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aanbeveling
Wat zoekt de Heere in ons leven? Wat zoekt de Heere in onze gemeenten en kerken? Waar
is de Geest van God in ons leven mee bezig? Dat is de cruciale vraag waar ieder christen een
volmondig antwoord op moet kunnen geven. Jesaja 53:11 zegt het met de twee woorden zien
en verzadigd worden. Hij, de Heere Jezus, wil de vrucht van Zijn moeitevol lijden in ons leven
daadwerkelijk zien, uitgewerkt zien! Dat alléén kan Zijn hart verzadigen! Niet onze theorieën,
geen mooie woorden of vrome taal kan Hem ooit verzadiging brengen. Wat een hoge roeping
hebben wij! Gaat ons hart er naar uit om Zijn hart tot verzadiging toe te vervullen? Dan zal Hij de
vrucht zien in ons leven en in de Gemeente!
Laten we eerlijk zijn: Zien wij deze vrucht in ons eigen leven? En zien wij het om ons heen
in onze kerken? ‘Te weinig’, als we eerlijk zijn. En daarom komt de oproep tot ons, zoals Hij dat
aan alle Gemeenten deed, in Openbaring 2 en 3: “Wie overwint....”. De vrucht van Zijn moeitevol
lijden is het karakter van Christus geopenbaard in een heilig en godvruchtig leven. Hij stierf
omdat Hij een diep verlangen heeft om ons uiteindelijk heilig en smetteloos voor Zich te doen
staan (Efeze 5:27). Dat is het verlangen van Zijn hart! En wat is ons verlangen?
Dan komt de vraag tot ons: hoe is dat mogelijk? En is het wel mogelijk? Ons antwoord ligt
altijd in de Heere Jezus Zelf! Hoe heeft de Heere Jezus Zelf overwonnen? Filippenzen 2 toont
ons het geheim (vs. 5-11). In de weg van verbrokenheid, in de weg van het kruis! Door Gods
genade mogen wij in Zijn voetsporen gaan en overwinnen door ook de weg van het kruis te gaan.
Gelukkig mogen veel van onze jongeren en ouderen weten dat Christus voor hun zonden
gestorven is. Ze mogen zich daarin ook verblijden. Maar hoeveel mensen weten dat hun eigen
ik-gerichte leven, hun oude Adamsnatuur met Christus gekruisigd is? Hoeveel gelovigen leven
uit de waarheid dat hun oude zelfgerichte leven gekruisigd is (dus: als een verleden tijd en een
voldongen feit)? De weg van het kruis, het gekruisigde leven, is een voortdurend leven uit het
vaste feit: “Niet meer ik, maar Christus”. Wat een bevrijding is deze ontdekking. Ik hoef en
kan niets meer van mezelf verwachten, maar mag uit Zijn volheid leven. Als we deze waarheid
gaan verstaan, dan komt de ware christelijke vrijheid in ons leven openbaar. Leven voor en uit
Hem in een heilig, zonden-overwinnend leven. Alles van Christus verwachten! En dit leven is
beschikbaar voor iedere christen die zich werkelijk uitstrekt naar een heilig en toegewijd leven.
Voor die christen die berouw heeft over zijn (boezem)zonden en die niet langer koestert.
De boodschap van het gekruisigde leven, van het overwinningsleven wordt helaas
nauwelijks meer gehoord of verstaan in ons land. Daarom hebben wij als Stichting Heart Cry
een diep verlangen dat juist deze centrale boodschap van het kruis opnieuw ontdekt zal worden.
Het is alleen deze boodschap die ons terugbrengt naar een wandel door de Heilige Geest en onze
hemelse roeping als christen. Het is deze boodschap die ons de weg wijst tot opwekking in ons
persoonlijke leven en herleving in onze gemeenten en kerken.
Met dit verlangen geven wij u dit boekje biddend in handen. Mag Hij u de weg wijzen tot de
volle waarheid in een leven dat Zijn hart verzadigd!
Namens Stichting HeartCry,
Liefdevolle groet, Gerard Schröder



voorwoord
De meesten van ons hebben veel gehoord over de representatieve kant van het Kruis, dat
handelt over het plaatsvervangend sterven van Christus op Golgotha. De doorsnee christen is
echter niet erg bekend met de kant van het kruis waar wij deel aan hebben. De representatieve
kant handelt over Christus’ dood voor onze zonden. Het aspect van het deel hebben aan het
kruis gaat erover dat wij gestorven zijn met Christus.
De leer van de vereenzelviging is de juridische kant van de verlossing. Dit is de boodschap van
onze eenheid met Christus. Vereenzelviging betekent eenheid. Christus werd wat wij waren,
zodat wij kunnen worden wat Hij is – RECHTVAARDIG!
Een nauwkeurige bestudering van de Schriften laat ons zien dat Adam ervoor koos zich
te vereenzelvigen met Satan. Hij koos daadwerkelijk de kant van de duivel in zijn ongeloof
en rebellie. Als gevolg daarvan verloor Adam de goedheid van zijn wezen. Zijn eenheid was
niet langer met God maar met Satan. Het gevolg – hij werd levend voor Satan, maar dood voor
God.
Er moesten drastische maatregelen genomen worden om de mensheid te verlossen. Dus toen
Jezus naar het kruis ging, gingen wij met Hem naar het kruis. Net zoals “wij gezondigd hebben
in Adam” vanwege onze eenheid met hem, zo zijn we ook met Christus gekruisigd. Dit is het
deelhebben aan het kruis. Het Nieuwe Testament leert ons dat wij gekruisigd zijn, gestorven,
begraven, opgestaan en opgevaren met Christus.
			
