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De genade van onze Vader

overal, alle dagen.

troost ons op donk’re paden;

wie is er dan nog tegen?

Gods heerlijkheid ons geven.

naar Duitse versie van 
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Bevrijd voor God – Romeinen 5-8 (7) 

Hoofdstuk 6: de innerlijke strijd

Zoals we in de inleiding al aangegeven hebben, is alleen verge-

-

voor hebben we ook een nieuwe natuur nodig. Vanaf de beke-

Geest geboren is, is geest’ – dat is het nieuwe leven, wat door 

is vlees’. Omdat we beide naturen in ons hebben, leidt dat tot 

ook de oude natuur verandert niet. Ze is onverbeterlijk. Ze wil 

Nu is de vraag: welke bron laten we in ons opborrelen, de oude 

natuur of de nieuwe natuur? In hoofdstuk 5 stonden twee fami-

nog eens: wie geven we de heerschappij?

bloed van Christus. 

dood van Christus.

-

dat we gelukkig kunnen leven? Als we steeds weer doen wat we 

-

158



ik niet; maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik’ (Rom. 7:19). 

Pogingen om de strijd op te lossen

werd al veel geprobeerd:

Vechten: Omdat u bij de eerste en de tweede keer niet wint, 

moet u er dus nog langer tegen vechten. Wacht maar af, u wint 

Ascese en monnikenwezen

-

Zelfbedrog: Sommigen beargumenteren dat we helemaal geen 

Bagatelliseren

geen oplossing die tegenover God overeind blijft.

De genade uitbuiten

-

-
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gaat Paulus het gevecht aan. Hij gaat in de weg van de laste-

raars staan en weerlegt hun beweringen. Hoe doet hij dat? Hij 

gaat terug naar de wortels van de Christelijke weg. De woorden 

wordt?’ (vs. 1) openbaren de algehele boosheid van het mense-

-

-

kent dat je nog voor eigen rekening leeft.

Ten opzichte van de zonde gestorven

-

alle gelovigen en dus 

niet alleen de gevorderde oudere broeders. Het gaat hier na-

oudere gelovigen precies de-

-

moeten geloven dat alle op-

ten opzichte van

moe-

ten zijn. 
e naamval van de betrek-

king’. Ten opzichte waarvan Ten opzichte van 
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de zonde. Dat betekent dat we er geen gemeenschap meer mee 

-

begrijpen wat hier bedoeld wordt. Het betekent namelijk dat de 

Als we willen weten hoe God dit met 

ons heeft bereikt, moeten we vers 

10 erbij betrekken. Daar wordt ge-

is’. Dat is een wonderlijke uitleg van 

het hele gedeelte. Hoewel Hij nooit 

hoeverre? De Heere had op aarde 

-

heeft Hij uiteindelijk door de dood verlaten – en enkel en alleen 

En nu komt het wonderlijke: omdat ik met Hem ben gestorven, 

, waarin ik 

me als nakomeling van Adam bevond. Ik ben één met Hem – en 

dat
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in

-

-

storven... Zo ook u...’ (vs. 10-11). Zijn deel is ook mijn deel. Ik 

moeten we veel meer over nadenken.

Christus de eerste beginselen van de wereld bent afgestorven...’ 

-

ik niet beëindigen dan alleen door de dood. En dat is nu net de 

-

blijft, is voor eeuwig verloren en moet als een kind van Adam in 

-
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De Man tussen de mirten (2, slot)

In Zacharia 1:8 vinden we een ‘man tussen de 

mirten‘, Die de Engel van de HEERE blijkt te zijn – 

een beeld van de Heere Jezus. Dat is een mooi en 

troostrijk beeld: Hij houdt de controle over de vol-

ken en koninkrijken. Ook al moesten er nog meer-

dere eeuwen voorbijgaan voordat Hij inderdaad 

als Messias tot Zijn volk zou komen (en nog vele 

-

tief zou oordelen), Hij was toch toen al Degene Die de controle 

heeft over de loop van de wereldgeschiedenis.

Voorspraak en antwoord

Het leek echter heel goed te gaan met de volken. Ze hadden 

-

hoorde Zacharia nog een keer de stem van de Engel van de 

HEERE:

‘Toen antwoordde de Engel van de HEERE en zei: HEERE van de 

legermachten, hoelang is het nog dat U Zich niet ontfermt over 

Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop U deze zeventig 

jaar toornig bent geweest?’ (vs. 12). 

