leven. 
Christus in ons beschermt ons tegen de zonde en de gevallen 
engelen zoals 1 Johannes 5:18 bevestigt: 

Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet 
zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf 
en de boze heeft geen vat op hem.  

Christus vervult onze harten met de Heilige Geest, zodat het 
kwaad geen plaats heeft. Op dit punt moeten we echter in 
gedachten houden dat ‘toch de innerlijke mens van dag tot 
dag vernieuwd wordt’ (2 Korinthe 4:16).   
Christus in ons moedigt ons aan niet te zondigen. In 1 
Johannes 3:6-9 lezen we de volgende plechtige woorden met 
betrekking tot zonde:  

Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, 
heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. Lieve 
kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de 
rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij 
rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel; 
want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de 
Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de 
duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, 
doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij 
kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. 

Kenners van het Oudgrieks vertellen ons dat deze scherpe 
woorden over zondigen verwijzen naar het gebruikelijke 
zondigen. Volgens de originele Griekse tekst: ‘... zondigt hij 
niet onophoudelijk’, d.w.z. zoals gewoonlijk [maar af en toe 
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valt hij wel in zonde]. Als Gods kinderen doen we wat goed is 
en houden we Gods geboden. 78 
Dit betekent dat het ons, met Christus in ons en bij ons, in 
staat stelt om onze zondige gewoonten op te geven. Ons 
leven met ‘Christus in ons’ helpt ons ook om zonden die ons 
gevangen houden, te overwinnen. 
Zullen we opnieuw ‘vleselijk’ worden door te zondigen? 
Laten we in gedachten houden dat we door deze prachtige 
verandering geen zondeloze staat bereiken. We kunnen in 
zonde vervallen door zwakheid, onbezonnenheid of 
dwaasheid. Als zo'n situatie zich voordoet, moeten we 
‘geestelijk ademen’. Dit betekent dat we onze zonden 
belijden, vergeving accepteren en opnieuw vragen om 
vervuld te worden met de Heilige Geest. Zolang we 
‘geestelijk ademen’, zullen we geestelijke christenen blijven 
en niet vleselijk worden. Zonde snijdt onze geestelijke relatie 
met God niet de pas af. Maar het is een storing die we te lijf 
moeten gaan.  
We zullen opnieuw vleselijk worden, als we toestaan dat 
ongeloof wortelschiet en we stoppen met ‘geestelijk te 
ademen’. Onze zondige natuur blijft bestaan tot de 
wederkomst van Christus. Geen enkele apostel heeft ooit 
beweerd zondeloos te zijn. ‘Christus in ons’ brengt echter 
een beslissende verandering teweeg in onze relatie tot de 
zonde 

Het praktische resultaat 
Vandaar dat de apostel Johannes schrijft:  

Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet 
zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben 
een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de 
Rechtvaardige’ (1 Johannes 2:1).  

                                                           
78 Werner E. Lange, Hrgb., Unser größtes Bedürfnis (Lüneburg 2011), 31 
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Dus, God wenst dat we een zondeloos leven leiden in 
Christus, maar als we zondigen, dan kunnen we onze 
advocaat om vergeving vragen en het ontvangen. E.G. White 
zegt:  

Zonde kan alleen worden weerstaan en overwonnen 
door de krachtige macht van de derde persoon van de 
Godheid, die zonder ingehouden energie zou komen, 
maar in de volheid van goddelijke kracht. 79 

Dus, door Christus die in ons leeft door de Heilige Geest, 
wordt de macht van de zonde over ons verbroken en zal deze 
beslist de frequentie waarmee we zondigen verminderen. 

Goede gezondheid 
Christus in ons zal voor onze gezondheid zorgen:  

Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u 
gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat (3 Johannes 
2).  

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al 
heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel 
en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de 
komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, 
is getrouw: Hij zal het ook doen (1 Tessalonicenzen 
5:23-24). 

Ik hoorde onlangs een lezing van de geneticus Dr. Sang Lee. 
Hij benadrukte dat door een vertrouwensrelatie met Christus 
onze genen goed werken en een gezondheidshormoon 
produceren.  
Het verband tussen geloof en gezondheid - dit is de 
boodschap die de wereld dringend nodig heeft. Deze 
boodschap kan alleen uitgedragen worden door Jezus’ 
discipelen die zichzelf dagelijks toewijden met alles wat ze 
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zijn en hebben, die dagelijks de Heilige Geest vragen en 
ontvangen en die zelf leven volgens de hervorming van de 
gezondheidsadviezen. 
Studies uitgevoerd onder 35.000 mensen onder de 30 jaar, 
onder toezicht van professor Grossarth-Maticek, hebben 
aangetoond dat: De sterkste gezondheidsfactor is een 
liefdevolle, spontane relatie met God. Wanneer deze relatie 
bestaat, zijn andere gezondheidsfactoren zoals een gezond 
dieet, lichaamsbeweging en welzijn, vele malen sterker. 80 
Dit toont duidelijk de betekenis van het volgende Bijbelvers:  

Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, 
maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat 
zij de belofte van het tegenwoordige en van het 
toekomende leven heeft (1 Timotheüs 4:8). 

In boek 3 van zijn 40-daagse serie toont Dennis Smith (40 
Days God’s Health Principles for His Last-Day People) een 
heel andere benadering van gezondheid dan we vaak 
kennen. Hij deelt hoe de kracht van de Heilige Geest 
motiveert en werkt om de levensstijl te veranderen. Daarom 
is emotionele gezondheid van groot belang. Smith vertelt:  

Deze 40 dagen-overdenkingen zullen ons laten zien 
hoe we met God kunnen samenwerken om volledige 
fysieke, emotionele en spirituele vernieuwing te 
verkrijgen, waarvan Hij wil dat we ze ervaren. 81  

Een zakenman schreef:  

                                                           
80 According to the “Heidelberger prospektiven Interventionsstudie”. 
Quelle: Ronald Grossarth-Maticek: Systemische Epidemiologie und 
präventive Verhaltensmedizin chronischer Erkrankungen. 
Strategien zur Aufrechterhaltung der Gesundheit. Berlin: de Gruyter, 
1999, S. 109-111 
81 Dennis Smith, 40 dagen (Nr.3) Gods gezondheidsprincipes voor Zijn 
mensen van de laatste dag, (R & H 2011), dag 1 
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Ik accepteerde de gezondheidsboodschap door 
dagelijks vervuld te worden met de Heilige Geest. 
Voordien had geen enkel gezondheidsprogramma ooit 
effect op mij. Ik hield van vlees en was niet zo 
kieskeurig over wat ik at, ik dronk ook koffie en zwarte 
thee. Ik dacht niet dat dit een probleem was. Af en toe 
dronk ik ook een biertje. Sinds 2009 bid ik dagelijks om 
vervuld te worden met de Heilige Geest. Hij overtuigde 
mij ervan me te onthouden van de consumptie van 
vlees, koffie, zwarte thee en bier. Ik werd vegetariër. 
Ik ben gaan beseffen dat een leven met de Heilige 
Geest de basis is voor overwinning in alle dingen, 
inclusief matigheid en levensstijl. 82  

Een zuster schreef onder het hoofdstuk ‘Volledige overgave 
veranderde mijn leven’ (wij delen hier alleen de 
gezondheidsaspecten):  

Ik nodig de Heilige Geest dagelijks uit om in mijn hart 
te leven en te werken. Ik heb helderdere gedachten en 
kleed me 'vrouwelijker'. Bovendien eet ik niet meer 
constant. Dat was onmogelijk voor mij op eigen kracht. 
Ik kan veel rustiger aan de dagelijkse eisen voldoen en 
de stress legt geen knoop meer in mijn maag. God gaf 
mij ook de kracht om te stoppen met koffiedrinken. 
Voorheen was dit ondenkbaar, want als ik stopte met 
koffiedrinken had ik vijf dagen lang vreselijke 
hoofdpijn, dit zijn de ontwenningsverschijnselen. Deze 
keer dacht ik er niet eens over na wat de gevolgen voor 
mij zouden kunnen zijn. Ik wist alleen dat ik geen koffie 
meer wilde. Ik heb er nu ook geen behoefte meer aan. 
Ik had een vergelijkbare ervaring met vlees. Mijn gezin 
en ik wilden ook nooit stoppen met het eten van vlees. 

                                                           
82 E-mails van een zakenman op 3 maart en 21 maart 2013, verkort en 
aangepast 
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Tegenwoordig is het gemakkelijk voor mij - ik mis het 
ook niet meer. 83 

Een van onze toonaangevende gezondheidsexperts schreef:  

De echte behoefte van onze tijd is niet alleen 
gezondheidseducatie - we hebben uitstekende 
informatie. Wat nodig is, is gezondheidsinformatie in 
verband met de kracht om het in praktijk te brengen. 
Het draait allemaal om de kracht om te veranderen. 84  

Het evangelie geeft ons de kracht om te veranderen - om 
preciezer te zijn: Christus in ons door de Heilige Geest. 

De grote verandering in het leven van Hudson Taylor 
Toen Hudson Taylor het hoofd van de China-Inland-zending 
was, ontving hij een brief van zijn collega-zendeling, 
McCarthy. God gebruikte deze brief om zijn ogen te openen 
voor de wonderbaarlijke waarheid van ons zijn in Christus en 
Zijn aanwezigheid in ons. Het heeft te maken met de 
waarheid over het geheim van de band tussen de gelovige en 
Christus. Vanaf die dag werd Taylors pad met God een pad 
van vrede, rust en overwinning. Zijn zendingscollega's 
merkten deze verbazingwekkende verandering op. Ze 
vertelden hoe Taylor een nieuwe weg insloeg als een nieuw 
man in een nieuwe wereld om zijn getuigenis te delen van 
wat de Heer voor hem had gedaan. 
Taylor schreef een brief aan zijn zus in Engeland. Hij 
probeerde deze geweldige waarheid die hij had ontdekt en 
de geweldige ervaring die hij met zijn God had meegemaakt, 
uit te leggen. Hij schreef:  

                                                           
83 De volledige getuigenis kan in het Duits worden gelezen op 
www.missionsbrief.de - Archiv - Missionsbrief Nr. 42, S. 17 Völlige HIngabe 
veränderte mein Leben. 
84 Don Macintosh, Director Newstart Global, Weimar, VS, in D'Sozo, 
(Remnant USA), Voorwoord. 
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Mijn werk is nog nooit zo uitgebreid, zo vol 
verantwoordelijkheid en zo moeilijk als nu geweest, 
maar nu zijn de druk en spanning volledig verdwenen. 
De afgelopen maand was waarschijnlijk de gelukkigste 
maand van mijn leven. Ik verlang ernaar je iets te 
kunnen vertellen van wat de Heer voor mij heeft 
gedaan. Ik weet niet of ik in staat ben om het duidelijk 
te maken, want het is niet echt iets nieuws of iets 
vreemds of wonderbaarlijks en toch is alles nieuw! In 
een notendop: ‘Waar ik blind voor was, kan ik nu zien!’ 
Toen mijn last het grootst was, gebruikte God een zin 
in een brief van McCarthy om de schellen van mijn 
ogen te laten vallen. De Geest van God openbaarde mij 
de waarheid over onze eenheid met Jezus zoals ik dat 
nog nooit eerder had meegemaakt. 

Taylor ging verder in zijn brief om te beschrijven hoe de Heer 
zijn verstand voor de woorden van Christus had geopend - 
dat Hij de wijnstok is en de gelovigen de takken. Hij schreef:  

O de vreugde om deze waarheid te zien! Daarna 
vervolgde hij: Het liefste deel - als je van een deel mag 
spreken - dat zoeter is dan al het andere, is de rust die 
volledige vereenzelviging (consensus en overgave) 
met Christus tot stand brengt. Ik ben niet langer 
bezorgd over iets, als ik dit besef, want ik weet dat Hij 
in staat is Zijn wil uit te voeren en Zijn wil is de mijne. 
Het maakt niet uit waar Hij mij plaatst, of hoe. Het is 
noodzakelijker dat Hij dit overweegt dan ik. Want in de 
gemakkelijkste posities moet Hij mij Zijn genade 
geven, en in de moeilijkste is Zijn genade genoeg. 

Dennis Smith zegt het volgende over Taylors ervaring:  

Hudson Taylor vond het geheim van een overwinnend 
leven op zijn pad met God. Hij ontdekte hoe hij grote 
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vrede kon hebben in elke situatie in zijn dienst voor 
Christus. God biedt dezelfde overwinning en dezelfde 
vrede aan al zijn kinderen. Verlang je naar zo'n 
overwinning en vrede? Het is mijn gebed dat iedereen 
die dit boek leest juist deze overwinning en vrede in 
Christus vindt - een vreugde die voorheen 
onbereikbaar leek. 85 

Ik doe dezelfde oproep en wens iedereen in wie Christus 
woont door de Heilige Geest, een overvloedig en vruchtbaar 
leven voor Christus, dat wordt gekenmerkt door de 
bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest. ‘Wie in Mij 
blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht’ (Johannes 15:5). 
Jezus zegt over zichzelf: ‘De Vader, Die in Mij blijft, Die doet 
de werken’ (Johannes 14:10). Jezus heeft een groot 
verlangen dat u en ik kunnen zeggen: Jezus Christus, die in 
mij leeft, volbrengt Zijn werken. ‘Christus in het hart en 
Christus in het leven, dat is onze veiligheid.’ 86 

Gebed 
Heer Jezus, ik verwonder mij over het feit dat U mijn leven 
wilt delen, wanneer ik mijn leven aan U geef en vervuld ben 
met de Heilige Geest. Ik wil U prijzen en danken dat U door 
Gods genade wijsheid, gerechtigheid, heiliging en verlossing 
voor mij bent geworden (1 Korinthe 1:30). Alstublieft, geef 
mij blijde en zichtbare groei door gemeenschap met U door 
de Heilige Geest. 

Aanbevolen literatuur 
Bill Bright: The Holy Spirit - the key to supernatural living. Dit 
boek is niet meer verkrijgbaar, maar online worden er nog 
tweedehandse exemplaren te koop aangeboden. De Duitse 
versie kan online worden gelezen of afgedrukt op de 

                                                           
85 Dennis Smith: Abiding in Christ, p.10-11 
86 E.G. White, De weg tot gezondheid, h.43: Een hogere ervaring 
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volgende site: www.missioinsbrief.de - Nachfolge - 
Jüngerschaft - Mitteilbare Konzepte. 

Dennis Smith: Prayers and Devotions to prepare for the 
second coming, boek 1, met name   dag 4: ‘Christus in u’ 
(p.18), evenals het vierde deel van het boek ‘Doop met de 
Geest en blijven in Christus’ (p. 81-102). 
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HOOFDSTUK 4 

GEHOORZAAMHEID DOOR 
JEZUS 

Hoe kan ik in vreugdevolle gehoorzaamheid leven? 
Wat zijn de kenmerken van gehoorzaamheid van het geloof? 

Waarom is het een vreugde? 
Waarom is gehoorzaamheid voor mijn eigen bestwil? 

Gehoorzaamheid door goddelijk-menselijke samenwerking. Wie 
doet wat? 