Ik leed met Christus
			
Ik stierf met Christus
			
Ik werd begraven met Christus
			
Ik werd levend gemaakt met Christus
			
Ik ben nu gezeten met Hem
Christus werd één met ons in de zonde, zodat wij één met Hem zouden zijn in de
gerechtigheid. Hij werd één met ons in de dood, zodat wij één met Hem zouden zijn in het
leven. Niet alleen is Jezus voor ons gekruisigd, Hij is ook gekruisigd áls ons. Vandaar dat wij
gekruisigd zijn met Hem. Dit is de essentie van de leer van vereenzelviging.
Dit boekje is geschreven voor hen die verlangen naar een vollediger inzicht in wat het
betekent om met Christus gekruisigd te zijn. Het is mijn gebed dat de Heilige Geest uw
verstand zal verlichten aangaande ons deelhebben aan Golgotha.
Harold Vaughan



inleiding

Een Slang aan het Kruishout
Het boek Genesis geeft ons een levendige beschrijving van wat er mis ging met de
mensheid. De mens werd door God en voor God geschapen. “Naar het beeld van God schiep
Hij hem” (Gen. 1:27). De mens was de kroon van Gods schepping. Hem werd de heerschappij
(macht) gegeven over de aarde en alles wat ermee samenhing. Deze oorspronkelijke mens had
geen gebreken, lichamelijk evenmin als moreel. Hij was goed in elke betekenis van het woord.
Adam en Eva genoten gemeenschap met de Heilige God, omdat hun natuur overeenkwam met
de Zijne (geschapen naar Zijn beeld).
Helaas kwamen deze wittebroodsweken tot een abrupt einde toen de slang op het toneel
verscheen. “De slang was listiger dan al het gedierte des velds” (Gen. 3:1). Naast de mens was
de slang het scherpzinnigste en mooiste schepsel. Blijkbaar heeft de slang zichzelf aan Satan
ter beschikking gesteld – de eerste “Engel des lichts”. De slang kwam bij Eva, en gebruikte zo
een indirecte benadering om uiteindelijk tot Adam, het hoofd, door te dringen. De opstandige
slang begon uit te halen naar God door twijfel te zaaien over Zijn Woord. “Heeft God gezegd”,
was zijn uitdrukking van opstand en ongeloof. Daarna werd de strategie van de slang directer
toen hij God een leugenaar noemde! “Gijlieden zult den dood niet sterven” (Gen.3:4). Het
hoogtepunt van deze episode was de zondeval. De mens misbruikte zijn vrijheid en voegde
zich bij de gevallen gelederen van de rebel, Satan.
Het was op dit moment dat alles veranderde. De mens verloor zijn heerschappij over de
aarde. Er kwam een vloek over de geschapen wereld. Zonde, dood, lijden en ziekte deden hun
intrede. Ver van het paradijs werd de mens verbannen van de tegenwoordigheid van de heilige
God.
De natuur van de mens kwam niet langer overeen met Gods natuur. Hij verloor
zijn morele gelijkenis met God en erfde de natuur van de slang, Satan! De vervloekte
slangennatuur werd onmiddellijk zichtbaar. Adam en Eva waren, net zoals een slang, bang
om zichtbaar te worden, zodat ze in het struikgewas kropen. Toen ze God hoorden wandelen
in de hof verborgen zij zich. Is het niet kenmerkend voor een slang om zich te verstoppen
en onopgemerkt te blijven? Zo heeft het eerste echtpaar geprobeerd het te bedekken en heeft
deze neiging om je te verbergen overgebracht op ons. Niet langer waren ze vrij om open
en transparant te zijn, ze waren nu zelfbewust geworden in plaats van Godbewust. Zonder
twijfel zijn ze ook voor elkaar dingen gaan bedekken. De schorten van vijgenbladeren,
die ze aantrokken om zich van buiten te bedekken, kwamen overeen met de schorten van
vijgenbladeren van binnen, die hen ketenden. Deze neiging op zichzelf gericht te zijn en zich
te isoleren, werd duidelijk zichtbaar in de eerste twee nakomelingen. Kain stond op tegen zijn
broer en doodde hem. De natuur van de slang om op te staan tegen een ander en terug te slaan,
werd ook in de zondeval overgedragen.
Het vaderschap over de mens werd van God op Satan overgebracht. Nu werd de mens in
zijn diepste wezen gelijkvormig aan zijn nieuwe vader, de duivel. De slangeigenschappen van



Satan werden deel van de gevallen menselijke natuur. God sprak een vloek uit over de slang
vanwege zijn samenwerking met Satan en er werd een vloek op de mens gelegd omdat hij had
ingestemd met de misleidende slang! De aardbodem werd vervloekt omwille van Adam en de
slang werd veroordeeld om al kruipend in het stof van de vervloekte aardbodem zijn eten te
vinden.
Een tweede belangrijke verwijzing naar de slang vinden we in Numeri (21:9). De
Israëlieten spraken tegen God en Mozes. Als gevolg daarvan zond de Heere vurige slangen
onder het volk. Velen werden gebeten en stierven. God gaf Mozes de opdracht een vurige slang
te maken en die op een paal te zetten. Mozes maakte een koperen slang en plaatste die op een
paal. Als iemand gebeten was en op de slang zag, zou hij blijven leven. Alleen horen over de
slang op de paal zou niemand genezen. Het was noodzakelijk dat de mens er zelf naar keek.
Wat kan dit anders betekenen dan een heenwijzing naar Jezus en een profetie over Hem!
De slang is hier gemaakt tot een symbool van de zonde. De slang op de paal is symbolisch
voor de zonde die veroordeeld is. “Zie en leef, zie op Jezus en leef”. Hier zien we het hart van
het evangelie – de zonde werd geoordeeld op Golgotha.
“En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij Hem
aldaar”. Gods Zoon werd aan een kruis gehangen. “Want Dien, die geen zonde gekend heeft,
heeft Hij zonde voor ons gemaakt” (2 Cor. 5:21). Jezus bracht onze slangachtige natuur aan
het kruishout. Hij werd tot zonde gemaakt en Gods toorn kwam ten volle op Hem neer. Jezus
was mijn plaatsvervanger. Hij stierf niet alleen als de Zoon; Hij stierf namens MIJ en VOOR
mij. Het wezen van reinheid en heiligheid werd verhoogd, net zoals de koperen slang op de
paal. Hier hebben we een geweldige openbaring, want er staat: “Vervloekt is een ieder die aan
het kruishout hangt”. Aan het kruis werd Jezus veroordeeld door God. Jezus werd wat ik was,
zodat ik kan worden zoals Hij is!
De eerste belofte van een verlosser vinden we in Genesis: “En Ik zal vijandschap zetten
tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den
kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen”. De slang Satan vermorzelde en
doorstak de hiel van Jezus met een spijker aan het kruis. Wat ogenschijnlijk een overwinning
voor de duivel was, werd zijn eigen ondergang. De “overste van deze wereld” werd
veroordeeld aan het kruis. Satan is een verslagen vijand. De kop van de slang is vermorzeld.
Jezus nam de gezindheid van de slang mee aan het kruis en voorzag zo in een oplossing
voor ieder die gebeten is. Elk mens in Adam hoeft slechts zijn ogen op te slaan en te zien
dat de slang van het zelfleven gekruisigd is met Christus. De oplossing was de dood. Deze
verwijdering van het oude leven maakte plaats voor het deel krijgen aan de Goddelijke natuur.
Jezus heeft ons zelfleven niet gerehabiliteerd of opgelapt. Hij heeft het de kop vermorzeld
en zijn heerschappij in het menselijk hart tenietgedaan. Nu kunnen allen die tot het kruis van
Christus komen, eeuwig leven ontvangen. Het oude “ik” is gekruisigd met Christus; het is niet
meer ik, maar Christus!
Harold Vaughan
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Deel 1
Het Fundament
Jesus I my cross have taken, All to leave and follow Thee
Destitute, despised, forsaken, Thou from hence my all shalt be
Perish every fond ambition, All I’ve sought or hoped or known
Yet how rich is my condition: God and heaven are still own.
		