Hij drukt uit wat de getrouwen onder Gods volk voelen. Dit feit 

brengt (Rom. 8:34; Hebr. 7:25).
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‘De HEERE antwoordde de Engel Die met mij sprak met goede 

woorden, troostrijke woorden. De Engel Die met mij sprak, zei te-

gen mij: Predik: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Met gro-

te na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion’ (vs. 13-14).

De voorspraak van de Engel van de HEERE -

-

tegelijk troost brengen. De Engel van de HEERE had Zich gewend 

tot de HEERE

Die over geweldige legers beschikt, maar het antwoord kwam 

van de HEERE

Dit antwoord, dat eerst tot de Engel gericht werd, Die met Zacha-

ria sprak, toont dat uiterlijke schijn alleen maar bedriegen kon: 

het leek alsof God aan de kant van de volken stond. Toen mocht 

Zacharia horen dat het in werkelijkheid heel anders was. Voor een 

in werkelijkheid was Hij al die 70 jaar toornig op hen geweest 

herbouwd moest worden. Ook de stad en het volk moesten weer 

-

Boodschap van troost

-

‘Daarom, zo zegt de HEERE: Ik ben naar Jeruzalem terugge-

keerd met barmhartigheid; Mijn huis zal erin herbouwd wor-

den, spreekt de HEERE van de legermachten, en het meetlint zal 

over Jeruzalem uitgespannen worden. Predik verder: Zo zegt de 

HEERE van de legermachten: Mijn steden zullen nog uitbreiden 
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vanwege het goede, de HEERE zal Sion nog troosten en Jeruza-

lem nog verkiezen’ (vs. 16-17).

Het eerste deel van dit antwoord (vs. 16a) heeft betrekking op 

wat al in de tijd van Zacharia plaatsvond: God had Zich over 

-

het meetlint, het teken van de opmerkelijke aandacht van God 

dubbele betekenis.

-

komstgerichte betekenis, want in de tijd van Zacharia kon er 

vanwege het goede’. Voordat God Zijn erbarmen totaal en de-

sterven en uiteindelijk door een (ook nu nog toekomstig) over-

blijfsel van het volk onder berouw aangenomen worden.

-

vendien verandert nu de manier van uitdrukken; terwijl er in vers 

in die tijd weliswaar nog niet het geval was, maar toch eens gebeu-

-

gevonden). Ook ging het er immers juist om dat de volken nog 

-

Als de profetie gebeurtenissen beschrijft die nog in de verre toe-
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komst liggen, dan moet dat altijd een uitwerking in het heden 

hebben. Zo ook hier. De geweldige profetieën over de toekom-

van Zacharia te bemoedigen.

op de verre toekomst, waren een antwoord op de voorspraak 

-

bidt – en dan niet meer als Engel van de HEERE, maar als Chris-

tus, Die na het volbrachte verlossingswerk verheerlijkt is en aan 

Samenvatting:

Zacharia spreekt opvallend vaak over Christus. In het eerste 

van de HEERE beschreven wordt. Hij wendt Zich tot God en wel 

hoort Zacharia troostrijke woorden. Ook nu nog komt de Heere 

-

woordt met troost en bemoediging.
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Die ook opgewekt is, Die ook aan Gods 

rechterhand is, Die ook voor ons bidt’.

Romeinen 8:34



Waar is je schat? 

hadden een hoge positie in de maatschappij. De ene was een 

leidinggevende en de andere was oppertollenaar. We kennen de 

naam van de eerste man niet, maar de naam van de tweede 

man kennen wij heel goed: Zacheüs. 

We kunnen ervan uitgaan dat de eerste man gerespecteerd werd 

door het volk en als een vrome man werd beschouwd omdat hij 

de wet probeerde na te leven. Zacheüs daarentegen was ab-

-

De rijke jongeman

-

vroege jeugd had hij al geprobeerd God te behagen door de wet 
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maar meer ook niet. Helaas wist de jongeman niet dat de Heere 

Vervolgens verwijst de Heere naar de geboden en Hij blijft staan 

bij de dingen die voor de jongeman bekend waren. De mens die 

aan heeft besteed. Daarover had hij geen twijfels. En de Heere 

morele kant van de geboden van God niet genoeg in acht heeft 

van God rijk beloond worden en een schat in de hemel hebben. 

-

ook niet de Zoon van God, Die het waard is dat wij Hem volgen. 