Hoeveel gehoorzaamheid wordt van mij verwacht en waarom? 

 

Hudson Taylor vergelijkt de Bijbel met een spoorboekje 
Theologiestudenten vroegen de oude Chinese zendeling 
tijdens een conferentie in Frankfurt am Main: Hoe kunt u elk 
woord in de Bijbel geloven? Zijn antwoord was:  

Als je morgen naar huis wil, pak je de dienstregeling 
van het spoor en controleer je de vertrektijden. En als 
je merkt dat een trein om 7:00 uur vertrekt, dan zul je 
geen verdere vragen stellen, maar de volgende dag 
naar het treinstation gaan en je trein vinden die 
klaarstaat voor vertrek. Net zoals je de dienstregeling 
van het spoor gebruikt, heb ik in de afgelopen 50 jaar 
de Bijbel en zijn geboden en beloften gehanteerd. Ik 
heb ervaren dat zijn instructies gedurende mijn lange 
leven en te midden van honderden dodelijke gevaren, 
altijd waar zijn. In de Bijbel staat bijvoorbeeld: ‘Maar 
zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven 
worden’ (Mattheüs 6:33). Ik volgde deze richtlijnen en 
ben in kritieke situaties nog nooit teleurgesteld. Als je 
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hetzelfde doet, zul je vergelijkbare ervaringen hebben. 
87 

Gehoorzaamheid door Christus. Deze gehoorzaamheid heeft 
een speciale naam: gehoorzaamheid aan het geloof. 

Met welk doel roept God predikanten? 
In Romeinen 1:5 vond ik een richtlijn die van groot belang is 
voor mij als prediker van het evangelie:  

Door Hem hebben wij genade en het apostelschap 
ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle 
heidenen, ter wille van Zijn Naam.  

Dit betekent dat God mensen roept tot Zijn bediening om 
anderen naar gehoorzaamheid van het geloof te leiden. Dit 
vereist dat ik deze kwestie goed begrijp en met Gods hulp 
een goed voorbeeld ben. Wanneer ik dit doe, handel ik in Zijn 
naam, wat betekent, op gezag van Jezus Christus. De 
slotwoorden van de brief aan de Romeinen voegen nog een 
andere gedachte toe. In Romeinen 16:25-27 zien we hoe God 
deze gehoorzaamheid van het geloof wil bereiken. 

Hoe komt gehoorzaamheid aan het geloof tot stand? 
Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, 
overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van 
Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het 
geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen 
verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door 
de profetische Schriften onder alle heidenen 
bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de 
eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te 
brengen, aan Hem, de alleen wijze God, zij door Jezus 
Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen 
(Romeinen 16:25-27). 
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Deze verzen leggen uit dat een mysterie voor een bepaald 
doel is geopenbaard - om gehoorzaamheid aan het geloof op 
te wekken. Deze verzen verklaren niet wat het mysterie is. 
We vinden de verklaring in Kolossenzen 1:27:  

Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de 
rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis 
onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de 
heerlijkheid. 

Wat bereikt Christus in ons? 
Het mysterie is: Christus in ons. En wat is het resultaat 
wanneer gehoorzaamheid aan het geloof wordt bereikt in 
Christus? 

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe 
schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is 
nieuw geworden (2 Korinthe 5:17). 

We hebben een nieuw leven met Christus in ons. Kunnen we 
dit herkennen aan bepaalde veranderingen in ons karakter? 
Gehoorzaamheid van het geloof wordt bereikt door ‘Christus 
in ons’. Een ander vers beschrijft dit nieuwe leven als volgt: 
‘[...] opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God’ 
(Efeziërs 3:19). 

Hoe ervaren we een leven in gehoorzaamheid aan het 
geloof? 
Zijn geboden zijn niet zwaar (1 Johannes 5:3).  
Want mijn juk is zacht (Mattheüs 11:30).  
Psalm 119: Ik zal mij verblijden in uw geboden (vs. 47) 
[…] beter voor mij dan duizenden goud en zilver (vs. 72)  
[…] zoeter dan honing voor mijn mond (vs. 103)  
[…] Ik verheug me op uw woord (vs. 162)  
[…] grote vrede (vs. 165). 

Ja, gehoorzaamheid aan het geloof is een aangename zaak. 
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Wij hebben een stevige basis nodig voor ons leven 
De Duitse dichter Matthias Claudius schrijft:  

De mens heeft een stevig anker nodig, iets dat niet van 
hem afhankelijk is, maar iets waarop hij kan 
vertrouwen. 88 

Tegenwoordig lijden veel mensen onder emotionele stress, 
omdat ze geen vaste basis hebben vanwege een gebrek aan 
vertrouwen. Door een intieme relatie wil God ons een 
stevige basis geven in Zijn woord. Deze christelijke dichter 
laat ons zien dat we een stevige basis en betrouwbare 
normen in ons leven nodig hebben. Waar kunnen we een 
stevige basis vinden? God heeft deze basis lang geleden 
gelegd. Zijn naam is: Jezus Christus. ‘Want niemand kan een 
ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus 
Christus’ (1 Korinthe 3:11). Jezus is de enige die een stevig 
fundament kan leggen voor ons leven. 

Waar kunnen we de beste normen vinden voor ons leven? 
Wie is er zo gekwalificeerd dat hij normen kan stellen? Wie 
kan ze opdragen? Wie kan bepalen wat goed is? De Bijbel 
biedt een duidelijk antwoord in Psalm 99:4: ‘U (God) hebt 
recht en gerechtigheid gedaan.’  En Psalm 111:7-8 voegt 
hieraan toe:  

De werken van Zijn handen zijn waarheid en recht; al 
Zijn bevelen zijn betrouwbaar. Zij worden 
ondersteund, voor eeuwig en voor altijd, want zij zijn 
gedaan in waarheid en oprechtheid’ (zie ook Psalm 
148:6). 

God, de Schepper, heeft bepaald wat juist is. Niemand 
behalve God heeft het recht om godsdienstige normen of 
regels te stellen. De Schepper alleen, de grote Eigenaar van 
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alle dingen, heeft dit recht. Bovendien is niemand anders in 
staat om te bepalen wat juist is. Niemand anders heeft een 
duidelijk overzicht. God alleen is alwetend en alwijs. 
Verder is het karakter van degene die de normen bepaalt, 
van groot belang. De Bijbel laat ons zien dat God liefde is; Hij 
is de bron van liefde, waarheid, vreugde en gerechtigheid. 
Vanwege Zijn wonderbaarlijke karakter, Zijn oneindige 
vaardigheid en alwetendheid, was God in staat om optimaal 
regels te stellen voor engelen, bewoners van andere 
werelden, mensen en dieren. De liefhebbende Schepper 
schiep de gunstigste voorwaarden voor het leven. 
Hij heeft dit niet alleen gedaan met de wetten van de natuur, 
bijvoorbeeld de constanten op deze aarde, de afstand van de 
zon en de maan, de oriëntatie van de aardas, maar vaardigde 
ook wetten uit voor het geluk van de mensheid op ethische 
en morele gronden (zie Jeremia 7:23). Onze liefhebbende 
hemelse Vader heeft geweldige voorschriften voor ons 
opgesteld. We willen dit in gedachten houden, terwijl we in 
de eindtijd een vreemd fenomeen bespreken, de grote 
verwarring over gehoorzaamheid aan Gods wetten. 

Verwarring over gehoorzaamheid aan Gods principes 
2 Korinthe 4:3-4 zegt ons:  

Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan 
is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de 
ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun 
gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het 
evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het 
beeld van God is, hen niet zou bestralen. 

Satan verblindt en misleidt. Een verblind verstand kan twee 
dingen betekenen: ten eerste, dat bepaalde dingen niet eens 
worden gezien. Bepaalde dingen zijn ‘vermomd’ of 
‘verborgen’. Aan de andere kant kan het ook ‘betoverd’ 
betekenen, dat wil zeggen, dat verkeerde gezichtspunten als 
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juist worden gezien. We realiseren ons niet hoe slim ze ons 
worden opgedrongen. In elk geval verhindert dit 
vermommen en verblinden de juiste kijk op de zaak. 
De tekst zegt dat dit gebeurt met niet-gelovigen. Maar wat 
schokkend is, is dat in wezen hetzelfde gebeurt met vleselijke 
christenen. Ze hebben zich niet volledig overgegeven aan 
Jezus. Dat is waarom de ‘god van deze wereld’ hen kan 
verblinden. Ik ben er echter van overtuigd dat Satan dit ook 
met geestelijke christenen probeert. Jezus zegt in Mattheus 
24:24: ‘[...] zó dat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de 
uitverkorenen zouden misleiden.’ 

Niet alleen leidt Satan de wereld in gevangenschap, 
zijn verleidingen dringen als zuurdesem ook door in de 
belijdende kerken van onze Here Jezus Christus. 89  

Jezus beschrijft dit duidelijk in Zijn boodschap aan de 
Laodiceeërs in Openbaring 3:17. 
In zijn verhandeling over de gebeurtenissen van de laatste 
dagen in Mattheüs 24 en 25 noemt Jezus één teken van het 
einde vier keer: bedrog. Misleiding is nu al erg sterk, maar 
het zal steeds verder toenemen. Maar omdat ze verblind 
worden, merken mensen het niet of nauwelijks. 
Een gebied waar sprake is van grote misleiding, is de 
gehoorzaamheid aan Gods wil, aan Gods woord, en aan Gods 
wetten. Velen hebben geen duidelijk idee wat voor soort 
gehoorzaamheid God wil en hoe wij gehoorzaam kunnen 
zijn. Het heeft te maken met gehoorzaamheid van het geloof. 
Dit is een speciale vorm van gehoorzaamheid. 

Wat is gehoorzaamheid van het geloof? 
Er zijn verschillende mogelijkheden om deze term die de 
apostel Paulus heeft bedacht te definiëren. Het is waarlijk 
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een gehoorzaamheid die precies Gods plan voor verlossing 
volgt. Het heeft te maken met het aangaan van een echte 
vertrouwensrelatie met Jezus door de Heilige Geest. Het 
resultaat is mijn redding door Christus' offer. Mijn overgave 
aan Jezus omvat het onderhouden van de geboden door de 
kracht van de Heilige Geest. Het is geen gehoorzaamheid 
door mijn eigen inspanningen. Paulus nam een doelbewust 
standpunt in tegen de farizeïsche wetsbetrachting, wat 
betekende, een weg naar Gods koninkrijk verdienen door 
precies Gods geboden te onderhouden. Hij maakt duidelijk 
dat gehoorzaamheid noodzakelijk is voor echt discipelschap, 
maar deze gehoorzaamheid verschilt van die van de Joden. 
Het is een vreugdevolle acceptatie van de zaligheid door 
Jezus Christus. Het produceert daden van gehoorzaamheid in 
mijn leven als discipel van Jezus. 
Deze gehoorzaamheid is gebaseerd op vertrouwen, dat uit 
het hart komt. Dennis Smith schrijft:  

Wanneer iemand door de Heilige Geest in een hechte 
relatie met God leeft, dan komt gehoorzaamheid 
vanzelf en vanuit het hart, zonder erover na te 
denken.90  

Het is een gehoorzaamheid die mogelijk wordt gemaakt door 
een goddelijk-menselijke samenwerking. We zullen dit later 
meer in detail bespreken. 

God heeft een mysterie onthuld 
Laat me Romeinen 16:25-27 samenvatten: door het gebod 
van de eeuwige God werd een mysterie onthuld, om 
gehoorzaamheid van het geloof te bevestigen. Op bevel van 
God bereikt dit mysterie, Christus in ons, gehoorzaamheid 
van het geloof. Gehoorzaamheid van het geloof is dus een 
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gehoorzaamheid die vrijwillig is en gebaseerd is op geloof, 
vertrouwen en liefde. We gaan een vertrouwensrelatie met 
God aan. Op basis van dit vertrouwen en omdat wij begrijpen 
dat Zijn wetten voor ons bestwil zijn, besluiten we 
gehoorzaam te zijn. 

Geloof maakt gehoorzaamheid mogelijk 
Het geloof ontslaat de mens niet van zijn 
verantwoordelijkheid, maar juist door het geloof en 
geloof alleen, krijgen wij deel aan Christus’ genade, die 
ons in staat stelt om gehoorzaam te zijn. 91 

Waaruit bestaat dit mysterie? 
De apostel Paulus laat ons in Kolossenzen 1:25-27 zien dat hij  

[...] tot een prediker gemaakt is, volgens de bedeling 
van God [...] om het woord van God te vervullen; zelfs 
het mysterie dat eeuwenlang verborgen is geweest 
[...] maar nu wordt het zichtbaar gemaakt aan zijn 
heiligen [...] ‘Wat voor een mysterie is dit? ‘God zou 
[aan Zijn heiligen] bekendmaken wat de rijkdom is van 
de glorie van dit mysterie [...] wat Christus in u is, de 
hoop op glorie. 

Dit mysterie, dat verborgen was en nu onthuld werd, is dat 
Jezus zelf in ons wil wonen door de Heilige Geest. De tekst 
zegt dat dit de hoop op glorie voor ons is. Dit betekent dat de 
volheid van het leven die God ons nu wil geven en eeuwig 
leven in glorie, kan worden bereikt en zeker gesteld. Deze 
intieme relatie die Christus met ons wil door de Heilige 
Geest, toont Gods grote liefde op een heel andere manier. 
‘Christus in ons’ is de kern van dit mysterie; in de breedste 
zin is dit het evangelie of het plan van verlossing. Romeinen 
16:25-26 vertelt ons dat door dit mysterie de 
gehoorzaamheid van het geloof wordt bevestigd of bereikt. 
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Dit betekent dat we door Christus kunnen en willen 
gehoorzamen. 

Hoe is Christus in ons? 
Hoe is het mogelijk dat Christus in ons kan leven? Wij lezen 
in Efeziërs 3:16-17,19:  

[...] dat Hij [de Vader] u zou toestaan, volgens de 
rijkdom van Zijn glorie, met kracht versterkt te worden 
door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus in 
uw harten kan wonen door geloof, dat gij, geworteld 
en gegrond in liefde [...] opdat u vervuld moogt zijn 
met al de volheid van God.  

Ons wordt verteld: 

1. Door de Heilige Geest ontvangen we overvloedige kracht 
voor ons innerlijke wezen. 

2. Door de Heilige Geest leeft Christus in ons door geloof. 
3. Zo zullen we geworteld en gegrond zijn in liefde. Wanneer 

Jezus Christus in ons leeft, ontwikkelt Hij zijn karakter van 
liefde in ons. De Bijbel noemt dit ook ‘de vrucht van de 
Geest’ (Galaten 5:22). 