“…Het is volbracht…” Johannes 19:30

11

		

Hoofdstuk 1

HET KRUIS : UIT ADAM, IN CHRISTUS

Om de diepte van het kruis te kunnen begrijpen, is het belangrijk om begrip te hebben van
de twee Adams. De eerste Adam was de vader van het hele menselijk geslacht. De gehele
mensheid wordt geboren “in Adam”. Met andere woorden, we worden allemaal geboren in
de lijn van Adam. Het diagram (figuur 1) illustreert dit. U kwam voort uit uw ouders, die op
hun beurt weer voortkwamen uit hun ouders. Deze lijn gaat helemaal terug tot Adam. Als
je vader op drie jarige leeftijd overleden zou zijn, was jij er niet geweest. De reden hiervoor
is dat jij “in” je vader was, en dat je bestaan daarom van hem afhankelijk was. Op dezelfde
manier wordt iedereen geboren in Adam. Ons bestaan is het gevolg van het feit dat Adam
bestaan heeft. Daarom zijn wij in Adam en hebben alles wat hij van nature was ontvangen.
Adam was geen geboren zondaar, integendeel, hij was geschapen naar het beeld van God en
genoot open gemeenschap met de Schepper. Helaas werd Adam door vrije keus ongehoorzaam
aan de Schepper. Op hetzelfde moment dat Adam zondigde, stierf hij geestelijk omdat zijn
gemeenschap met de Schepper verbroken werd. Aangezien Adam koos om Satans leugen te
volgen in plaats van Gods woord, werd Adam een zondaar. Adam verkreeg een zondige natuur.
Als gevolg hiervan erven alle nakomelingen van Adam zijn zondige natuur.
“Want gelijk zij allen in Adam sterven…” (1 Cor. 15:22). Het gevolg van de zonde is de dood
(scheiding van God). Doordat de mens deze gevallen natuur geërfd heeft, wordt hij geestelijk
dood geboren in deze wereld (gescheiden van God). “Daarom, gelijk door één mens de zonde
in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo is de dood tot alle mensen
doorgegaan, in welke allen gezondigd hebben” (Rom. 5:12). De straf op de zonde is de dood,
en de enige verlossende tussenkomst wordt gebracht door Christus.
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De laatste Adam, “Christus”(1 Cor. 15:45 ), nam de eerste Adam mee aan het kruis. De
verdorven natuur in Adam, en in alle mensen, die totaal tegengesteld is aan God, werd
gekruisigd met Christus. Daardoor is er eeuwig leven beschikbaar voor de mens die zijn
toevlucht neemt tot het volbrachte werk van Christus aan het kruis. In Adam zijn, betekent
dood zijn. In Christus zijn betekent leven. Een mens komt uit Adam in Christus door tot het
kruis te komen en zich te identificeren met Christus in Zijn dood, begrafenis en opstanding.
		
Ieder mens is van nature net zoals de eerste Adam en zoals de duivel: want de 		
		
duivel en de eerste gevallen mens leken op elkaar. “Gij zijt uit de vader de dui		
		
vel…” (Joh. 8:44). Alle nakomelingen van de eerste Adam zijn kinderen van de
		
duivel. En alle kinderen van het andere soort lijken op Jezus Christus, de laatste
		
Adam; en wanneer Zijn beeld volmaakt geworden zal zijn in hen, zullen zij vol
		
maakt gelukkig zijn. “En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen heb
		
ben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen” (1 Cor. 15:49).1
Christus droeg onze zonden in Zijn lichaam op het hout (1 Petr. 2:24). De laatste Adam
werd gegeven als een alternatief voor elk mens dat in het menselijk geslacht geboren is. Zijn
dood aan het kruis voorzag in de bevrijding van de straf, de kracht en uiteindelijk van de
aanwezigheid van de zonde. Hij heeft dit bewerkt door de geërfde gevallen natuur te kruisigen
(te doden). Daardoor is het nu mogelijk om uit Adam, in Christus te komen. Prijs God voor
deze heerlijke verlossing bewerkt op Golgotha!

1

Trail, Robert: Holiness, J.C. Ryle, page 461
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Hoofdstuk 2