-
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De tollenaar Zacheüs

Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed (Spr. 2:7). Een 

-

-

-

vreugde is groot. 

de waarheid niet, maar komt direct tot de kern. Hij weet het 

precies. In het verleden heeft hij op een illegale manier veel 

rijkdom verworven en veel mensen bedrogen. Nu is hij niet al-

helft aan de armen geven. Hij wil iets doen aan de fouten die hij 

gemaakt heeft. Hij kent de verordening van de wet in verband 

met de volle waarde vergoeden en daar nog een vijfde deel aan 

-

den. Dit gaat veel verder dan de eisen van het Woord van God. 
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-

oriteiten gesteld. 

En ik? 

-

digheden lijkt het of de rijke jongeman een aantal voordelen 

-

nuttig die ook is, brengt ons geen beloning of eeuwig leven met 

, 

om de goede prioriteiten te stellen. Helaas was voor hem de 
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te vergoeden. Zijn rijkdom had hem niet gelukkig gemaakt. Nu 

-

Waar Hij oprechte harten vindt, komt Hij graag te hulp. Bij Za-

bij hem uitgenodigd. In dit huis kon hij harten veranderen. Het 

-

dan is voor ons geen prijs te hoog om Hem te dienen. Ook als 

ons gegarandeerd. 

Vrucht door sterven

direct te wachten staat, op Zijn dood. Om mensen deel te laten 

-

-

alleen aannemen, dan moest Hij de 

dood in gaan: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel 

niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen, maar als zij sterft, 

draagt zij veel vrucht’ -
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deel op grond van dit verlossingswerk kreeg, konden anderen, 

Zijn mede-erfgenamen, er eveneens van genieten. 

-

dat Hij in Zijn waardigheid als de Zoon des mensen op de aarde 

verheerlijkt wordt en Hij denkt aan Zijn mede-erfgenamen, die 

ervan te verlossen. Zo moest de tarwekorrel in de aarde vallen 

en sterven. Hij kon op geen enkele andere manier de Eerstge-

borene onder vele broeders worden (Rom. 8:29).

hen 

leven op om hen te laten delen in Zijn leven, een leven dat door 

de dood gegaan is en hoort bij de nieuwe rangorde van de din-

-

sultaat van Zijn dood: Hij heeft vrucht voor God gebracht, veel

schoonheid. Zich daarin te verdiepen maakt ons intens geluk-

Als Hij niet was gestorven, had Hij alleen moeten blijven. Dat 

beweren dat Christus Zich door Zijn menswording met het men-
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voor God alleen door sterven tevoorschijn. De Heere heeft door 

willen volgen: ‘Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen; en wie 

zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot [het] eeuwige 

leven’ 

Hij heeft het opgegeven. Zijn weg moet nu ook onze

verwierp, de dood vond, is elke band tussen Hem en de wereld 

verbroken. Hij had hier op een volmaakte manier de liefde van 

God en vriendschap met de wereld betekent niets anders dan 

wereld betreft, is alles 

-

Daarom moeten we leren 

-

gengestelde van de we-

-
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Zoeken wij een thuis, een naam en 

invloed in die wereld die onze Heere 

verwierp? Zoeken wij eer, aanzien en 

rijkdom, waar onze Meester slechts een 

kribbe, een kruis en een graf vond?



-

-

het eindigt in de dood. Wanneer wij daarentegen ons leven in 

het eeuwige leven terugvinden.

-

-

-

-

-

houden’.
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-

houden’.

voorafgaande gedeelte over het opnemen van het kruis en over 

over het volgen. Dit onderwerp moet voor de Heere wel erg be-

ander onderwerp. Inderdaad laat het in de praktijk naleven van 

-

-

Wie voor mij de wereld gekruisigd is, en ik voor de wereld’ (Gal. 

is alsof de wereld Zijn Zoon pas gisteren heeft gekruisigd, dan 

nu

bekijken. 

Christian Briem

Gezinsoverdenking (1)

Voorrecht en verantwoordelijkheid

-

brengen, vormen kinderen ook een grote uitdaging voor hun 

ouders in hun dagelijkse leven, met name in de opvoeding. Ge-
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lovige ouders willen graag met hulp van de Heere hun kinderen 

-

ding in de Bijbel gaan we bekijken.

Voorbeelden uit de Bijbel

Abraham

EERE in 

acht te nemen …’ (Gen. 18:19a). 