4. Dit leidt ons naar een leven ‘vervuld met al de volheid van 
God’ (zie ook Johannes 10:10; Kolossenzen 1:9-10). 

Christus in ons betekent dat onze gehoorzaamheid nu 
mogelijk is, omdat het door Jezus in ons is voortgebracht. 
E.G. White zegt: ‘Wanneer iemand Christus aanvaardt, 
ontvangt hij kracht om het leven van Christus te leiden.’ 92 

Hij leeft in ons wanneer we Hem volledig vertrouwen, d.w.z. 
wanneer we ons volledig aan Hem hebben toegewijd. De 
daaruit voortvloeiende gehoorzaamheid is gehoorzaamheid 
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aan het geloof. Christus wil zijn overwinnend leven in ons 
leven. 
Een andere waardevolle gedachte is te vinden in Galaten 
4:19. Paulus zegt daar: ‘Mijn lieve kinderen, van wie ik 
opnieuw in barensnood ben totdat Christus gestalte in u 
krijgt [...]’  
Paulus wenst vurig dat Christus in de gelovigen leeft. Hij zei: 
‘totdat Christus gestalte in u krijgt.’ Hoelang duurt het 
voordat iemand volledig is volgroeid? Wel 16 tot 17 jaar. Ik 
geloof dat Paulus hier refereerde aan een groeiproces. Dit 
betekent dat wanneer we dagelijks onze levens aan Christus 
wijden en dagelijks in geloof vragen om de Heilige Geest, 
Christus in ons is, maar dat er een groeiproces in deze relatie 
is. 

Onduidelijkheden 
Helaas zijn er verschillende onduidelijke kwesties met 
betrekking tot gehoorzaamheid. Ten eerste willen we 
bekijken welke essentiële punten Jezus heeft genoemd ten 
aanzien van ons geloofsleven: ‘Zonder Mij kunt u niets doen’ 
(Johannes 15:5). Dit geldt zeker ook voor het belangrijke 
gebied van gehoorzaamheid. Ten tweede, laten we eens 
kijken naar een relevante verklaring van Ellen G. White, 
waarin zij de basisprincipes van gehoorzaamheid uitlegt:  

Hij die de hemel probeert te bereiken door zijn eigen 
werken in het houden van de wet, probeert het 
onmogelijke. De mens kan niet gered worden zonder 
gehoorzaamheid, maar zijn werken mogen niet van 
hemzelf zijn; Christus moet in hem werken om het 
willen en doen naar zijn welbehagen te volbrengen. 93  
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Drie belangrijke punten hierbij: 
1. Het is onmogelijk om de hemel te bereiken door mijn 

eigen werken. Dit betekent dat het verkeerd is iets van 
God te willen verdienen (zoals in gerechtigheid door 
werken). 

2. Gehoorzaamheid is echter een onmisbaar onderdeel van 
een leven met God, aangezien de discipelen van Jezus 
geroepen zijn om in overeenstemming met Gods wil te 
leven. 
3. Gehoorzaamheid zou niet ons eigen werk moeten 

zijn, niet vanuit onze eigen kracht, maar eerder dat 
het willen en doen door Christus in ons zou moeten 
worden volbracht. 

Laten we nauwkeuriger bekijken hoe dit wordt bereikt. 

Onmogelijkheid 
Velen geloven dat ze de hemel gedeeltelijk of volledig 
moeten verdienen. Ze denken dat ze deze verkeerde koers 
moeten volgen, omdat ze de wonderbare weg niet kennen 
die God hen heeft aangeboden. Ze proberen iets te bereiken 
dat onmogelijk is. Iedereen in wie Jezus niet leeft door de 
Heilige Geest, probeert iets onmogelijks, ongeacht hoe lang 
of hoe kort hun lijst van gehoorzaamheid is. 
De Schrift leert duidelijk dat we niet kunnen worden gered 
door onze eigen verdiensten (werken van de wet), maar 
alleen door geloof in God. Romeinen 3:28:  

Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het 
geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de 
wet. 

Gehoorzaamheid is onmisbaar 
Aan de andere kant benadrukt Jezus de gehoorzaamheid. 
Zijn laatste woorden waren: ‘[…] hun lerend alles wat Ik u 
geboden heb, in acht te nemen’ (Mattheüs 28:20). Hier 
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spreekt hij duidelijk over gehoorzaamheid. De geboden die 
Jezus Christus hoogstpersoonlijk schreef en aan Mozes gaf op 
de Sinaï, vereisen onze gehoorzaamheid. Deze verwachting 
van God, waarvan de Bijbel getuigt, is door E.G. White als 
volgt samengevat: ‘Al zijn gaven worden beloofd op 
voorwaarde van gehoorzaamheid.’ 94 

In Lessen uit het leven van alledag lezen we:  

Gods karakter komt tot uitdrukking in zijn wet en om 
met God in overeenstemming te leven, moeten de 
beginselen van zijn wet de oorsprong zijn van al uw 
daden. Christus doet niets af aan de eisen der wet. In 
niet mis te verstane taal houdt Hij hier 
gehoorzaamheid voor als voorwaarde tot het eeuwige 
leven. 95 

De apostel Johannes laat ons zien dat gehoorzaamheid 
aantoont of wij God kennen:  

En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk 
als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken 
Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een 
leugenaar en in hem is de waarheid niet (1 Johannes 
2:3-4). 

En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij 
in hem (1 Johannes 3:24). 

Gehoorzaamheid is ook een indicator die laat zien of wij van 
God houden:  
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Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in 
acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last (1 
Johannes 5:3). 

De Bijbel laat ons zien dat gehoorzaamheid een teken is van 
het overblijfsel, de kerk in de eindtijd.  

Openbaring 12:17: [...] die de geboden van God in acht 
nemen. 

Openbaring 14:12: Hier komen openbaar die de 
geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. 

Charles Finney, waarschijnlijk de meest succesvolle 
opwekkingsprediker van onze tijd, zei: Opwekking is een 
nieuw begin van gehoorzaamheid aan God. 96  
In de studiegids van onze sabbatschool van 31 augustus 2011 
stond:  

Gehoorzaamheid is geen middel tot redding, maar is 
eerder een middel dat de gevolgen en zegeningen van 
de zaligheid onthult in het leven van de verlosten. 97 

Gehoorzaamheid in en door Christus 
Wij kunnen alleen door Christus in ons gehoorzaam zijn. Hij 
alleen kan dit bereiken. Als mens was Christus voor ons een 
voorbeeld van gehoorzaamheid. Hebreeën 5:8:  

Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch 
gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. 
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97 Volwassen sabbatschool studieboekje, 31 augustus 2011 



96 

Het volgende vers is heel duidelijk:  

En toen Hij het had volbracht,98 is Hij voor allen die 
Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige 
zaligheid geworden (Hebreeën 5:9).  

Handelingen 5:32 bevestigt dit: God geeft de Heilige Geest 
aan hen die Hem gehoorzamen.  
Betekent dit dat onze gehoorzaamheid aan Gods geboden 
een voorwaarde is voor onze verlossing? Helemaal niet! In 
plaats daarvan wil Paulus nogmaals benadrukken: het pad 
naar verlossing is alleen door geloof en op deze weg 
[besluiten we] dat we ‘gehoorzaam’ zijn aan God. Dan zal Hij 
door Zijn Geest op een wonderlijke manier werken, zodat we 
gewillig leven zoals God wil dat wij doen. Dit is precies wat 
Paulus schrijft in Romeinen 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 een 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. 

Continu leven met de Heilige Geest 
‘De Geest volgen’ betekent voortdurend leven met de Heilige 
Geest. Deze tekst toont ons duidelijk dat de noodzakelijke 
gehoorzaamheid wordt vervuld door Christus in ons, 
namelijk in hen in wie de Heilige Geest verblijft. God zond 
Zijn zoon zodat de gerechtigheid door de wet vereist door 
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Hem in ons vervuld zou kunnen worden. Merk op dat de tekst 
niet zegt dat gerechtigheid wordt vervuld door ons, maar 
eerder in ons. 
Wat zegt Paulus in Galaten 2:20 over zijn leven? ‘Niet meer 
ik leef, maar Christus leeft in mij.’ Paulus maakt duidelijk dat 
Christus zijn leven leidt. In Ezechiël 36:27 wordt ons door God 
gezegd: ‘Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal 
maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn 
bepalingen in acht neemt en ze houdt.’ 
Is het duidelijk wat deze tekst betekent? God wil ons 
doordringen met Zijn geest en op deze manier zal Hij ons tot 
mensen maken die Zijn geboden onderhouden. Dit betekent 
dat God voor onze gehoorzaamheid zal zorgen door de 
Heilige Geest. 
Hier zien we duidelijk dat gehoorzaamheid plaatsvindt door 
de Heilige Geest en Christus in ons. Het is een oprechte 
gehoorzaamheid. Zonder deze gemeenschap kunnen we 
slechts onvolledige, uiterlijke gehoorzaamheid produceren. 

Het is waar dat er sprake kan zijn van een uiterlijk 
correct gedrag zonder de vernieuwende kracht van 
Christus. Het verlangen naar invloed en de wens om 
door anderen gewaardeerd te worden, kan leiden tot 
een goed geordend leven. Gevoel voor eigenwaarde 
kan ons ertoe brengen om de kwade schijn te 
vermijden. Een egoïstisch hart kan edelmoedige daden 
verrichten. 99 

Het kan zijn dat we Gods geboden willen houden uit 
plichtsgevoel of omdat het van ons wordt verwacht.  

Iemand die ernaar streeft Gods geboden te houden uit 
een gevoel van verplichting alleen, omdat hij dit nu 
eenmaal moet doen, zal nooit de blijdschap van 
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gehoorzaamheid kennen. Hij gehoorzaamt in feite niet. 
Als Gods geboden als een last worden gezien, omdat ze 
in botsing komen met menselijke neigingen, kunnen wij 
er zeker van zijn dat het leven in elk geval geen 
christelijk leven is. Ware gehoorzaamheid is het 
resultaat van innerlijke beginselen. 100 

Hoe kan Christus in ons leven? 
Onthoud: een relatie met Jezus begint eerst met de volledige 
overgave aan Hem. Hij antwoordt met onze geestelijke 
wedergeboorte (Johannes 3:1-21). Dit nieuwe leven, 
gegeven door God, wordt onderhouden door een dagelijkse 
vernieuwing van onze relatie met Christus. Dit heeft te 
maken met onze dagelijkse wijding en met ons dagelijks 
verzoek vervuld te worden met de Heilige Geest, door de 
Geest te worden vernieuwd. Op deze manier leeft Jezus in 
ons.  

[...] met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in 
de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in 
uw harten woont (Efeziërs 3:16-17). 

Onderzoek uzelf of Christus in u leeft 
De Schrift nodigt ons uit om te onderzoeken of Christus in 
ons leeft. 2 Korinthe 13:5:  

Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. 
Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of 
het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk 
bent. 

God wil dat we onze geestelijke toestand kennen. Wanneer 
worden we gediskwalificeerd of ongeschikt? Omdat we door 
Christus in ons worden gekwalificeerd, wanneer we vervuld 
zijn met de Heilige Geest, dan is ongeschikt zijn een leven 
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zonder vervuld te zijn door de Heilige Geest. De Bijbel noemt 
dit een menselijke of vleselijke instelling. 
Wanneer is onze auto ‘ongeschikt’, of rijdt hij niet meer? 
Bijvoorbeeld als er geen brandstof in zit. Wat kunnen we 
doen? We kunnen proberen te duwen of te tanken. 
Natuurlijk vullen we de auto met brandstof. Zonder Jezus in 
onze harten door de Heilige Geest, lijkt onze 
gehoorzaamheid op iemand die probeert een auto te duwen. 

Wordt het al duidelijker hoe belangrijk Jezus is voor ons 
geloof en leven? Jezus is onvervangbaar. ‘Hij die de Zoon 
heeft, heeft het leven’ (1 Johannes 5:12). 
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven: niemand komt tot 
de Vader, dan door Mij’ (Johannes 14:6). 
Wij hebben Jezus nodig. Zonder Hem kunnen wij niet gered 
worden. We zullen noch een vervuld leven hier noch leven in 
de eeuwigheid hebben. 
Begrijp je beter hoe gehoorzaamheid wordt bereikt? We 
tonen onze bereidheid aan Jezus door onze dagelijkse 
overgave en vragen om de Heilige Geest, zodat Hij 
gehoorzaamheid in ons kan bewerkstelligen. We begrijpen 
dit goed als we 1 Korinthe 1:30 lezen:  

Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is 
geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging 
en verlossing.  

Dit alles wil en kan Christus in ons bereiken. En wanneer er 
staat dat Christus heiliging voor ons is geworden, dan 
betekent dit duidelijk dat het gebeurde zodat we in 
gehoorzaamheid kunnen leven. 

Wanneer worden we gered? 
Waarom is het antwoord op deze vraag zo belangrijk? 
Wanneer ik al gered ben, dan is het duidelijk dat mijn 
gehoorzaamheid komt als gevolg van mijn redding. Het is 
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geen vereiste voor mijn redding. Ik ben gered op het moment 
van mijn volledige overgave aan Jezus Christus. Efeziërs 2:8-
9 zegt:  

Want uit genade bent u zalig geworden, door het 
geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet 
uit werken, opdat niemand zou roemen. 

Toen de apostel Paulus de Efeziërs schreef, liet hij hen weten 
dat ze al gered waren. Echter, in Romeinen 8:24 schrijft hij: 
‘Want in de hoop zijn wij zalig geworden.’ Wij hebben de 
vrijheid om bij God te blijven of niet. Het is duidelijk dat na 
onze redding (door hoop) het onze belangrijkste zorg is om 
in Christus te blijven tot het einde van ons leven of tot Zijn 
wederkomst. Wij werden gered door geloof (zie Efeziërs 2:8). 
Daarna is het noodzakelijk om in dit geloof te blijven. ‘Zoals 
u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in 
Hem’ (Kolossenzen 2:6). Het punt is dus om door overgave in 
Christus te blijven. Dennis Smith schrijft het volgende over 
het blijven in Christus:  

In Hem blijven is geen werk dat we moeten doen als 
voorwaarde voor onze redding. Het is eerder onze 
toestemming om Hem alles voor ons te laten doen, in 
ons en door ons. 101 

Waarom is volledige overgave noodzakelijk en waar is het 
goed voor? 
Om meteen ter zake te komen: het heeft te maken met onze 
bevrijding van de tirannie van onze ego's. Ons ego is de 
oorzaak van onze problemen. Een spreekwoord zegt: het 
grootste probleem van iemand is hijzelf. Ons ego is beledigd, 
gekwetst, boos, wil zijn autoriteit laten gelden, is jaloers, 
enzovoort. De betekenis van overgave wordt meer in detail 
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uitgelegd in het hoofdstuk 2: Jezelf overgeven aan Jezus en 
duidelijk uitgelegd in het boek Schreden naar Christus:  

God wil ons genezen, ons bevrijden. Maar omdat dit 
een totale verandering vergt, een vernieuwing van ons 
gehele wezen, moeten we onszelf helemaal aan Hem 
overgeven.... Hij laat ons zien hoe groot de zegeningen 
zijn, die Hij ons door Zijn genade wil geven. Hij nodigt 
ons uit onszelf aan Hem te geven, zodat Hij Zijn wil in 
ons gestalte kan geven. Aan ons is de keuze gelaten of 
we bevrijd willen worden van de heerschappij van de 
zonde, of dat we willen delen in de glorieuze vrijheid 
van de kinderen van God. 102 

Leven onder de heerschappij van ons ego is een leven van 
slavernij van de zonde. Leven met Christus in ons is een leven 
van glorieuze vrijheid voor de kinderen van God. Het heeft 
dus te maken met onze overgave. Een pottenbakker kan 
alleen de klei vormen die in zijn handen is. Na onze overgave 
volgt het ‘blijven in Christus’. En wanneer we in Hem blijven, 
zal redding doorgaan tot in de eeuwigheid, hoewel het na de 
wederkomst van Jezus in een compleet nieuwe dimensie zal 
zijn. 