Het Kruis:
De plaats waar de zonde ophoudt
“Want Hem ..heeft Hij zonde voor ons gemaakt..” (2 Corinthiërs 5:21)
Het Kruis van Christus is de plaats waar God voor eens en altijd het probleem van de zonde
heeft opgelost. De totale zonde van de gehele mensheid is “in Zijn lichaam” aan dat kruishout
genageld. De gezamenlijke overtredingen van Adams geslacht zijn neergekomen op Christus.
Hij die zondeloos was, werd tot het wezen van de zonde gemaakt. De toorn van God over de
zonde kwam in zijn volle kracht neer op Golgotha! In die zin wordt de zonde niet vergeven,
die moet geoordeeld worden. Jezus nam in onze plaats de straf op Zich, toen Zijn verzoenend
bloed gestort werd voor de zonde van de wereld. De Almachtige God stapelde alle zonden van
alle tijden op Christus aan het kruis. Dit offer loste voor altijd het probleem van de zonde op
naar Gods volle welbehagen. Het bloed van Christus was genoeg voor God.
“Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt
worden.”(1 Cor. 15:22). De gevallen natuur wordt doorgegeven bij de geboorte. Door de
geboorte ontvangt ieder mens een vleselijke natuur die vijandig is ten aanzien van God. Deze
oude Adamsnatuur is de wortel van de zonde. Om ons van de vloek van de zonde te redden,
moest de Heere Jezus de wortel van het probleem aanpakken. Zo totaal was Adams val, dat
de enige uitweg de dood was. De laatste Adam nam de eerste Adam mee naar het kruis. “Dit
wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is..” (Rom. 6:6). Voordat een mens van
boven geboren kan worden, moet hij sterven. De meer letterlijke vertaling van Galaten 2:20
verklaart het helemaal: “Ik ben met Christus gekruisigd”. De Adamsnatuur werd met Christus
gekruisigd, wat een einde maakte aan de bron van de zonde.
Het kruis is de plaats waar de zonde ophoudt. De gelovigen moeten nu met de zonde doen wat
God met de zonde deed. We moeten onze zonden aan het kruis nagelen en ze daar laten. Door
Christus als verlosser te aanvaarden, komen wij uit Adam en in Christus. Het kruis is de plaats
waar God met de zonde heeft afgerekend. Het verzoenend bloed van Christus nam al onze
zonden weg. Hij werd tot zonde gemaakt “opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in
Hem”. Onze zonden werden Zijn zonden; Zijn gerechtigheid wordt bij de wedergeboorte de
onze als een erfenis.
Ter illustratie: Stel je voor, je hebt een pijl en boog, waarvan de pijlpunt is bedekt met een
klomp was zo groot als een sinaasappel. Je spant de boog en schiet de pijl af. De pijl raakt
exact de roos. De pijl dringt in de roos, waarbij het door de was heen, in de roos dringt en er
aan de andere kant weer uit komt. De klomp was zelf spat uiteen op het moment dat de pijl het
bord raakt en de was bedekt het hele bord. De was blijft dus aan deze kant van de roos, terwijl
de pijl erin doordringt.
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Op Golgotha werden onze oude natuur én onze zonden een halt toe geroepen. Ze zijn ter dood
gebracht (buiten werking gesteld). Desalniettemin zijn wij zelf doorgedrongen met Christus,
door Golgotha heen, en aan de kant van de opstanding er weer uitgekomen. Als een geslepen
pijl zijn wij door het kruis heen gegaan om in nieuwheid des levens te wandelen. Zonde en
zelf kregen de doodslag, maar Jezus verrees! Het kruis was de plaats waar de zonde ophield,
net zoals de roos het eindpunt betekende voor de was. De pijl zelf drong wél door, zowel door
de was als door de roos. Op dezelfde wijze is Jezus door Golgotha heen gegaan. Dat was voor
Hem niet het einde! Hij stond op! Vergeving en bevrijding van de macht van de zonde is nu
beschikbaar gekomen dankzij Golgotha. Zo is het kruis waarlijk de plaats waar zonde ophoudt.
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Hoofdstuk 3

Het Kruis:
De vereenzelviging van de
gelovige met Christus
“Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn..” (2
Corinthiërs 5:15)
Christus moest gewillig zijn Zich met ons te vereenzelvigen om ons te kunnen redden. Zoals
het menselijk geslacht te gronde is gericht door één mens, zo moest het door één Mens gered
worden. De mensheid heeft schipbreuk geleden en is gevallen door Adams overtreding.
Voordat Christus de mens weer tot Zich kon terugbrengen, moest Hij bereid zijn gelijk te
worden aan de mens. “Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is
Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden…..Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet
aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan. Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk
worden…..om de zonden des volks te verzoenen” (Hebr. 2:14-17)
Christus heeft Zich gewillig vernederd en werd één met de mens. “Die in alle dingen, gelijk als
wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde” (Hebr. 4:15). Door de mens Adam, die het hele
mensdom vertegenwoordigde, kwam de mens ten val. Door de Mens (Christus), die de hele
mensheid vertegenwoordigde, werd de mens vrijgemaakt.
“Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende,
en is den mensen gelijk geworden; En in de gedaante gevonden als een mens, heeft Hij
Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises”
(Fil. 2:7,8). Christus, geboren uit een maagd, nam een menselijke gestalte aan, en ontledigde
Zichzelf. Aangezien verlossing alleen mogelijk was door een verbroken Verlosser, heeft Jezus
dat doorgemaakt in een verbroken wil in Gethsemané, een verbroken lichaam aan het kruis en
een verbroken gemeenschap met de Vader op Golgotha. Gebrokenheid karakterizeerde Jezus in
Zijn vereenzelviging met ons toen Hij in onze verlossing voorzag.
Zoals Christus Zich met ons identificeerde, zo moeten wij bereid zijn onszelf met Hem
te identificeren. Ook de mens moet verbroken worden. De zelfgerichte zondaar moet
verbroken worden aan de voet van het kruis. “De offeranden Gods zijn een gebroken geest;
een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God, niet verachten”, zegt de Bijbel. Jezus werd
verbroken aan het kruis, zo moeten wij ook verbroken worden bij het kruis. De muren van
trots, eigengerechtigheid en eerzucht moeten ineen storten voordat de rivier van levend water
kan uitvloeien. Zoals Hij Zijn reputatie heeft afgelegd, zo moeten wij ons vereenzelvigen met
Christus in Zijn dood, begrafenis en opstanding.
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Amerikanen die vandaag de dag leven, hebben zelf niet de Grondwet geschreven of de vrijheid
tot stand gebracht die zij vandaag de dag genieten. Maar de Amerikanen die vandaag leven
worden geïdentificeerd met hun voorvaders die deze vrijheid hebben verworven. Op dezelfde
wijze wordt de christen geidentificeerd met Christus. Hij volbracht het werk in onze plaats.
Onze kant van deze zaak is om als een feit te aanvaarden dat wij met Christus medegekruisigd
zijn en op basis hiervan te handelen. Omdat we gekruisigd zijn met Christus, zijn wij ook
met Hem begraven en opgestaan om in nieuwheid des levens te wandelen met Hem. We zijn
niet langer kinderen van de duivel. Integendeel, we hebben een nieuwe identiteit gekregen als
kinderen van God, op grond van onze vereenzelviging met Christus. En wij zijn niet alleen
gekruisigd, begraven en opgestaan met Christus, maar we zijn ook opgevaren in een nieuwe
positie met Christus. “Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt
met Christus…En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus
Jezus” (Ef. 2:5, 6). De nieuwe identiteit van de gelovige is zijn “één zijn met Christus” in de
hemelse gewesten.
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Hoofdstuk 4