-

een motivatie voor ouders: niet alleen heeft de Heere hen ge-

-

-

plaats verantwoordelijk voor het doorgeven van Gods gedach-

ten aan hun kinderen, hoewel de opvoeding van de kinderen 

Jozua 

belangrijk – het is een voortdurende uitdaging en ook een per-

EERE

Het volk Israël

-

daanse stenen etc.) moeten beantwoorden. God laat de ouders 

-
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den. Hij wil dat ouders de betekenis van de dingen aan hun kin-

deren doorgeven en ook hun persoonlijke waardering hiervoor 

-

ten van uw huis en op uw poorten schrijven’. 

Hier kunnen wij in ieder geval de volgende punten uithalen:

- -

-

uiterlijke gedrag snel een toneelspel.

- -

staat’: een levende overtuiging van het hart 

-

lijks betere waarnemers en beoordelaars dan 

de eigen kinderen.

- -

of op school, moet een Christen herkenbaar 

het beschermen van de ogen in het dagelijkse 

leven is ook voor ouders steeds belangrijker –

in het dagelijkse leven) herinnert aan ons hu-

welijk en ons kan beschermen tegen een on-

gepaste blik of gedrag. 

- 

die langskomt of binnenkomt.
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-

-

Een voorbeeld uit het Nieuwe Testament

Een voorbeeld van een goede opvoeding is Timotheüs, wiens 

moeder en grootmoeder de jonge Timotheüs positief be-

invloedden met betrekking tot het geloof (2 Tim. 1:5). Hij 

kende de heilige Schriften van jongs af aan (2 Tim. 3:15). 

jonge leeftijd was hij in staat om verantwoordelijke taken uit 

maakt het belang van een geestelijke opvoeding duidelijk. 

Dit is een grote bemoediging voor ons, om een geestelijke sfeer 

door omstandigheden de taak om de kinderen voor de Heere 

al voorbereid waren door de goede invloed in het huis van hun 

-
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Vraag en antwoord - de doop

Vraag:

plaatst. Wat betekent dat? 

Antwoord:

Hoofd als de Koning van de Gemeente of de Kerk. Aan Zijn moe-

-

De waarheid van het Koninkrijk

Vele van de oud-testamentische profetieën gaan over Zijn ko-

ningschap en heerschappij. Als antwoord op de ondervraging 

van Pilatus beleed Hij dat Hij inderdaad een koning was, maar 

tegenstelling tot de koningen in die tijd ontving Hij Zijn konink-

-

Gods ideaal van een koning is dat hij de leiding heeft – en de 

grondwettelijke monarch met beperkte functies en macht. Hij 

is oppermachtig. Zijn onderdanen moeten voor Zijn autoriteit 

buigen. De waarheid van het Koninkrijk gaat over dit aspect van 

de waarheid. Het heeft te maken met hoe we het leven van al-

ledag leven. 
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-

koninkrijk en willen ons onderwerpen aan Degene Die Gods uit-

verkoren Koning is. Alhoewel de Heere op dit moment in de he-

gevestigd worden. We moeten hiervoor bidden en bidden dat 

In het Nieuwe Testament wordt doorgaans naar het koninkrijk 

-

-

-

bruik van Gods naam vermeden. 

De waarheid van de Kerk / Gemeente

De andere hoofdlijn van de waarheid in het Nieuwe Testament, 

is de waarheid van de Kerk of de waarheid van de Gemeente. 

geheim was dat in het Oude Testament nog niet was onthuld. 

De waarheid van de Gemeente toont de Heere als Hoofd van 

het lichaam, dat samengesteld is uit alle waarachtige gelovigen 

vanaf Pinksteren tot de opname. Ze wordt ook bekendgemaakt 

-

degom. De waarheid van de Gemeente aanvaardt ook de gaven 

-

ren, de hoop en toekomst van de Gemeente en veel meer. Er is 

E.P. Vedder, uit: Ass. Communicator
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Auteur: D. Boom

vastbeslotenheid om het doel te 

-

Het zal in de toekomst helaas niet 

-

daardoor tot hart en geweten van 

-



Dubbel dank verschuldigd

-

ling viel één van de kinderen in een heel diepe vijver. De tuinman, die 

de verschrikte kreten hoorde, sprong in het water en redde het kind. De 

naam van dat jongetje was Winston Churchill. Zijn dankbare ouders vroe-

longontsteking. De beste dokter van het land werd ontboden. Zijn naam 

was Dr. Alexander Fleming, de man die de penicilline ontdekte. Hij was de 

Doet dit ons niet denken aan de dubbele dankbaarheid die we aan God 

En door Zijn Zoon te geven, gaf Hij ons de mogelijkheid het eeuwige leven 

te krijgen.

heeft u eeuwig leven. Dan bent u ook dubbele dank aan God verschuldigd.