Bijbelse gehoorzaamheid 
Bijbelse gehoorzaamheid heeft niets te maken met 
verdiensten of met gerechtigheid door werken. Het is een 
logisch gevolg van mijn vertrouwen in God, mijn overgave, 
mijn redding en mijn relatie met Christus. Bijbelse 
gehoorzaamheid van een herboren christen die is vervuld 
met de Heilige Geest, is niets anders dan liefde voor God, 
uitgedrukt in daden.  
Gehoorzaamheid door de kracht van de Heilige Geest geeft 
vreugde en genot zoals we kunnen lezen in E.G. White:  
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Alle ware gehoorzaamheid komt voort uit het hart. 
Christus werkte uit Zijn hart. En indien wij daarin 
toestemmen, zal Hij Zich zó vereenzelvigen met onze 
gedachten en bedoelingen, zó onze harten en 
gedachten vormen overeenkomstig Zijn wil, dat wij, 
wanneer wij Hem gehoorzamen, slechts datgene 
zullen doen waartoe wij worden aangespoord. De 
gezuiverde en geheiligde wil zal zijn hoogste vreugde 
vinden in het dienen van God. 103 

Het moet ons duidelijk zijn dat we niet gehoorzaam kunnen 
zijn door onze eigen inspanningen. De Heer vertelt ons over 
het volk van Israël in Patriarchen en Profeten:  

[...] ze hadden geen juiste voorstelling van Gods hei-
ligheid, van de zondigheid van hun eigen hart, hun 
volstrekte onbekwaamheid om uit zichzelf 
gehoorzaam te zijn aan Gods wet. 104 

We kunnen Gods geboden niet in eigen kracht onderhouden. 
Het geheim van gehoorzaamheid is Jezus in ons door de 
inwoning van de Heilige Geest. Als iemand echt van Jezus 
houdt en op Hem vertrouwt, als Hij in je leeft door de Heilige 
Geest, dan brengt gehoorzaamheid grote vreugde met zich 
mee. Wanneer Jezus in ons leeft, zorgt Hij ervoor dat we Zijn 
wet in ons hart hebben. 

Hoe werkt gehoorzaamheid door Jezus in ons? 
Laten we opnieuw kijken naar een relevante uitspraak van 
E.G. White voordat we deze vraag beantwoorden:  

Hij die de hemel probeert te bereiken door zijn eigen 
werken in het houden van de wet, probeert het 
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onmogelijke. De mens kan niet gered worden zonder 
gehoorzaamheid, maar zijn werken mogen niet van 
hemzelf zijn; Christus moet in hem werken om het 
willen en het doen naar zijn welbehagen. 105 

Een wonder van gehoorzaamheid op de bruiloft 
We kennen allemaal het verhaal van de bruiloft in Kana, waar 
Jezus zijn eerste wonder deed. Hij veranderde water in wijn, 
niet-gefermenteerde wijn, die we tegenwoordig druivensap 
noemen. Wat is daar gebeurd? Maria, de moeder van Jezus, 
hoorde dat er geen wijn meer was en stelde Jezus op de 
hoogte. Maar Jezus reageerde niet zoals ze verwachtte. 
Niettemin ging ze ervan uit dat Jezus op de een of andere 
manier zou helpen in deze situatie, want zij zei tegen de 
dienaren: ‘Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het’ (Johannes 
2:5). Zo leerde Maria de dienaren op Jezus te vertrouwen. 
Toen Jezus eindelijk zei: ‘Vul de watervaten met water’, 
besloten ze precies te doen wat Hij hun opdroeg. Toen Hij 
zei: ‘Schep er nu iets uit en breng het naar de 
ceremoniemeester’, deden zij dat. 
We willen het volgende opmerken: Omdat de dienaren 
vertrouwen hadden gekregen in Jezus, besloten ze om Zijn 
bevelen vrijwillig te gehoorzamen. Met andere woorden, 
hun bereidheid en beslissing waren waarneembare stappen 
tot gehoorzaamheid, door te doen wat Jezus vroeg. Jezus 
veranderde water in een heerlijke drank. Hij verrichtte zijn 
eerste wonder. 

Wat waren de individuele stappen? 

▪ Door haar instructie heeft Maria het vertrouwen van de 
dienaren in Jezus opgewekt. 

▪ De dienaren toonden hun vertrouwen en bereidwilligheid 
door te doen wat Jezus zei. 
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▪ Noch Maria noch de bedienden hadden een rol in het 
veranderen van water in wijn. Jezus alleen deed dit 
wonder. 

Maar zou dit wonder zijn gebeurd zonder deze 
voorbereidende stappen? Het is belangrijk dat wij op Jezus 
vertrouwen, dat wij onze wil en keuzes ter beschikking 
stellen en dit uitdrukken in stappen tot gehoorzaamheid. 
Door dit te doen, zal Jezus en Jezus alleen dit wonder 
uitvoeren. Hij alleen voert ook het wonder van 
gehoorzaamheid in ons uit. Dit is hoe gehoorzaamheid van 
het geloof werkt. Jezus is tot wijsheid, gerechtigheid, 
heiliging en verlossing voor ons gemaakt (1 Korinthe 1:30). 
Onze beslissing om Zijn wil te aanvaarden en onze 
voorbereidende stappen tot gehoorzaamheid, vormen de 
ingang voor het wonder van gehoorzaamheid, dat Jezus in 
ons leven uitvoert. 

Samenwerking tussen God en mens 
De verklaring van E.G. White in Profeten en koningen is zeer 
verhelderend:  

Terwijl God om Zijn welbehagen zowel, het willen als 
het werken (Filippenzen 2:13) in Daniël en zijn 
vrienden werkte, streefden zij naar hun eigen 
zaligheid. 
Hier komt de uitwerking van het goddelijk beginsel van 
samenwerking tot uiting, zonder welk geen echt 
succes mogelijk is. Menselijk pogen zal tot niets in 
staat zijn zonder goddelijke kracht; en zonder 
menselijke inspanning bereikt goddelijke kracht niets. 
Om Gods genade tot de onze te maken, moeten we 
ons deel doen. Zijn genade wordt gegeven om in ons 
het willen en het doen te volbrengen, nooit als een 
vervanging voor onze inspanningen […] En door het 
meedelen van zijn Geest wil Hij elk waar voornemen 
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sterken, elk edel besluit kracht geven. Zij die op de weg 
van gehoorzaamheid wandelen, zullen veel 
hinderpalen ontmoeten […] in zijn kracht kunnen ze 
elke verzoeking, elke moeilijkheid overwinnen. 106 

‘De Heer bepaalt dat goddelijke kracht zal samenwerken met 
menselijke inspanning.’ 107 Mark Finley zegt: ‘Samenwerken 
met God brengt grote vreugde en voldoening.’ 

Welke inbreng hebben wij? Welk aandeel heeft Jezus in 
ons? 
1. Het heeft te maken met ons vertrouwen in Jezus, die in 

ons werkt om te willen en te doen. Hij schept in ons een 
sfeer van bereidwilligheid en wij zullen weten wat wij 
moeten doen. Maar Hij wacht op onze beslissing. 

2. Het is onze taak om te besluiten Gods wil te doen. 
Aangezien God onze persoonlijkheid en wil volledig 
respecteert, kan en zal Hij alleen optreden nadat wij onze 
beslissing hebben genomen. Hij wacht erop. 

3. Het is onze taak onze beslissing om op Jezus te 
vertrouwen zichtbaar te maken en uit te drukken in 
stappen van gehoorzaamheid. Deze stappen van 
gehoorzaamheid kunnen enorm van elkaar verschillen. Ik 
zal later enkele voorbeelden geven. 

4. God alleen doet het cruciale deel en Hij ondersteunt ons 
ook met ons vertrouwen en onze voorbereiding. Maar wij 
moeten niet vergeten dat er een groot verschil is wanneer 
mijn beslissing en stappen tot gehoorzaamheid in eigen 
kracht of in Gods kracht worden gedaan. Mijn deel is 
gedaan in Gods kracht wanneer Jezus in mij leeft door de 
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Heilige Geest. Dit maakt gehoorzaamheid een vreugde, of 
het nu om kleine of grote dingen gaat. 108 

Vragen 
Er zijn verschillende meningen over wie gehoorzaamheid 
mogelijk maakt. Sommigen zijn van mening dat 
gehoorzaamheid het resultaat is van goddelijk-menselijke 
samenwerking. Anderen zeggen dat alleen God of Christus 
het doet. Dus hoe werkt het? 
In de tijd van Jezus geloofden veel mensen dat het genoeg 
was om de waarheid te kennen. In De wens der Eeuwen lezen 
we: 

De grootste misleiding van de menselijke geest in de 
dagen van Christus was, dat alleen instemmen met de 
waarheid reeds gerechtigheid vormt. 109 

God verwacht niet van ons dat we Zijn wil passief ondergaan, 
maar Hij verwacht van ons dat we erop reageren; dat we 
aangespoord worden. Dit betekent dat we met Christus in 
ons hart een positieve beslissing nemen en deze praktisch 
uitvoeren.  

Hij [de mens] is gekozen om de wapenrusting aan te 
doen, om de goede strijd van het geloof te strijden. Hij 
is gekozen om de middelen te gebruiken die God hem 
heeft gegeven Hij is gekozen om voortdurend geloof te 
hebben.’ 110  

Laat niemand beweren dat de mens weinig of niets te 
doen heeft in het grote werk van overwinning, want 
God doet niets voor de mens zonder zijn 
medewerking. Van het begin tot het einde moet de 
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mens samenwerken met God [...] Samenwerking met 
Christus betekent overwinning. Wek nooit de indruk 
dat er aan de kant van de mens weinig of niets te doen 
valt, maar leer de mens liever met God samen te 
werken, opdat hij succesvol kan overwinnen. 111 

Wanneer we beslissen en voorbereidende stappen nemen, 
dan is het duidelijk dat dit een goddelijk-menselijke 
samenwerking is, hoewel de voorbereidende stappen ook 
worden genomen in Gods kracht, wanneer Christus in ons is 
door de Heilige Geest. Voor zover ik weet is dit het juiste 
standpunt, aangezien God de mens volledig respecteert en 
niet handelt zonder zijn toestemming. De mens moet deze 
toestemming tonen door middel van gehoorzaamheid. Het is 
duidelijk dat God het cruciale deel doet. We moeten acht 
slaan op alle fasen van een dergelijk proces en dus inzien dat 
de betrokkenen (God en de mens) samenwerken. 
Een goed voorbeeld van goddelijk-menselijke samenwerking 
is de strijd tussen Israël en Amalek in de woestijn (zie Exodus 
17:8-16). Jozua vocht met zijn troepen, maar ze overwonnen 
omdat Mozes met de steun van Aaron en Hur voortdurend 
bad. 

VERSCHILLENDE STAPPEN TOT GEHOORZAAMHEID 
Maria, moeder van Jezus 
Toen de engel Gabriël de geboorte van Jezus aan de maagd 
Maria aankondigde, kon ze alleen haar instemming met Gods 
wil kenbaar maken. Ze zei: ‘Zie, de dienares van de Heere, 
laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord’ (Lukas 
1:38). Dat was het enige wat ze kon doen, behalve wachten 
op Gods tussenkomst. Op dat moment had het alleen te 
maken met haar toestemming. Deze acceptatie van Gods wil 
bracht in haar leven grote veranderingen teweeg, met een 

                                                           
111 E. G. White, A New Life (1972), p. 38.4-39.1 



108 

hoog risico vanuit menselijk oogpunt gezien. Zoals we zien, 
leefde Maria in volledige overgave. 

De tien melaatsen riepen:  

‘Jezus, Meester, ontferm U over ons.’ Jezus zag hun 
geloof en antwoordde: ‘Ga heen en toon uzelf aan de 
priesters.’ En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat 
zij gereinigd werden (Lukas 17:13-14). 

Deze mannen toonden hun vertrouwen door hun besluit 
onmiddellijk te gaan. Jezus ging niet in hun plaats. Waren ze 
genezen door op weg te gaan? Zeker niet! Ze werden 
genezen, omdat Jezus hen genas vanwege hun vertrouwen 
en gehoorzaamheid. Zij hadden geen aandeel in hun 
daadwerkelijke herstel. Niettemin opende hun vertrouwen 
en hun blijk van vertrouwen door middel van stappen van 
gehoorzaamheid, de deur naar het wonder dat Jezus voor 
hen verrichtte. Jezus alleen deed het wonder. 

De genezing van Naäman 
Bedenk dat Naäman genezen werd van melaatsheid. Gods 
instructies door Elisa waren als volgt: ‘Ga heen en was u 
zevenmaal in de Jordaan; dan zal uw vlees weer gezond 
worden en zult u rein zijn’ (2 Koningen 5:10). Naäman was 
boos over deze opdracht. Pas nadat hij was overtuigd door 
zijn dienaren, had hij voldoende vertrouwen om het te doen. 
God nam deze taak niet van hem over. Naäman moest zelf 
naar de Jordaan en zich zevenmaal in het water wassen. 
Nadat hij zich voor de zevende keer ondergedompeld had, 
werd hij genezen van melaatsheid. Hebben de zeven 
onderdompelingen hem genezen? Nee! De stappen van 
gehoorzaamheid die hij maakte als gevolg van zijn geringe 
geloof, brachten hem Gods genezing. We zien opnieuw dat 
klein geloof in God en stappen van gehoorzaamheid hebben 
geleid tot Gods wonder. Naäman had geen deel aan dit 
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wonder. Maar zonder zijn voorbereidende stappen was er 
niets gebeurd. 