Het Kruis: de kern van de zaak
Het Kruis van Christus geeft een antwoord op de diepste nood van de mens, de nood om
de volledige gemeenschap met God te herstellen. Omdat zonde het herstel van gemeenschap
met God verhindert, heeft de dood van Christus aan het kruis veel meer gebracht dan een
cosmetische bedekking van de behoefte van de mens. Het kruis rekent af met de wortel van
de zonde, niet alleen met het symptoom, de zonde zelf. Romeinen 5:21 zegt: “Opdat, gelijk de
zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot
het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere”.
Zonden zijn de voortbrengsels van de zondige natuur. Adams zondeval heeft een vloek
gebracht over het hele menselijke geslacht. Romeinen 5:12 verklaart: “Daarom, gelijk door
één mens de zonde in de wereld ingekomen is…..”. Als gevolg daarvan zijn “…door de
ongehoorzaamheid van dien énen mens velen tot zondaars gesteld geworden…”(Rom. 5:19).
Het is natuurlijk voor de zondaar om te zondigen! Zijn zonden zijn het logische gevolg van
wat hij is, een zondaar. Het is daarom niet genoeg om alleen de zonden aan te pakken, die
alleen maar een symptoom zijn. God ging verder dan alleen te handelen met de zonden van de
mens en pakte rechtstreeks de wortel van de zonde aan -- de gevallen, duivelse natuur. De term
zelfleven wordt hierna gebruikt om deze zondige natuur te beschrijven. Dit zelfleven omvat
alles in de mens wat tegengesteld is aan God en is het kernprobleem dat herstel van volledige
gemeenschap met God in de weg staat. Het onderstaande diagram illustreert hoe het zelfleven
zich naar buiten manifesteert.

‡

Uiterlijke zonden

‡

‡

Verborgen zonden van het hart

‡
‡

Trots Begeerte
Zelfleven
De begeerte en de trots, die voortkomen uit de basis van het zelfleven, breiden zich uit tot de
zonde van het tweede niveau. “Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des
vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar
uit de wereld” (1 Joh. 2:16). Begeerte en trots komen voort uit de wortel van het zelfleven en
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zijn de basis voor de wijze waarop het zelfleven zich uitdrukt. De begeerte van het vlees kan
gezien worden als het verlangen om te ervaren (sensualiteit); de begeerte van de ogen als het
verlangen om te hebben (hebzucht); en de trots van het leven als het verlangen om iemand te
zijn – de nummer één (trots)!
Het derde niveau van zonden die voortkomen uit het zelfleven zijn de verborgen zonden
van het hart. De verborgen zonden van het hart komen op hun beurt weer voort uit het
tweede niveau van de begeerte en trots. “Want van binnen uit het hart der mensen komen
voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, etc……Al deze boze dingen komen voort
van binnen…” (Markus 7:21-23). De zonden van het hart zijn verborgen, innerlijke zonden.
Deze zonden hebben te maken met onze houding en motieven, zoals haat, bitterheid, wrok,
jaloersheid, ongevoeligheid, lauwheid. Dit zijn verborgen, innerlijke zonden, die de weg naar
de oppervlakte van uiterlijke manifestatie nog niet bereikt hebben.
Voortkomend uit de verborgen zonden van het hart komt het vierde niveau van de zonden,
de uiterlijke zonden genoemd. De uiterlijke zonden zijn de zichtbare uitdrukking van het
zelfleven. Zij staan in verband met de zichtbare daden van het vlees zoals drinken, liegen,
roddelen, onvriendelijkheid en overspel. Deze zijn de zichtbare uitdrukking van de gevallen
natuur en kunnen worden teruggevoerd tot de bron van het zelfleven.
Het zelfleven, ontstaan bij de zondeval van Adam, is onmogelijk meer te herstellen. De
enige genezing ervoor was de dood. Dit is exact wat er op Golgotha gebeurd is. De Heere
Jezus was bij machte om de mens te verlossen van de zonde door het schuldige zelfleven in
Zijn lichaam aan het kruis te brengen. “Ik ben met Christus gekruisigd” (Gal. 2:20). Zowel
positioneel als juridisch is het zelfleven buiten werking gesteld door het kruis.
In Romeinen 6:6 kan de “oude mens” vertaald worden door “zelf” (Weymouth, Williams
en Amplified Vertaling). Zoals reeds hiervoor aangegeven, drukt het zelfleven zich uit in
een besmette, trotse, zelfzuchtige natuur, die de realiteit van het leven van Christus ín de
persoonlijkheid van de gelovige verhindert. Als we spreken over gekruisigd zijn met Christus
en over dood, betekent dat niet dat de persoonlijkheid van de mens vernietigd wordt. Het
aspect van de dood heeft alleen betrekking op het oude zelfleven dat Gods doel met ons leven
verstoort en verhindert. Het kruis rekent niet af met de unieke persoonlijkheid van ieder
individueel mens. Integendeel, het zet de persoon vrij van de macht van de zonde en bevrijdt
hem uit Satans macht over hem. De gelovige met zijn gereinigde persoonlijkheid is voor de
Meester voor elk goed werk gereedgemaakt.
Nu er afgerekend is met het zelfleven door de dood (gekruisigd met Christus), ontvangt
de gelovige een nieuwe natuur (2 Petr. 1:4). De oude mens is vervangen door de nieuwe mens,
en dat is “Christus in u” (noot: engelse vertaling geeft “in”), “de hoop der heerlijkheid” (Col.
1:27). Onze vereenzelviging met Christus in Zijn dood herstelt onze gevallen staat en wij
worden gered door Zijn leven in ons. “…met God verzoend…door den dood Zijns Zoons, veel
meer zullen wij behouden worden door Zijn leven” (Rom. 5:10).
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Hoofdstuk 5