Rudi en Marie Anne Hirschmann 
Na de Tweede Wereldoorlog woonde een jong stel dat net 
was gedoopt in de Adventkerk, in een klein stadje in de buurt 
van Bad Aibling, Duitsland. Marie Anne verwachtte hun 
eerste kindje en moest om gezondheidsredenen stoppen 
met haar baan als onderwijzeres. Bij zijn zoektocht naar werk 
ging Rudi wekenlang dagelijks naar München, maar 
tevergeefs. Hun spaargeld raakte al snel op totdat ze nog 
maar 6 Mark (de toenmalige Duitse munt) over hadden. 
Maar zij hadden nog steeds een envelop in huis met geld dat 
van God was. Het was hun tiendengeld, dat zij hadden 
gereserveerd. Wat moesten ze doen? Marie Anne zei: ‘Rudi, 
wanneer ons geld helemaal op is, komen we in verleiding om 
Gods geld te gebruiken. Het is dus beter om het niet thuis te 
houden. Als je morgen de trein naar München neemt, neem 
dan het geld mee en breng het naar de penningmeester van 
de conferentie’. En zo gebeurde het. Hij bracht het naar de 
penningmeester. Zij vroeg Rudi zoals gewoonlijk hoe het met 
hen ging en hij legde de situatie uit. ‘Wacht even’, zei ze en 
belde iemand. Toen zei ze: ‘Ik denk dat we een baan voor je 
hebben gevonden. Ga naar dit adres en vraag naar meneer 
Bauer.’ Een half uur later was Rudi aangenomen. Dit paar 
betaalde hun tienden hoewel ze financieel aan de grond 
zaten. Zij getuigden van hun geloof door een stap van 
gehoorzaamheid te nemen en op dat moment handelde God. 
112 

Een reisorganisatie op het eiland Guam 
Een echtpaar dat een groot reisagentschap op het eiland 
Guam bezat, werd christen. De vrouw werd eerst gedoopt en 
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daarna haar echtgenoot in januari 2004. Zij waren door veel 
gebed goed voorbereid op het houden van de sabbat in hun 
bedrijf. Ze hadden al hun diensten voor hotels op sabbatten 
afgezegd. De man legde de reden voor deze maatregelen uit 
aan reisbureaus, hotels en verkoopagenten. Die 
antwoordden dat ze hun opdrachten aan de concurrentie 
zouden geven. Zijn werknemers waren bang dat ze hun baan 
zouden verliezen. Deze beslissing leek een doodsvonnis voor 
het bedrijf. Maar laten we luisteren naar wat onze broeder 
te vertellen heeft:  

Ik herinner mij nog de eerste sabbat dat we het bedrijf 
sloten. Op vrijdagavond hebben we het 
antwoordapparaat ingeschakeld voor de 
reserveringen. Op de eerste zaterdag dat we gesloten 
waren, sloeg het weer onverwachts om en regende 
het de hele dag pijpenstelen. 's Avonds ontdekten we 
dat het antwoordapparaat vol stond met 
reserveringen voor zondag. Gedurende de volgende 
zes maanden hield het weer hetzelfde patroon aan: 
mooi weer op vrijdag, hevige regen op de sabbat en 
prachtig weer op zondag. God heeft voor ons gezorgd.  

Onze broeder heeft nog meer wonderen verteld over het 
eren van de sabbat, die we vanwege gebrek aan ruimte niet 
kunnen delen. (Een volledig rapport over deze ervaring is in 
het Duits gepubliceerd in de MISSIONSBRIEF, nr. 40, maart/ 
april 2014. 113 
Het aandeel van de broeder en de zuster bestond uit het 
nemen van de voorbereidende stappen in vertrouwen op 
God. De wonderen die volgden konden alleen gedaan 
worden door God. Laten we dit onthouden:  
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Wanneer de wil van de mens met Gods wil 
samenwerkt, wordt deze almachtig. Wat op Zijn bevel 
gedaan moet worden, kan tot stand gebracht worden 
in Zijn kracht. Alles wat Hij vraagt, is mogelijk. 114  

God beloont gehoorzaamheid met grote zegeningen. In 
principe heeft gehoorzaamheid te maken met het leven in 
vertrouwen en overgave aan God. 

Waarom is gehoorzaamheid voor ons eigen bestwil? 
God heeft het zo bedacht dat gehoorzaamheid het beste is 
voor ons. Jeremia 7:23 zegt:  

Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, 
en ú zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg 
die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan. 

Elke arts zal bevestigen dat een geneesmiddel alleen werkt 
als het op zorgvuldige wijze wordt toegediend. Dit betekent 
dat we de instructies van de arts moeten volgen als we weer 
gezond willen worden. Zelfs de beste arts kan niet helpen als 
zijn instructies niet correct worden opgevolgd. 
Dit betekent dat gehoorzaamheid niet alleen een logisch 
gevolg is van mijn vertrouwen en overgave, maar ook dat 
gehoorzaamheid voor mij van groot belang is, omdat alle 
geboden van God gegeven zijn voor ons eigen bestwil. 

Hoe staat het met de koperen slang? 
Toen de mensen naar de slang keken zoals God geboden had, 
werden ze genezen (zie Numeri 21:4-9). Heeft het keren van 
hun hoofd de genezing veroorzaakt? Natuurlijk niet. Ze 
werden genezen omdat ze hun geloof in God toonden door 
naar de slang te kijken. God alleen heeft hen genezen. 
Gehoorzaamheid was voor hun eigen bestwil. 
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Door het geloof heeft  Noach, toen hij een aanwijzing 
van God ontvangen had van de dingen die nog niet te 
zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot 
redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld 
veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de 
rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is 
(Hebreeën 11:7).  

De bouw van de ark was een gevolg van Noachs vertrouwen 
in God en hij heeft laten zien dat zijn geloof echt was. Hij 
investeerde heel zijn fortuin en tijd in de bouw. Hij heeft er 
zeker geen spijt van gehad. Was zijn gehoorzaamheid niet 
voor zijn eigen bestwil? Hij wist het niet van tevoren, maar 
hij hoopte erop. Eén ding is duidelijk, de bouw van dit schip 
kwam tot stand door Gods leiding en kracht. 

Eenzijdige meningen 
Helaas worden Gods verordeningen vandaag in een zeer 
ongenuanceerd licht gezien. Gods wet wordt alleen 
beschouwd in termen van geboden en vaak met een gevoel 
van beperking waaraan gehoor moet worden gegeven. Gods 
geboden zijn echter eerst en vooral beloften aan ons. Gods 
wetten laten ons zien wat Hij kan doen in ons leven, wanneer 
we met Hem verbonden zijn door een vertrouwende en 
liefdevolle relatie. Gods geboden zijn zegenwetten. 
Gehoorzaamheid is gewoon de mindset waardoor we 
goddelijke wijsheid en kracht kunnen ontvangen voor onze 
dagelijkse zorgen. Wanneer we gehoorzaamheid vanuit dit 
perspectief zien, verliezen we onze angst en zien we het als 
een vreugde. 

Gehoorzaamheid, een geschenk van God 
Wanneer Jezus gehoorzaamheid in ons teweegbrengt, 
betekent dit dat gehoorzaamheid een geschenk is. Als we 
gehoorzaamheid als een geschenk zien, helpt dit om twee 
gevaren te vermijden:  
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(1) de misvatting van ‘goedkope genade’ en  
(2) de verleiding tot wetticisme.  

Goedkope genade betekent meestal dat een persoon gered 
is wanneer hij Jezus accepteert en er geen gehoorzaamheid 
meer nodig is, omdat de wet, die we toch niet konden 
houden, is afgeschaft. Dit is wat vleselijke christenen 
geloven. Maar in Gods kracht willen en kunnen wij 
gehoorzamen. De intentie om Gods koninkrijk te verdienen 
is niet alleen een valstrik, maar ook als het serieus wordt 
genomen, een zware last. 

Wanneer Jezus gehoorzaamheid in ons oproept in 
samenhang met onze beslissing en verlangen, zien we 
dat gehoorzaamheid belangrijk is en zullen we ons 
realiseren dat het geen verdienste is, omdat het ons 
als geschenk werd gegeven. 115 

Gehoorzaamheid is noodzakelijk als resultaat van onze 
relatie met God en onze redding, maar het is geen 
voorwaarde. Iedereen kan tot Jezus komen zoals hij is, 
zonder enige voorwaarde, maar niemand kan blijven zoals hij 
is. Of denken we dat wanneer een dief bekeerd (gered) is, hij 
mensen kan blijven beroven? 

Onszelf en onze zorgen in volmaakte handen leggen 
Het is belangrijk onszelf en onze zorgen los te laten en ze toe 
te vertrouwen aan Gods leiding. We moeten onszelf niet als 
te belangrijk beschouwen. Dit geldt voor elk gebied. We 
moeten niets achterhouden. Moet ik iets achterhouden, als 
ik het in de meest superieure handen kan leggen, Gods 
handen? Zou dat slim zijn? 
Als we willen dat de Heer voor ons zorgt, in onze behoeften 
voorziet, ons beschermt tegen onze vijanden, ons de beste 
weg wijst, dan is het logisch dat we Zijn stem moeten volgen 
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en de weg moeten gaan die Hij voor ons kiest. Spreuken 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 Híj 
je paden rechtmaken. 

We kunnen dit advies tegenwoordig heel goed begrijpen. 
Veel automobilisten gebruiken tegenwoordig een 
navigatiesysteem. We vertrouwen op het grotere overzicht 
van het systeem. Maar dat betekent niet dat ons verstand is 
uitgeschakeld. We moeten nog steeds opletten. Het is nog 
steeds onze taak om te rijden. Maar we zijn verbonden met 
een ‘leider’ die een beter overzicht heeft, die ons vertelt 
waar we moeten afslaan, die zegt dat we een omweg moeten 
nemen vanwege een file en die ons waarschuwt wanneer we 
te snel rijden, enz.  
Door Gods genade kunnen we door het leven gaan met een 
‘goddelijk navigatiesysteem’. Daarom is het belangrijk met 
heel ons hart te vertrouwen op onze prachtige hemelse gids 
en gever van verstand. Hij belooft ons correct te leiden. Zijn 
reputatie betekent onze garantie. ‘Hij leidt mij in het spoor 
van de gerechtigheid omwille van Zijn Naam’ (Psalm 23:3). 
Hier is gehoorzaamheid ook volledig in ons eigen belang. 
Door de goddelijke wetten te volgen, hetzij natuurwetten, 
hetzij geestelijke wetten, zijn er positieve resultaten voor 
iedereen. Zelfs niet-gelovigen kunnen positieve resultaten 
ervaren als ze deze goddelijke wetten naleven. Ik noem dit 
de natuurlijke zegening. 
Maar er gebeurt nog veel meer, zelfs wonderen, wanneer 
geestelijke wetten worden gevolgd. Ik noem dit de 
bovennatuurlijke zegening. Vertrouwen en gehoorzaamheid 
verrijken elkaar. In Jakobus 2:22 lezen we:  
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Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken 
en dat door de werken het geloof volmaakt is 
geworden?  

Vertrouwen in God bevordert gehoorzaamheid en 
gehoorzaamheid bevordert ons vertrouwen in God. 
Ik zou graag een passend citaat van Dennis Smith willen 
herhalen:  

Wanneer iemand in nauwe relatie met God leeft door 
de Heilige Geest, komt gehoorzaamheid van nature en 
vanuit het hart, zonder er veel over na te denken. 116 

Wanneer we gehoorzaamheid correct begrijpen, zullen we 
de prachtige uitspraken over Gods wet in de Psalmen (met 
name Psalm 19 en 119) beter begrijpen. Ze laten zien dat 
redding, verlossing en de wet bij elkaar horen. Iemand die 
gered is, zal Gods wet respecteren en door zijn leven in de 
Heilige Geest en Jezus in zijn hart, zal hij graag gehoorzaam 
zijn. Ik geloof dat een vleselijke christen de uitspraken in 
Psalm 119 niet eens kan begrijpen. Vermoedelijk zouden ze 
die als overdreven beschouwen. Een geestelijke christen 
daarentegen kan zich inleven in wat de psalmist schreef. 

Groeien in gehoorzaamheid van geloof 
God heeft ons gezegd:  

Als wij dag in dag uit wandelen in het licht dat Hij ons 
zendt, in gewillige gehoorzaamheid aan alles wat Hij 
wil, dan ervaren wij Christus steeds dieper en breder, 
totdat wij volwassen mannen en vrouwen in Christus 
Jezus zijn. 117 
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Hoeveel gehoorzaamheid verwacht God? 
Hoeveel gehoorzaamheid wil Jezus in mij bereiken? Een 
beetje, veel of totale gehoorzaamheid? Wij zien een duidelijk 
voorbeeld in het leven van Mozes in Exodus 4:24-26. In de 
woestijn van Midjan kreeg Mozes de opdracht het volk Israël 
uit Egypte te leiden.  

Op weg vanuit Midjan ontving Mozes een 
schrikwekkende en vreselijke waarschuwing van Gods 
ongenoegen. Een engel verscheen hem op dreigende 
wijze, alsof hij hem onmiddellijk wilde vernietigen. Hij 
kreeg geen verklaring, maar Mozes herinnerde zich dat 
hij een van Gods geboden had veronachtzaamd; door 
te zwichten voor de overredingskracht van zijn vrouw, 
had hij nagelaten zijn jongste zoon te besnijden. De 
jongen werd meteen besneden […] en de engel liet 
Mozes toe zijn reis te vervolgen. Tijdens zijn zending 
naar Farao bevond Mozes zich in groot gevaar; zijn 
leven kon slechts gespaard worden door de 
bescherming van heilige engelen van God.  Maar als hij 
tijdens zijn leven een hem bekende verplichting naliet, 
was hij niet veilig; want dan konden Gods engelen hem 
niet bewaren. 118 

De les die uit deze geschiedenis getrokken moet worden, is 
te vinden in Patriarchen en Profeten:  

In de tijd van benauwdheid, kort voor de wederkomst 
van Jezus, zullen de rechtvaardigen bewaard worden 
door de dienst van hemelse engelen; maar er zal geen 
beschutting zijn voor de overtreder van Gods wet. 
Engelen kunnen geen bescherming bieden aan hen die 
een van Gods geboden veronachtzamen. 119 
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Het naleven van al Gods geboden is gunstig ten aanzien van 
onze bescherming, ons geluk en ons welzijn. Wij weten dat 
Adam en Eva het paradijs moesten verlaten vanwege een 
enkele zonde.  
Ik denk dat dit een duidelijk antwoord is op de vraag hoeveel 
gehoorzaamheid God verwacht. Het is begrijpelijk dat de 
Heer gehoorzaamheid verwacht in alle dingen, wanneer we 
in gedachten houden dat Jezus deze gehoorzaamheid in ons 
volbrengt en het van groot belang is. Jezus wil de wil van God 
in ons volbrengen, net zoals Hij deed als mens hier op deze 
aarde. Zijn houding als mens was: ‘Ik heb lust om uw wil te 
doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste.’ (Psalm 40:9). 
Hij zei tegen zijn discipelen: ‘[…] zoals Ik de geboden van Mijn 
Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.’ (Johannes 
15:10) 
Bovendien, als volledige gehoorzaamheid volledig geluk 
brengt, leven in overvloed hier en in de eeuwigheid, dan is 
het duidelijk dat een afname in gehoorzaamheid een verlies 
van zegeningen betekent. Iedereen die in Gods koninkrijk is 
en zal zijn, zal vreugdevol God gehoorzamen. Dit zorgt voor 
liefde en harmonie voor alle wezens. 

Laatste gedachten 
Jeremia 7:23 vat dit hele onderwerp samen. Deze woorden 
werden aan Israël gegeven terwijl zij Egypte verlieten.  

Luister naar Mijn stem.  Dan zal Ik u tot een God zijn, 
en ú zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de weg 
die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan. 