Het Kruis:
Wij zijn gestorven met Hem
“Want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven”
(2 Timotheüs 2:11)
Wanneer Paulus spreekt van zijn gestorven zijn met Christus, spreekt hij van een
gebeurtenis in het verleden. Wuest vertaald de tekst boven dit hoofdstuk als volgt: “In het licht
van het feit dat wij gestorven zijn met Hem”. Naar wat voor dood verwijst dit? Het is duidelijk
dat dit niet verwijst naar de lichamelijke dood. Het verwijst naar een geestelijke dood.
In Gods gedachten, zijn wij gestorven aan de zonde en de heerschappij daarvan, toen wij
gestorven zijn met Christus. “Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde” (Rom.
6:7) (noot: zo vertaald in HSV, NBG en engelse vertaling; in de SV “gerechtvaardigd van de
zonde”). In de gedachten van God was er in de kruisiging een volmaakte eenheid van Christus
met ons. “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der
zonde afgestorven zijnde…”! Hij kreeg deel aan onze geestelijke dood. Wij waren volkomen
één met Hem in dat oordeel. Zijn dood en onze dood vallen samen.
Deze eenheid wordt verder benadrukt in Colossenzen 3:3: “Want gij zijt gestorven, en uw
leven is met Christus verborgen in God”. Wij waren één met Hem aan het kruis. We waren één
met Hem in Zijn dood. Deze eenheid was volkomen. Dat moest ook, omdat ook onze eenheid
met Satan en de zonde volledig was. Door de natuurlijke geboorte komt de mens binnen in dit
verbond met de duivel.
Hier vinden wij de strategie van Golgotha: “Want Dien, die geen zonde gekend heeft,
heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem”
(2 Cor. 5:21). Hij dronk de beker van de dood opdat wij uit de beker van het leven konden
drinken. Hij werd één met ons in onze zwakheid, in onze zonden, en in onze geestelijke dood,
om ons één te kunnen maken met Zichzelf in Zijn rechtvaardigheid en Zijn gemeenschap met
de Vader. Hij werd een gevangene van de dood om ons vrij te maken!
“Indien gij dan met Christus…..zijt afgestorven” (Col. 2:20) is nog een tekst die ons
dezelfde waarheid leert. In Christus zijn wij gestorven aan de heerschappij van Satan, zonde,
de wereld, gewoontes en omstandigheden.
Omdat Jezus onze geestelijke dood gedragen heeft, hoeven wij niet meer te sterven.
Integendeel, Hij heeft ons geroepen om met Hem te leven én te heersen. Zijn volmaakte
verlossing is de onze. Zijn volmaakte gerechtigheid is de onze. “En gij zijt in Hem volmaakt”
(Col. 2:10). Alles wat Hij is en deed is van ons. Alles wat wij zijn is van Hem. Het gebed van
de Heere Jezus “dat zij allen een zijn” werd vervuld toen de Vader ons één maakte met Zichzelf
in Christus.
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Hoofdstuk 6

Het Kruis: De weg tot overwinning
voor de gelovige
Als we de beginselen en de werkelijkheid van het kruis gaan verstaan, wordt het de weg tot
bevrijding. Vandaag de dag wordt er veel nadruk gelegd op het sterven van Christus voor de
zonde, maar er wordt erg weinig gezegd over het sterven aan de zonde. Het kruis torent als een
keerpunt in de geschiedenis boven alles uit als de meest bevrijdende gebeurtenis ooit. Laten we
samen kijken naar de viervoudige bevrijding die aan het kruis bewerkt is.
I. Zonde. “Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven…dat Christus gestorven is voor onze
zonden…” (1 Cor. 15:3). Gods rechtvaardigheid vereiste dat de zonde van de mens gestraft
werd, voordat Zijn vergeving voor de mens mogelijk werd. De straf voor alle zonde van de
mensheid werd gedragen door de persoon van Christus. Hij heeft aan het kruis Zijn bloed
vergoten, waarmee Hij voldeed aan Gods eis van een bloedoffer. “In welken wij hebben de
verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden…” (Ef. 1:7). Vergeving van
zonden is mogelijk geworden doordat Christus “onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft
op het hout…” (1 Petr. 2:24). De dood van Christus heeft eens en voor altijd afgerekend met de
straf voor de zonden. “Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen
van ons” (Psalm 103:12).
II. Vlees. “En zij die de Heere Jezus toebehoren hebben het vlees (zondige natuur) eens en
voor altijd gekruisigd met zijn hartstochten en begeerten” (Gal. 5:24, Wuest vertaling). Het
woord vlees verwijst in dit vers naar de gevallen natuur van alle mensen die in Adam geboren
zijn. Het vlees is de wortel waaruit de vrucht van de zonde voortkomt. Met andere woorden,
zonden zijn de voortbrengsels van het principe van de zonde, dat al bij de geboorte in de
mens woont. “En zij die afweken werden vlees” (Gen. 6:3, Conybeare vertaling). Het kruis
bewerkstelligde niet alleen de vergeving van zonden, maar heeft ook het vlees overwonnen
door het te kruisigen. De dood aan het kruis is de weg ten leven. 				
“Dit wetende in onze ervaring, dat ons oude (niet wedergeboren) zelf eens voor 			
		
altijd gekruisigd is met Hem, zodat ons fysieke lichaam, dat tot nu toe overheerst 		
		
werd door de zondige natuur, in dat opzicht buiten werking gesteld wordt, met als
		
gevolg dat wij niet langer in een slaafse gehoorzaamheid de zondige natuur volgen,
		
want degene die eenmaal gestorven is, staat in een permanente positie van vrijheid
		
ten opzichte van de zondige natuur” (Rom. 6:6,7, Wuest vertaling).
		