Hier heeft de Heer ons een kostbare belofte gegeven. Wat 
belooft Hij als we Zijn woord gehoorzamen? ‘Ik zal jouw God 
zijn en jij zult mijn volk zijn.’ Maar Hij voegt eraan toe dat wij 
de hele weg moeten gaan voor ons eigen welzijn. We kunnen 
deze tekst gebruiken als een belofte in een gebed voor een 
gehoorzaam hart. 
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De apostel Johannes 
Wij kunnen het prachtige resultaat zien van gehoorzaamheid 
aan het geloof in het leven van Johannes, Jezus’ discipel. In 
Schreden naar Christus lezen we: 

Elke dag voelde hij zich meer tot Christus 
aangetrokken, tot hij zijn eigen ik in liefde voor zijn 
Meester vergat. Zijn haatdragende, eerzuchtige aard 
werd onderworpen aan de vormende kracht van 
Christus. De herscheppende invloed van de Heilige 
Geest vernieuwde zijn hart. De kracht van Christus’ 
liefde bracht een verandering in het karakter teweeg. 
Dit is het zekere resultaat van eenheid met Jezus. Als 
Christus in het hart woont, wordt iemands aard geheel 
veranderd. De Geest van Christus, Zijn liefde, maakt 
het hart gevoelig, onderwerpt het innerlijk en heft de 
gedachten en verlangens op tot God en de hemel. 120 

E.G. White schreef:  

De Heer heeft bepaald dat elke ziel die Zijn woord 
gehoorzaamt, Zijn vreugde, Zijn vrede, Zijn 
voortdurende beschermende kracht zal ervaren. 121 

Het is mijn wens en mijn gebed dat alle gelovigen volharden 
om de grote vreugde van gehoorzaamheid van het geloof te 
ervaren. Moge God ons grote overwinningen schenken in 
gehoorzaamheid aan het geloof door Jezus Christus en de 
Heilige Geest. ‘[...] maar wie de wil van God doet, blijft tot in 
eeuwigheid’ (1 Johannes 2:17). 

Maar de goedertierenheid des Heren is van 
eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en 
zijn gerechtigheid over kindskinderen. Over hen die 
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zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken 
om die te doen (Psalm 103:17-18). 

Gebed 
Vader, dank u dat u in uw oneindige wijsheid en door uw 

enorme vaardigheid al uw verordeningen hebt bepaald. U 
hebt alles in ons belang geschapen. Ik wil u hiervoor prijzen 
en danken. Geef mij alstublieft volledig vertrouwen in uw 
wegen en help mij om u met mijn hele hart in gelovige 
gehoorzaamheid te volgen. 
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HOOFDSTUK 5 

AANTREKKELIJK GELOOF DOOR 
JEZUS 

Waarop berust een aantrekkelijk geloof? 
Hoe kan eenheid onder gelovigen worden bereikt? 

Wat maakt geloven aantrekkelijk voor ons en de wereld? 
Opwekking genereert zending - hoe? 

 

Mijn gebedspartner uit een 40-daagse tijd van gebed zei ooit: 
Ik verlang naar een aantrekkelijk geloof, zodat mijn kinderen 
ook Christus zullen volgen. 
Mary Jones, een arm meisje uit Wales, mocht een keer per 
week naar een afgelegen gezin om in hun Bijbel te lezen. Dit 
vond plaats vanaf haar 10e tot haar 15e jaar. Ze hield van de 
Bijbel met heel haar hart. Zij heeft veel extra banen gehad 
om geld te verdienen om een Bijbel te kopen. Zes jaar lang 
spaarde zij elke cent die ze verdiende. Toen ze bijna zestien 
was, liep ze op blote voeten 40 kilometer naar een 
voorganger, van wie ze een Bijbel wilde kopen. Hij zei dat hij 
nog steeds twee Bijbels had, maar dat hij ze al aan andere 
mensen had beloofd. Maria begon bitter te huilen. De 
voorganger vroeg haar waarom ze huilde. Dus vertelde ze 
hem hoe ze zes jaar lang geld had gespaard om een Bijbel te 
kopen. De voorganger had niet langer het hart om te 
weigeren en gaf haar een Bijbel. Dolblij ging ze naar huis. Was 
de Bijbel aantrekkelijk voor haar? Was geloof aantrekkelijk 
voor dit meisje? Overigens vond dit plaats in 1800. Deze 
ervaring maakte zoveel indruk op de voorganger dat hij 
stappen ondernam om het eerste wereldwijde 
Bijbelgenootschap te stichten, The British and Foreign Bible 
Society. Later werden vele andere Bijbelgenootschappen 
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opgericht en dit alles alleen omdat een jong meisje de Bijbel 
liefhad. Aantrekkelijk geloof heeft impact. 122 

Wat betekent ‘aantrekkelijk’? 
Woordenboeken definiëren aantrekkelijk als: uitnodigend, 
aangenaam, fascinerend, begeerlijk. Wie wil er niet zo’n 
geloof hebben? Ik geloof dat iedereen die er echt over denkt 
een aantrekkelijk, fascinerend geloof zou willen hebben. 

Hoe kan ik naar zo'n geloof verlangen? Hoe zou het eruit 
moeten zien? 
1. Het moet een stevige en betrouwbare basis voor het 

leven bieden. 
2. Het moet gebaseerd zijn op de waarheid, niet op fouten 

of leugens. 
3. Het moet gebaseerd zijn op de openbaring van onze 

liefhebbende en alwijze God, niet vermengd met 
menselijke doctrines, zodat het ons beste belang zal 
dienen. 

4. Het zou heel overtuigend moeten zijn en grote vreugde 
moeten brengen. 

5. Het moet duidelijke voordelen voor ons eigen leven 
hebben. 

6. Het moet in staat zijn om mij te ondersteunen in moeilijke 
omstandigheden - in ziekte, in nood, in dood. 

7. Het moet gefundeerde hoop voor de eeuwigheid 
inhouden. 

Alle genoemde punten hebben met onszelf te maken. 
Maar aantrekkelijk geloof zou meer invloed moeten hebben. 
Mijn gebedspartner zei: ik verlang naar een aantrekkelijk 
geloof, zodat mijn kinderen ook Christus zullen volgen. Een 
aantrekkelijk geloof moet de interesse wekken van onze 
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geliefden en andere mensen, zodat zij het zelf ook willen 
hebben. Vandaar, nog een belangrijk aspect: 

8. Dit geloof zou ook aantrekkelijk moeten zijn voor mensen 
die dicht bij ons staan en waarmee we contact hebben. 

Wat wordt bedoeld met een aantrekkelijk geloof? 
Om maar meteen ter zake te komen: Aantrekkelijk geloof is 
geestelijk christendom, leven met Jezus Christus in ons door 
de Heilige Geest. 
We moeten de volgende Bijbelpassage in gedachten houden:  

Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn 
heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn 
Geest in de innerlijke mens; opdat Christus door het 
geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld 
en gefundeerd bent […] opdat u vervuld zou worden 
tot heel de volheid van God (Efeziërs 3:16-17,19). 

Deze verzen zeggen dat Gods Geest ons sterkt en dat Christus 
in ons leeft en Hij Zijn karakter van liefde in ons zal 
ontvouwen. Dit bevrijdt ons van de gebondenheid aan 
onszelf. We ervaren de glorieuze vrijheid om Gods kinderen 
te zijn. In Johannes 14:6 zegt Jezus: ‘Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven: niemand komt tot de Vader dan door 
Mij.’ 
Wanneer Jezus in mijn hart woont door de Heilige Geest, dan 
is Hij ook mijn weg naar de Vader, mijn gids voor de 
waarheid: Hij is ons leven. Dit alles betekent de hoogste 
kwaliteit van leven. 

Hoe beschrijft Jezus een aantrekkelijk geloof? 
Jezus noemt dit geloof ‘leven in overvloed’. ‘Ik ben gekomen, 
opdat zij leven hebben en overvloed hebben’ (Johannes 
10:10). In Efeziërs 3:19 lezen we: ‘[...] opdat u vervuld zou 
worden tot heel de volheid van God.’  In Kolossenzen 2:9-10: 
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‘Want in Hem (Jezus) woont de volheid van de Godheid 
lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem.’ 
Dit is de hoogste verworvenheid die we in dit leven kunnen 
bereiken. God wil ons dit door Zijn liefde geven.  
In Johannes 4:14 noemt Hij het ‘een bron worden van water 
dat opwelt tot in het eeuwige leven’, wat betekent dat ik uit 
deze put kan drinken opdat mijn verlangens zullen worden 
vervuld. Iedereen verlangt naar geluk. Men weet niet dat het 
in werkelijkheid een verlangen is naar een persoonlijke 
relatie met God, aangezien Prediker 3:11 zegt: ‘Ook heeft Hij 
de eeuw in hun hart gelegd’. Wie geen intieme relatie met 
God heeft, heeft een vacuüm in zijn hart (Blaise Pascal). Het 
resultaat daarvan is een constant verlangen naar meer. In 
Johannes 7:38 zegt hij het volgende over mensen die in Hem 
geloven: ‘Stromen van levend water zullen uit zijn 
binnenste vloeien’, d.w.z. dergelijke mensen hebben een 
leven in overvloed, een groot charisma en ze oefenen een 
waardevolle invloed uit. 
Aantrekkelijk geloof is een rijk en vervuld leven in deze 
wereld en in een nog grotere, onvoorstelbare mate in de 
eeuwigheid. 

Waar laat Gods woord mij zien dat mijn geloof aantrekkelijk 
is voor andere mensen? 
Laten we   uit Jezus' gebed in Johannes 17:20-23 lezen:  

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die 
door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen 
één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat 
ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal 
geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de 
heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij 
één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat 
zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U 
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Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij 
hebt liefgehad. 

Johannes 13:34-35:  

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar 
liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar 
liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn 
discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. 

Jezus bad dat Zijn discipelen door alle eeuwen heen één 
zouden zijn. Hij bad ook voor jou en mij. Jezus heeft echter 
niet alleen gebeden voor onze eenheid, zodat wij ons goed 
voelen in onze omgang met elkaar en elkaar helpen, maar Hij 
zegt duidelijk dat de eenheid onder zijn discipelen 
aantrekkelijk is voor mensen in de wereld. Hij zegt dat door 
de eenheid van de discipelen, de wereld zal gaan geloven en 
drie belangrijke dingen zal weten. 

Wat ziet de wereld in ons? 
1. De wereld weet dat mensen discipelen van Jezus zijn door 

de liefde binnen de kring van gelovigen en binnen de kerk 
- dit betekent dat de wereld naar ons kijkt. De wereld 
realiseert zich dat het liefdevolle gedrag van de discipelen 
het gevolg is van hun relatie met Jezus. ‘Hierdoor zullen 
allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder 
elkaar hebt’ (Johannes 13:35). 

2. Door de eenheid onder de discipelen van Jezus, gelooft de 
wereld dat Jezus Gods ambassadeur is. ‘[...] opdat de 
wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt’ (Johannes 
17:21). Dit betekent dat mensen, door de liefdevolle 
saamhorigheid van Jezus’ discipelen, zich realiseren dat 
Jezus de Verlosser is die door God is gezonden. 

3. Door het liefdevolle gedrag van discipelen zullen de 
mensen in de wereld tot hun verbazing tot de ontdekking 
komen dat God van hen houdt ‘[...] opdat de wereld 
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erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, 
zoals U Mij hebt liefgehad’ (Johannes 17:23). 

Door de eenheid tussen de discipelen zullen mensen: 

1. hun relatie met Jezus erkennen, 
2. erkennen dat Jezus door God gezonden was, 
3. erkennen dat God van hen houdt. 

Dit betekent dat Jezus door de wereld zal worden herkend 
aan de wijze waarop de met de Geest vervulde discipelen 
met elkaar omgaan. Jezus kan deze aantrekkelijke invloed 
door geestelijke christenen aanwenden. Opwekking leidt tot 
zending. 

Waarom leren mensen iets over God door het liefdevolle 
gedrag van discipelen? 
Mensen verschillen van elkaar. We hebben verschillende 
talenten en capaciteiten, er zijn mannen, vrouwen, jong en 
oud. We hebben vaak verschillende educatieve of culturele 
achtergronden. Wij hebben verschillende temperamenten, 
meningen en ervaringen. In de wereld leidt dit vaak tot 
spanningen tussen mensen. Het kan ook leiden tot rivaliteit 
en strijd. Daarom zijn mensen verbaasd en voelen zich 
aangetrokken tot groepen mensen, waar liefde, harmonie en 
behulpzaamheid bestaan. 
Toen ik predikant was in München, bezocht ik een 
voormalige zakenvriend in een nabijgelegen stadje. Hij 
woonde in een straat waar een grote Adventistische familie 
samen in één huis woonde. Omdat hij wist dat ik adventist 
was, zei hij tegen mij: ‘De hele straat verwondert zich erover 
dat deze 15-20 mensen in harmonie en zonder conflicten 
samen kunnen leven in een huis.’ De buren herkenden er iets 
in. Dit was een aantrekkelijk geloof. 
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Walter Schlund, lid van een kleine gemeente in Duitsland, 
meldt:  

Wij wilden Roemenië bezoeken en kwamen terecht in 
een overstroomd gebied. We hadden nog steeds een 
kleine 200 km te gaan tot aan onze bestemming, maar 
we konden niet verder. Dus vroegen we aan 
voorbijgangers of zij wisten hoe we moesten rijden. Bij 
toeval spraken we met een adventist, die ons naar de 
familie van dominee Biró leidde. De familie nodigde 
ons uit om de nacht in hun huis door te brengen, wat 
we dankbaar hebben aanvaard. Het was gedurende 
deze tijd met dit gezin dat ik de beslissing nam om mijn 
leven aan Christus te geven en een adventist te 
worden. Het was de manier waarop het gezin met 
elkaar omging: het harmonieuze gezinsleven, de 
heersende vrede, de vriendelijke sfeer, de 
gezinswijdingen. Ik ervoer een kwaliteit van leven, die 
diepe indruk op mij maakte. Ik wilde dit ook hebben.123  

Dit was aantrekkelijk geloof. 
Ik herinner me dat ik in mijn tijd in Regensburg (Duitsland) 
gedurende een langere periode een aantal mensen in een 
bepaalde woonwijk heb bezocht en ik voelde bij hen thuis 
altijd een zekere mate van spanning en strijd. Wanneer het 
anders is, valt het direct op. 

Waarom kan een aantrekkelijk geloof alleen uit Gods 
woord voortkomen? 
Het is een geloof dat uitsluitend gebaseerd is op het woord 
van God, namelijk het Oude en het Nieuwe Testament.  
Jezus zei: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt’ (Johannes 
7:38). Hij bedoelde daarmee het Oude Testament, omdat dat 

                                                           
123 BWgung, nieuwsmagazine van de Zevende-dag-Adventisten in Baden-
Württemberg (Duitsland), Nr.6 /2012, S. 24 
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het enige was dat toen op schrift stond. In Johannes 17:14 
maakte Hij het heel duidelijk toen Hij zei: ‘Ik heb hun Uw 
woord gegeven.’ En in vers 17 zegt Hij: ‘Heilig hen door Uw 
waarheid: Uw woord is de waarheid.’ 
Elke religie is een weg naar God die gecreëerd is door 
mensen. Het enige geloof dat niet bedacht is door mensen 
maar door God is geopenbaard, is het Bijbelse geloof. Omdat 
God liefde is en Hij oneindig wijs en bekwaam is, stichtte Hij 
alles tot ons grootste voordeel. Daarom is Bijbels geloof het 
meest aantrekkelijke geloof dat er bestaat, als je het op een 
menselijke manier bekijkt. In werkelijkheid is het het enige 
aantrekkelijke geloof in de wereld, op voorwaarde dat we de 
Bijbelse leer correct hebben begrepen en ernaar leven. 
Volgens de gelijkenis van de tien maagden heeft ongeveer de 
helft van de kerkleden niet zo'n geloof. 

Hoe is eenheid tussen discipelen mogelijk? 
Het heeft te maken met eenheid in huwelijk en gezin, in de 
gemeente en in zendingswerk. In Johannes 17:22 zegt Jezus: 
‘En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven 
hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn.’ 
Wat heeft Jezus ons gegeven? Heerlijkheid! Wat betekent 
dit? De term 'heerlijkheid' wordt op verschillende manieren 
in de Bijbel gebruikt. Ten eerste wordt het gebruikt voor de 
majesteit en de grootheid van God, ten tweede voor de 
glorie van de schepping, maar ook voor de goddelijke aard 
van liefde. Op dit punt zouden we Exodus 33:18-19 moeten 
bekijken waar Mozes tegen God zegt: ‘Toon mij toch Uw 
heerlijkheid!’ En de Heer antwoordt: ‘Ik zal al Mijn goedheid 
bij u voorbij laten komen.’ 
Goedheid is helpende liefde, liefde in actie. De glorie van God 
is Zijn karakter, dat wordt gekenmerkt door liefde en 
goedheid. Dit helpt ons de uitspraak van Jezus te begrijpen 
dat Hij ons de glorie van God heeft gegeven, zodat we één 
kunnen zijn met Hem. De belangrijkste voorwaarde voor 
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eenheid is wederzijdse liefde, gepaard gaand met respect en 
vertrouwen. Gods methode voor zending is om van de 
mensheid te houden door middel van ons, namelijk met 
‘agape-liefde’, Gods liefde. Dit is het soort liefde dat God via 
ons wil delen. 
Na de uitstorting van de Heilige Geest worden opmerkelijke 
dingen verteld over de vroege kerk:  

En toen zij gebeden hadden, […] werden allen vervuld 
met de Heilige Geest en spraken het Woord van God 
met vrijmoedigheid. En de menigte van hen die 
geloofden, was een van hart en een van ziel; […] En de 
apostelen legden met grote kracht getuigenis af […] en 
er was grote genade over hen allen (Handelingen 4:31-
33). 

Is eenheid een soort homogenisering? 
Het is eenheid van geest, doel en hoofdzaak. Tegelijkertijd 
wordt de persoonlijkheid van elk individu behouden. Het 
schaft onze persoonlijkheid niet af. Het is een eenheid van 
verschillende mensen en karakters. En juist dit roept 
verbazing op: de eenheid van verschillende mensen. 

E.G. White zegt:  

Anderzijds is het sterkste getuigenis voor het zenden 
van Gods Zoon in deze wereld het bestaan van har-
monie en eenheid tussen mensen van verschillende 
geaardheid die met elkaar Zijn gemeente vormen. […] 
Ongelovigen letten op of het geloof van belijdende 
christenen een heiligende invloed uitoefent op hun 
leven. 124  

                                                           
124 E.G. White, Van Jeruzalem tot Rome, H.54: Een getrouwe getuige 
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Ergens anders schrijft ze: ‘Een veranderd karakter (in 
discipelen) getuigt voor de wereld van een inwonende 
Christus.’ 125  

Hoe kan eenheid worden bereikt? 
De eenheid van discipelen wordt bereikt door Christus die in 
hen leeft door de Heilige Geest.  

Jezus zei: Johannes 17:21: [...] dat ook zij in Ons één zullen 
zijn.  
Johannes 17:23: [...] Ik in hen, en U in Mij. 
Johannes 15:4: [...] Blijf in Mij, en Ik in u. 
De apostel Paulus zei: Kolossenzen 1:27: Christus onder u, 
de hoop op de heerlijkheid.  
Galaten 2:20: Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. 

Dus eenheid is alleen mogelijk wanneer Christus in u en mij 
is. Dat is niet mogelijk zonder vervuld te zijn met de Heilige 
Geest. Dan kunnen we alleen maar ‘aardig’ voor elkaar zijn. 

E.G. White schrijft:  

We moeten er naarstig naar zoeken om één van zin te 
zijn, met één doel. De doop met de Heilige Geest, en 
niets minder, kan ons daar brengen. Laten wij, door 
zelfverloochening, ons hart voorbereiden om de 
Heilige Geest te ontvangen, zodat een groot werk voor 
ons gedaan kan worden en we kunnen zeggen, niet 
‘Zie wat ik doe’, maar ‘Zie de goedheid en liefde van 
God! 126 

Elders schrijft ze:  

Wanneer Gods volk één is in de eenheid van de Geest, 
zal alle farizeïsme, alle zelfgerechtigheid, die de zonde 

                                                           
125 E.G. White, Profeten en koningen, H.18: Het water gezond gemaakt 
126 E.G. White, Ye Shall Receive Power (1995), November 5, p. 318.5 
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van de Joodse natie was, uit alle harten worden 
verdreven. De gedaante van Christus zal zichtbaar zijn 
in elk individueel lid van Zijn lichaam en Zijn mensen 
zullen nieuwe zakken zijn waarin Hij Zijn nieuwe wijn 
kan schenken, en de nieuwe wijn zal de zakken niet 
laten scheuren. God zal het mysterie bekendmaken 
dat al eeuwenlang verborgen is. Hij zal openbaren wat 
de ‘de rijkdom is van de heerlijkheid van dit 
geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de 
hoop op de heerlijkheid (Kolossenzen 1:27). 127 

Hoe leeft Christus in mij? 
We kunnen hiervoor een verklaring vinden   in Efeziërs 3:16-
17:  

Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn 
heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn 
Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het 
geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld 
en gefundeerd bent. 

Christus leeft in mij door de Heilige Geest. Omdat ons 
innerlijk ‘van dag tot dag wordt vernieuwd’ (2 Korinthe 4:16), 
is het belangrijk onze overgave aan Jezus elke morgen te 
hernieuwen en Hem door geloof te vragen vervuld te worden 
door de Heilige Geest, bij voorkeur door ons een belofte toe 
te eigenen zoals in Lukas 11:13:  

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven 
weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader 
de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?  

De eenheid van individuen met Christus leidt ertoe dat de 
discipelen dichter bij elkaar staan. Daardoor is zowel uw als 
mijn 'in Christus zijn' de basis voor eensgezindheid. 

                                                           
127 E.G. White, Selected Messages, vol. 1 (1958), p. 386.1 
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Dit [eensgezindheid, eenheid] is een geschenk dat de 
gelovigen wordt geschonken door Christus die in hen 
leeft. (Johannes 17:22-23) [...] daarom begint 
eensgezindheid met elk individu. 128 

Welk effect heeft het op mij als Jezus in mij leeft? 
Er zijn drie belangrijke effecten: de vrucht van de Geest, de 
gaven van de Geest en het vermogen om te getuigen. 
De vrucht en de gaven van de Geest zijn essentieel voor het 
succes van saamhorigheid. Deze twee gebieden hebben een 
aanzienlijke invloed op het derde gebied: ons getuigenis over 
Jezus. Onze persoonlijke transformatie is een voorwaarde 
voor ons getuigenis en onze eenheid als discipelen. Dit 
gedrag wordt door de Heer gebruikt om verloren mensen 
aan te trekken en om ons in staat te stellen te getuigen. Door 
ons getuigenis worden we Jezus’ medewerkers, omdat Hij 
kwam ‘om te zoeken en zalig te maken wat verloren is’ (Lukas 
19:10). 

Laten we deze drie aspecten eens nader bekijken: 

1. De vrucht van de Geest - ‘De vrucht van de Geest is 
echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing’ (Galaten 
5:22). Al deze kenmerken spelen een belangrijke rol. Ze zijn 
een belangrijke voorwaarde voor eenheid in huwelijk en 
gezin, onder gelovigen en in de kerk. Paulus spreekt over 
vrucht. Het is één vrucht: de openbaring van Gods natuur in 
ons. In Efeziërs 3:17 lezen we: ‘[...] opdat Christus door het 
geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en 
gefundeerd bent.’ De werkelijke vrucht is liefde. Het heeft te 
maken met Gods liefde. In het Grieks heet het ‘agape-liefde’. 

                                                           
128 Sabbatschool lesboekje, 21 november 2012 
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Liefde is Gods aard 
Het is onzelfzuchtige liefde, die het beste zoekt voor God en 
de mens. Eva von Tiele-Winckler zegt het als volgt: 

▪ Vreugde is jubelende liefde 
▪ Vrede is rustgevende liefde 
▪ Geduld is aanhoudende liefde 
▪ Tederheid is stralende liefde 
▪ Goedheid is ondersteunende liefde 
▪ Geloof is vertrouwende liefde 
▪ Zachtmoedigheid is geweldloze liefde 
▪ Matigheid is zuivere liefde 

Ik denk dat het duidelijk is dat de werkelijke vrucht liefde is. 
Daarom spreekt de Bijbel over de vrucht van de Geest in het 
enkelvoud en niet in de meervoudsvorm. E.G. White zegt: 
‘Een veranderd karakter (in discipelen) getuigt voor de 
wereld van een inwonende Christus.’ 129 

2. De gaven van de Geest - Het andere belangrijke effect 
dat het leven van Jezus in mij heeft, is het ontvangen van de 
gaven van de Geest. God heeft ons verschillende talenten 
gegeven. In 1 Korintiërs 12 vergelijkt de Bijbel de kerk, die uit 
een specifiek aantal mensen bestaat, met het menselijk 
lichaam. Het lichaam bestaat uit een groot aantal 
verschillende organen. Het is belangrijk voor het leven en de 
gezondheid dat elk orgaan goed functioneert. Dit laat zien 
dat het onze plicht is om elkaar te dienen met onze 
verschillende talenten en zo bij te dragen aan het algehele 
succes van het gezin, de groep, de gemeente. Niet iedereen 
is met hetzelfde werk bezig. God heeft ons verschillende 
vaardigheden gegeven. 
Het is essentieel dat deze twee elementen, vrucht van de 
Geest en gaven van de Geest, tot uiting komen in onze 

                                                           
129 E.G. White, Profeten en koningen, H.18: Het water gezond gemaakt 
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natuur: in onze gesprekken, gevoelens, gedachten en daden. 
Er is maar één manier waarop dit kan gebeuren. Wij moeten 
vervuld zijn met de Heilige Geest. 
De belangrijkste elementen van een leven in de Heilige Geest 
is dagelijks bidden voor volledige overgave aan God en 
vragen in geloof om vervuld te worden met de Heilige Geest. 
(Een voorbeeld van een dergelijk gebed is te vinden in het 
boekje Stappen naar persoonlijke opwekking, hoofdstuk 4). 
Om dit te illustreren, volgen hier enkele ervaringen. 

Ervaringen uit Rijnland, Duitsland 
Wij hebben geweldige ervaringen opgedaan met het 
boekje Stappen naar persoonlijk opwekking. Veel 
broeders en zusters bidden samen elke dag het 
voorbeeldgebed en ik heb het samen met een vriend 
gedurende vijf maanden gebeden. Niet alleen worden 
wij persoonlijk vernieuwd, ook onze gezinnen, relaties 
en huwelijken veranderen ten goede. Dit gebeurt ook 
op geestelijk gebied en in de kerk. Niet op een manier 
die grote conflicten veroorzaakt, maar op een stille, 
natuurlijke manier. Wij staan verbaasd en zien daarin 
het zuiveringsproces van God, dat het leven op een 
bepaalde manier gemakkelijker maakt omdat we Gods 
aanwezigheid steeds meer voelen. 

Zie je hoe dit getuigenis laat zien dat ‘Christus in ons’ door de 
Heilige Geest positieve gevolgen heeft voor onze 
saamhorigheid? Het bericht gaat verder: 

Onlangs vertelde een zuster mij: ‘Ik dacht dat het 
leiden van een goed en aangenaam leven voor God er 
zo uit zou moeten zien, maar er waren zoveel 
problemen. Eindelijk is mijn droom uitgekomen. En dit 
is slechts het begin! 130  

                                                           
130 E-mailbericht verzonden naar H. Haubeil op 18 december 2012 
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Deze zuster vond aantrekkelijk geloof. 

3. Getuigen van Jezus - ‘Maar u zult de kracht van de 
Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn 
getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria 
en tot aan het uiterste van de aarde’ (Handelingen 1:8).  
Jezus vertelde de discipelen dat zij door de Heilige Geest 
gemachtigd zouden worden om Zijn getuigen te zijn. Als we 
vervuld zijn met de Heilige Geest zullen we geestelijk 
ontwaken en opwekking ervaren. Wat is opwekking? Dennis 
Smith legt uit: 

Het is een tijd waarin het leven van een christen wordt 
vernieuwd in Jezus. Vreugde over de zaligheid vult zijn 
hart; een verlangen naar de redding van anderen 
begint in hem te ontstaan. Dit betekent dat we als 
opgewekte christenen verlangen naar de redding van 
andere mensen. 131 

E.G. White zegt:  

Zonder de aanwezigheid van de Geest van God zal 
geen hart worden aangeraakt, geen zondaar voor 
Christus worden gewonnen. Wanneer zijn discipelen 
verbonden zijn met Christus, wanneer zij de gaven van 
de Geest bezitten, zal zelfs de armste en meest 
onwetende van hen een kracht bezitten die harten zal 
bereiken. God maakt van hen een 
communicatiekanaal voor de uitwerking van de 
hoogste macht in het universum. 132 

De bekende evangelist en opwekkingsprediker R.A. Torrey 
vertelt over een opmerkelijke ervaring. Een zeer bekwame 

                                                           
131 Dennis Smith, 40 Days – Prayers and Devotions to Revive Your 
Experience With God, vol. 2 (R&H 2011), Day 6, p. 24 
132 E.G. White, Ye Shall Receive Power (1995), p. 307,2 
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vrouwelijke pastoraal werker sprak twee uur lang met een 
man over zijn redding en volbracht niets. Dus vroeg ze aan 
Torrey om met hem te praten. Na tien minuten nam de man 
een positieve beslissing. De vrouw was sprakeloos omdat 
Torrey dezelfde Bijbelteksten had gebruikt als zij. Torrey 
merkte het volgende op:  

Omdat zij niets had bereikt, was zij bang dat dat ook 
met hem zou gebeuren. Daarom vroeg hij in zijn 
hulpeloosheid God om de Heilige Geest dit werk te 
laten doen - en Hij deed het. 133 

Opwekking brengt zendingsgeest teweeg 
E.G. White:  

Maar totdat zij de Heilige Geest ontvangen, kunnen zij 
deze boodschap niet met kracht uitdragen. Totdat zij 
de Geest ontvangen, kunnen zij niet beseffen wat God 
door hen kan doen. 134 

God heeft bepaald dat mensen zich aangetrokken voelen tot 
ons persoonlijk gedrag en onze liefdevolle eenheid met 
elkaar. Dit geldt met name voor onze kinderen, jongeren en 
onze gezinsleden, maar ook voor onze familieleden, 
kennissen, buren, collega's, vrienden en vreemden. Het 
betekent dat mensen ontvankelijk gemaakt worden voor ons 
geloof en God mensen naar ons toe kan leiden. De volgende 
woorden laten zien hoe ons gedrag van grote invloed kan zijn 
op mensen:  

Indien wij onszelf voor God willen verootmoedigen, en 
vriendelijk en voorkomend en teder en medelijdend 

                                                           
133 R.A. Torrey, Der Heilige Geist (Frankfurt/Main 1966), S. 37, 38 – a short 
summary 
134 E.G. White, Ye Shall Receive Power (1995), 4 oktober, p. 287,5 
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zouden zijn, dan zouden er honderden zich bekeren 
tot de waarheid, in plaats van slechts één. 135 

Maar de Heilige Geest is hiervoor essentieel. E.G. White 
roept de aandacht van voorgangers op tot het volgende:  

Zij (de kerkleden) zijn niet in staat om de grote en 
glorieuze waarheden van Gods Heilige Woord te laten 
zien, die zielen zouden overtuigen en bekeren door 
het werk van de Heilige Geest. De kracht van God 
wacht op hen die hiernaar vragen en het aanvaarden. 
136  

Er is echter nog een ander belangrijk aspect. 