De macht van het vlees werd op het kruis verbroken. Daarom hoeft de gelovige niet
langer te zondigen. “Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde” (Rom. 6:7). (noot:
zo vertaald in HSV, NBG en engelse vertaling; maar niet in de SV).
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Het Kruis en
gekruisigd
Sfeer van dood
De dood tot alle mensen doorgegaan….allen hebben gezondigd
Rom. 5:12
De bezoldiging der zonde is de dood
Rom. 6:23
Dood door de misdaden en de zonden
Ef. 2:1
Eerste Adam
Eerste Adam, een levende ziel
1 Kor. 15:45
De eerste mens is uit de aarde 	1 Kor. 15:47
De oude mens, verdorven door de begeerlijkheid der verleiding
Ef. 4:22
	Uitdoen de ouden mens met zijn werken
Col. 3:9
Duisternis
Wandelt in de duisternis… de duisternis heeft zijn ogen verblind
1 Joh. 2:11
Gevangenschap
Gewandeld ….naar den overste van de macht der lucht
Ef. 2:2
Satan heeft de zinnen verblind van de ongelovigen
2 Cor. 4:4
Onafhankelijkheid
Vervreemd en vijanden door het verstand
Col. 1:21
Het vlees
Die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is
Rom. 8:5
Het bedenken des vleses is vijandschap tegen God 	Rom. 8:7
Gebondenheid
Den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze
Rom. 8:15
Waren wij dienstbaar gemaakt
Gal. 4:3
Natuurlijk
Vleselijk, en wandel naar den mens
1 Cor. 3:3
De natuurlijke mens begrijpt de dingen niet 	1 Cor. 2:14
Ongeloof
Boos hart van ongeloof
Hebr. 3:12
Belangrijkste reden voor het ontbreken van overwinning
Hebr. 4:11
Al wat uit geloof niet is, dat is zonde
Rom. 14:23
Sfeer van zelfleven
Een iegelijk van u zegt: Ik
1 Cor. 1:12
Zichzelven vertrouwden
Luk. 18:9
Zij zoeken allen het hunne
Fil. 2:21
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de christen
met Christus
Sfeer van leven
Rom. 6:23
De genadegift Gods is het eeuwige leven
Rom. 8:2
De Geest maakt vrij van zonde en dood
Rom. 5:17 	Overvloed der genade…in het leven heersen
Laatste Adam
1 Cor. 15:45 	Laatste Adam…een levendmakenden Geest
1 Cor. 15:47
De tweede Mens…uit den Hemel
Ef. 4:24
den nieuwen mens…die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid
Col. 3:10
Aangedaan … den nieuwen mens, vernieuwd tot kennis
Licht
1 Joh. 1:5
God is een Licht, en gans geen duisternis is in Hem
Overwinning
1 Cor. 15:57
God…Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus
Ef. 6:11
Gij kunt staan tegen…..de duivel
Afhankelijkheid
Fil. 1:21
Het leven is mij Christus
De Geest
Rom. 8:5
Die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is
Rom. 8:6
Het bedenken des Geestes is het leven en vrede
Zoonschap
Rom. 8:15
Den Geest der aanneming…Abba, Vader
1 Petr. 1:14
Vrij in Christus om te gehoorzamen
Het Geestelijke
1 Cor. 2:12
Den Geest, Die uit God is
1 Petr. 4:6 	Leven….naar God in den Geest
	Geloof
Gal. 3:24 	Uit het geloof….gerechtvaardigd
1 Joh. 5:4
Geloof in God is de overwinning
Hebr. 10:38
De rechtvaardige zal uit geloof leven
Christus
Gal. 2 :20
niet meer ik, maar Christus
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III. Wereld. “…het kruis van onzen Heere Jezus Christus door welken de wereld mij
gekruisigd is, en ik der wereld” (Gal. 6:14). In dit schriftgedeelte verwijst de term wereld
naar het totale systeem van deze wereld of naar dit duistere tijdperk. Het huidige tijdperk ligt
onder de heerschappij van de overste van de macht der lucht ofwel Satan. Het systeem van
deze wereld wordt beheerst door de “geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid”
(Ef. 2:2). Daarom is het systeem van deze wereld onder de vloek, die het gevolg is van Adams
zondeval in het paradijs. De geest van deze wereld is geheel tegengesteld aan Gods Heilige
Geest. De wereld en alles wat God geschapen had was prachtig, volmaakt en goed. Maar
doordat de zonde zijn intrede deed, heeft die een abnormaal wereldsysteem voortgebracht, dat
in wezen satanisch is omdat het tegen Gods heerschappij in gaat. Het stof van dood bedekt
onze huidige tijd.
Het goede nieuws is dat de gelovige verlost is van deze wereldgeest door zijn kruisiging met
Christus. De overheersende greep van deze wereld werd verbroken aan het kruis. De geest van
deze wereld domineert niet langer het innerlijk leven van de gelovige en het systeem van deze
wereld bepaalt niet langer zijn uiterlijke leven. De Heilige Geest woont nu in de menselijke
geest en neemt de plaats in van de wereld.
IV. Satan. “En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het
openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd” (Col. 2:15). Adams
nakomelingen worden geboren als kinderen van de Boze. Golgotha heeft echter de weg
geopend waardoor de zondaar een heilige wordt. Satan is een verslagen vijand, omdat zijn
macht over de verloste mens hem ontnomen is. “Die ons getrokken heeft uit de macht der
duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde” (Col. 1:13). Zij die
eens in vijandschap met God leefden, zijn nu vrienden van God geworden door de aanneming.
De gelovige is daarom bevrijd van de overheersing, de natuur en de macht van Satan. Hij en
zijn trawanten, demonische geesten, zijn nu onderworpen aan de naam van Jezus.
“Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn” (Joh. 8:36).
Christus heeft alle dingen die tegen de christen ingaan, overwonnen aan het kruis: zonden,
vlees, wereld en Satan. Daarom is het kruis de weg naar overwinning voor de gelovige.
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Deel 2
DE PRAKTIJK
			
			
			
			

Dying with Jesus, His death reckoned mine,
Living with Jesus, a new life divine
Looking to Jesus till glory doth shine
Moment by moment, oh Lord, I am thine.