Hoe kan spiritueel ontwaken worden vastgehouden? 
In 1893 was er een opwekking gaande in de Adventistische 
gemeenschap in Battle Creek, Michigan, maar die doofde 
snel uit. God gaf E.G. White inzicht in de oorzaak. Ze zei:  

Wanneer al die vele zielen die toen verlicht waren, 
meteen aan het werk waren gegaan om anderen te 
vertellen wat God hen voor dat doel had gegeven, dan 
zou er meer licht en meer macht geschonken zijn. 137 

Wij ontvangen meer licht en meer kracht door het evangelie 
te verspreiden. Wanneer wij om andere mensen geven, 
heeft het een waardevolle uitwerking op ons eigen leven. 
Daarom is het uitermate belangrijk mensen aan te moedigen 
om tijdens de 40 dagen van gebed te bidden voor mensen 
die Jezus nog niet kennen. (Zie voetnoot 138 waar u meer 
informatie over dit onderwerp vindt.)  

                                                           
135 E.G. White, Getuigenissen voor de gemeente, vol.9, hfdst.: Het 
uitgeverswerk te College View 
136 E.G. White, Testimonies to Ministers, p. 174,2 
137 E.G. White, Selected Messages, vol. 1, p.129.1 
138 Dennis Smith, 40 Days Books No. 1 and 2, (R&H), Introduction 
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Waar moet onze missie beginnen? 
Jezus vertelde zijn discipelen waar zij hun missie moesten 
beginnen. Zij moesten beginnen in hun eigen omgeving.   Dit 
betekent voor ons vandaag: Begin thuis. Begin waar mensen 
je kennen. Waarom heeft Jezus deze volgorde zo gepland? 
Daar waar mensen ons kennen, zal ons getuigenis worden 
aanvaard als het gepaard gaat met overeenkomstig gedrag. 
Het getuigenis van ons leven moet overeenkomen met het 
getuigenis van onze mond. Het kan thuis opgemerkt worden 
als wij echt vervuld zijn met de Heilige Geest. 

Welk belang heeft Jezus' nieuwe gebod? 
Ten eerste wil ik kort ingaan op het belang van het nieuwe 
gebod. Jezus zegt in Johannes 13:34-35:  

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar 
liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar 
liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn 
discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.’  

Een met de Geest vervuld leven leidt tot een andere 
belangrijke vrucht van de Geest: zachtmoedigheid. 
Zachtmoedigheid is de denkwijze van Jezus. 
Zachtmoedigheid is essentieel voor een goede 
saamhorigheid. Daarom gaf Jezus dit nieuwe gebod 
onmiddellijk na de voetwassing. De voetwassing is een 
symbool en een dienst van zachtmoedigheid. 
Zachtmoedigheid is geen kenmerk van de natuurlijke mens. 
Wij kunnen God echter dagelijks om zachtmoedigheid vragen 
door een beroep te doen op Zijn beloften (bijvoorbeeld 
Micha 6:8). Zachtmoedigheid is een zeer belangrijke 
eigenschap, maar wordt vaak volledig onderschat. 
In het nieuwe gebod spreekt Jezus over elkaar liefhebben 
‘zoals Ik u liefgehad heb’ (Johannes 13:34). Jezus houdt van 
ons met goddelijke liefde. Wij noemen dit soort liefde 
‘agape-liefde’ (in het Grieks: agápé). Wij kunnen deze liefde 
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alleen ontvangen als wij vervuld zijn met de Heilige Geest. In 
Romeinen 5:5b staat: ‘De liefde van God in onze harten is 
uitgestort door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.’ 

E.G. White zegt:  

Hoogste liefde tot God en belangeloze liefde voor 
elkaar — dit is de grootste gave die onze hemelse 
Vader kan schenken. Deze liefde is geen impuls, maar 
een goddelijk beginsel, een blijvende macht. Het 
onbekeerde hart kan deze liefde niet voortbrengen. Ze 
is alleen te vinden in het hart waar Jezus heerst. 139 

De vraag is of Jezus op de ‘troon’ van mijn hart zit. Sta ik toe 
dat hij alles bestuurt in mijn leven? Heb ik mijn leven volledig 
aan Hem overgegeven? Bevestig ik dit dagelijks? 

En ik dan? 
Heb ik een aantrekkelijk geloof? Woont Jezus in mijn hart 
door de Heilige Geest? Zo ja, dan moet ik zorgen voor en 
groeien in dit aantrekkelijke geloof. 
Als ik me realiseer dat ik nog geen aantrekkelijk geloof heb, 
dan moet ik zeker deze belangrijke vraag onder ogen zien. 
Er bestaan goede hulpmiddelen bij het vinden van dit 
aantrekkelijke geloof (voor degenen die het nog niet hebben) 
en voor het onderhouden van dit geloof (voor degenen die 
het al hebben) in mijn boekje Stappen naar persoonlijke 
opwekking en in het boek van Dennis Smith, 40 Days - 
Devotionals and Prayers in Preparation of the Second Coming 
of the Lord. Deze twee boeken vullen elkaar op onschatbare 
wijze aan. Ik kan slechts vanuit de grond van mijn hart u 
aanbevelen deze boeken te lezen - ja, zelfs meer dan één 
keer. 
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Hoe kan ons gebrek aan de Heilige Geest een impact 
hebben op andere mensen? 
Zonder Jezus in ons door de Heilige Geest zijn wij vleselijke 
christenen (zie 1 Korinthe 3:1-3, Romeinen 8:1-17, Galaten 
5:16 e.v.). Wij worden niet gered in deze toestand (Romeinen 
8:9). Wij leven volgens onze eigen menselijke vermogens en 
krachten. Het resultaat is dat onze gezinnen en kinderen 
waarschijnlijk ook vleselijke christenen zullen zijn met alle 
betreurenswaardige gevolgen van dien. 140 Laten wij in 
gedachten houden dat de liefde van God alleen in onze 
harten kan wonen door de Heilige Geest. 

E.G. White zegt:  

Zij die nimmer de tedere, overwinnende liefde van 
Christus hebben ervaren, kunnen anderen nooit naar 
de levensfontein leiden. Zijn liefde in het hart is een 
bindende macht, die mensen ertoe brengt Hem in hun 
omgang met anderen te openbaren in een tedere, 
medelijdende geest, door vreugde te brengen in het 
leven van hen met wie ze omgaan. 141 

Wanneer Jezus in ons leeft door de Heilige Geest, dan zal Hij 
ons in staat stellen op een volkomen natuurlijke manier voor 
God te getuigen. ‘Want uit de overvloed van het hart spreekt 
de mond.’ (Mattheüs 12:34) 

Hoe waardevol is een aantrekkelijk geloof? 
Wij kunnen zien hoe waardevol dit aantrekkelijke geloof is, 
wanneer we naar christenen kijken die eerder nadeel, 
vervolging, verlies van bezittingen of martelaarschap 
doorstaan, dan dit geloof op te geven. Wat maakte hen zo 
veerkrachtig onder deze bittere omstandigheden? Het 
bewijst dat ze vervuld waren met de Heilige Geest. 
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Martelaren kunnen ons natuurlijk niet vertellen hoe zij zich 
voelden in hun doodsangst. Het pauselijk rapport over de 
dood van Johannes Hus en Hiëronymus van Praag op de 
brandstapel in Konstanz, geeft mij een belangrijke 
aanwijzing. Als iemand in brand staat, kan hij alleen maar 
gillen. Maar deze twee mannen zongen lofliederen. Zoiets is 
alleen mogelijk met Gods hulp. Zij hadden ware vreugde 
ondanks hun pijn. ‘Waar Zijn geest regeert, vertoeft de 
vrede. En daar zal ook vreugde zijn [...]’ 142 
De Hugenotenfamilie Durant uit Frankrijk in de 18e eeuw is 
een indrukwekkend voorbeeld. Zij werden vervolgd door de 
kerk vanwege hun Bijbelse geloof. De vader bracht 14 jaar in 
de gevangenis door, voordat hij gratie kreeg. De moeder 
stierf in de gevangenis. Hun zoon Pierre - een ijverige 
prediker - werd geëxecuteerd. Hun dochter Marie werd 
samen met andere vrouwen gevangengezet in een toren. Ze 
zou vrijgelaten worden als ze haar geloof zou afzweren. Dat 
heeft ze niet gedaan. In 1768 werd ze na 38 jaar opsluiting 
vrijgelaten. Voor Marie Durant was het Bijbelse geloof een 
aantrekkelijk geloof, dat ze niet kon opgeven. 143 

Voorbeelden van geweldige missionaire impact 
Daniël en zijn vrienden waren bereid de gevolgen te 
accepteren toen ze vroegen om een ander dieet. En wat deed 
God? Hij zegende deze gehoorzaamheid. Zij waren knapper, 
gezonder en intelligenter dan de anderen. Zij ontvingen hoge 
posities. We kennen de berichten over Daniëls vrienden in de 
vurige oven en over Daniëls nacht in de leeuwenkuil. Hun 
geloof was belangrijker voor hen dan hun leven. En wat was 
het resultaat? Twee wereldrijken konden hun getuigenis 
over de ware God in woord en daad aanschouwen. Hun 
voorbeeld had een grote impact op het zendingswerk. 
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Hetzelfde geldt voor Jozef in Egypte. Hij weigerde overspel te 
plegen. Vanwege de laster van Potifars vrouw werd hij naar 
de gevangenis gestuurd. Maar God gebruikte zijn loyaliteit 
om een heel wereldrijk kennis te laten maken met de ware 
God. 
Denk aan het jonge meisje dat als slavin werkte in het 
huishouden van Naäman. Haar getuigenis in woord en daad 
leidde uiteindelijk tot de bekering van deze legeraanvoerder. 
Ik ben ervan overtuigd dat hij de levende God niet alleen met 
grote vreugde volgde, maar ook dat hij dit jonge meisje haar 
vrijheid teruggaf en haar, overladen met geschenken, 
persoonlijk mee naar huis nam. 
In Mattheus 13:44-46 vertelt Jezus over een man die een 
schat had gevonden in een veld. Hij vond deze schat zo 
waardevol dat hij alles wat hij bezat verkocht en eigenaar 
werd van het veld. Hij gaf alles op voor het koninkrijk der 
hemelen, of zoals ik het noemde, een aantrekkelijk geloof. 
Kunnen wij zien hoe waardevol dit geloof is?  

Laatste gedachten 
E.G White zegt: ‘Degenen die in Jezus verblijven, zullen 
blijmoedig, opgewekt en verheugd zijn in God.’ 144 
Aantrekkelijk geloof geeft ons hier al een vreugdevol, 
levendig, zegevierend en gelukkig leven en een gefundeerde 
hoop voor het koninkrijk van God. Zelfs in moeilijke tijden, 
als we door donkere dalen gaan, zal ons geloof nog steeds 
aantrekkelijk zijn door de aanwezigheid van God. 
Door middel van een aantrekkelijk geloof kunnen we 
bijdragen aan een goede saamhorigheid en zo zal de 
interesse van anderen in ons geloof worden aangewakkerd. 
Moge God ons helpen om het grote belang van eenheid 
volledig te kunnen begrijpen! Moge Hij ons helpen door de 
kracht van de Heilige Geest - met Christus in ons - om als 
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Christus te worden voor onze eigen vreugde en zegen, maar 
ook om onze dierbaren en medemensen aan te trekken. 

De vreugde van de HEERE, dat is uw kracht (Nehemia 
8:11). 

Wanneer we Christus vertegenwoordigen, moeten we 
zorgen dat het dienen van Hem aantrekkelijk lijkt - wat 
het trouwens ook is. 145 

Aanbeveling voor verder onderzoek 
Een belangrijke suggestie: lees dit boekje meerdere keren. 
Educatief onderzoek heeft aangetoond dat het noodzakelijk 
is een essentieel onderwerp voor ons leven zes tot tien keer 
te lezen of ernaar te luisteren, voordat iemand het grondig 
kan begrijpen. Probeer het eens. Het resultaat zal u 
overtuigen. Toen ik dat met een bepaald boekje deed, ervoer 
ik voor de eerste keer in mijn leven een vervulling door de 
Heilige Geest. Ik heb veel dankbare en enthousiaste 
getuigenissen ontvangen over het groeien in een met de 
Geest vervuld leven met Jezus. Vrijwel allemaal van lezers die 
het boekje herhaaldelijk intensief hebben gelezen. 

Nieuwe ervaringen in geestelijk leven 
Onze lieve Heer Jezus zei:  

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van 
levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit 
zei Hij over de [Heilige] Geest (Johannes 7:38,39).  

Een speciaal verzoek: wanneer je gebeurtenissen hebt 
meegemaakt door je over te geven aan Jezus en je in de 
Heilige Geest leeft, dan zouden we het erg op prijs stellen als 
je hiervan een kort verslag zou willen sturen naar Helmut 
Haubeil. Het is zeer waardevol als we ervaringen kunnen 
delen in de ‘Missionsbrief’ (Duits zendingsmagazine) en in 
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andere nieuwsbrieven. Wij noemen in de regel alleen de 
initialen van de inzender. Bedenk dat jouw ervaringen 
anderen zullen versterken te beginnen met te groeien in een 
met de Geest vervulde weg naar toewijding aan Jezus 
Christus, onze glorierijke en spoedig komende Redder. 
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