					

“…Christus leeft in mij…” Galaten 2:20
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Hoofdstuk 7

Het Kruis:
Eerst Golgotha, dan Pinksteren
“…Werkt uws zelfs zaligheid…want het is God, Die in u werkt..”
(Filippensen 2:12-13)
Golgotha moet een voldongen feit zijn voordat Pinksteren een werkelijkheid kan worden!
Als er niet wordt afgerekend met het zelfleven, zal het leven van de gelovige een vicieuze
cirkel zijn van zondigen, bekering en belijdenis. De toepassing van het kruis in het zelfleven
is de enige weg tot bevrijding. Het zelfleven moet overgeleverd worden aan het kruis zodat de
Geest kan heersen. Jezus wordt alleen zichtbaar in ons, als dat grote “ik” verwijderd is.
Wat God ín ons gewerkt heeft, moet een uitwerking hebben in ons leven. “Want het is
God, Die in u werkt”. Eerst werkt God “in” ons, waarna Hij ons vraagt om “uit” te werken wat
Hij “in” ons werkte. Nergens geldt deze waarheid zozeer als voor het kruis. God heeft het zo
voorbestemd dat het Kruis gaat werken in Zijn kinderen in de praktijk van alledag. Zijn werk
in ons heeft ons aandeel nodig in de uitwerking ervan. Normaal gesproken is dit een geleidelijk
proces waarin de gelovige wordt ontdaan van eigenwil, zelfleven en zelfverheerlijking. God
zoekt onze medewerking door een juiste houding in onze omstandigheden. Hoewel het kruis in
principe volkomen is, moet het desalniettemin praktisch uitgewerkt worden in het individuele
leven van de gelovige.
Helaas, veel van de moderne prediking vermijdt het kruis. Langzaam maar zeker zijn
we de ware betekenis van Golgotha helemaal kwijt geraakt. In Jezus’ dagen betekende het
opnemen van je kruis, het absolute einde voor je. Je had op dat moment al afscheid genomen
van je familie en vrienden. Je wist dat je nooit meer terug zou komen! Het kruis betekende
de dood. Vandaag de dag wordt echter een nieuw kruis verkondigd. Het gebruikt dezelfde
woorden en ogenschijnlijk omarmt het dezelfde theologie als het oude. Dit kruis vraagt niet
om het einde van de mens of van zijn onafhankelijkheid. Het geeft de mens slechts een andere
richting en brengt zijn leven slechts op een hoger religieus plan. Dit nieuwe, gladde kruis staat
in scherp contrast met het oude, ruwe kruis van de Schriften. Het aanvaarden van Christus als
Heere hoeft niet langer gepaard te gaan met bekering en afstand doen van de zonde. Christus
leren kennen wordt door mensen in deze wereld slechts gezien als een volgende stap naar de
top! Beloften van succes, welvaart en extatische gevoelens worden aangeboden indien men
erop in gaat. Mensen komen kauwgom kauwend en grapjes makend naar voren om hun leven
aan Christus te geven.
Het probleem hiervan is dat het aan het kruis voorbij gaat. Het is zeer zeker zo dat God
wil dat wij uit de opstandingskracht leven. Maar Golgotha gaat aan Pinksteren vooraf – zowel
historisch als in onze ervaring. “Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft
hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort”(Johannes 12:24).
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Hoofdstuk 8

Het Kruis: de weg des doods
“Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op,
en volge Mij” (Lukas 9:23)
Op nieuwjaarsdag 1863 bracht Abraham Lincoln urenlang door met het schrijven van één
van de belangrijkste documenten in de geschiedenis van Amerika, de Proclamatie tot afschaffing
van de slavernij. Zodra het ondertekend was, zou dit document alle slaven in Amerika vrij zetten.
Lincoln tekende dit document diezefde dag nog. Een boodschap overbrengen ging echter in
die dagen langzaam, zodat sommige slaven in Texas pas van dit besluit hoorden op 19 juni van
datzelfde jaar. De slaven waren wettelijk vrij verklaard op nieuwjaarsdag, maar zij leefden al
die tijd zonder de kennis van de vrijheid die zij verworven hadden. Vele slaven, zelfs nadat zij
gehoord hadden dat zij vrij waren, wilden het niet aannemen. Zij waren hun hele leven slaven
geweest en wisten niet waar zij heen zouden moeten, of wat te doen, of hoe te handelen nu ze
onafhankelijk waren. Vele slaven waren positioneel vrij, maar in de praktijk gebonden. Wettelijk
waren ze vrij, toch werden nog velen overheerst door hun wrede, harde meesters. Sommige
meesters weigerden de slaven te laten gaan. Op dezelfde wijze is het kruis van de Heere Jezus
Christus voor de christen zijn vrijlatingsverklaring. Elk christen is wettig en positioneel vrij
gemaakt van de oude, wrede en meedogenloze meester van de zonde, maar blijkt in de praktijk
vaak nog steeds gebonden. Door het kruis van Christus toe te passen, kunnen wij vrij zijn van de
oude macht die ons overheerst heeft.
De Heere Jezus nodigt allen die Hem willen volgen uit om het kruis op te nemen. In wezen
heeft Hij gezegd: “Ik ga naar het kruis, Ik ga sterven. Indien u Mij wilt volgen, dan moet u mij
dagelijks volgen naar Golgotha”. Deze dagelijkse toepassing van het kruis is wel aangeduid als
een geloofsstandpunt innemen op Golgotha. Dit is dus niet een passieve onderwerping eraan,
maar een actief standpunt innemen door geloof. Een voorganger uit Amerika bezocht eens het
land Israël. Toen zijn groep bij Golgotha kwam, vroeg de gids de voorganger of hij er al eens
eerder was geweest. De voorganger zei: “Ja, ik was hier ongeveer tweeduizend jaar geleden,
toen ik met Christus gekruisigd werd”. Het is een dagelijks toeëigenen van de voorzieningen die
Christus voor ons heeft verworven aan het kruis. Er bestaat veel verwarring op dit punt. Satan
heeft in de kerk verwarring gezaaid met allerlei extremen. Het is niet mijn bedoeling in te gaan op
de talloze gezichtspunten. Ik denk eerder dat het belangrijk is te beseffen dat zondigen een keuze
is. Vóór zijn behoudenis heeft een mens geen keuze; het enige wat hij kan doen is zondigen. “In
het vlees” kan hij God niet kennen, behagen of gehoorzamen. Omdat hij verkeerd bloed heeft, is
hij geestelijk gebonden aan de zonde. Na zijn behoudenis echter is alles omgekeerd. De gelovige
hoeft niet langer te zondigen, hij moet kiezen om te zondigen. Zijn nieuwe natuur stelt hem in
staat God te kennen, te gehoorzamen en te behagen. Zonde was normaal voordat hij behouden
was, maar nu is het abnormaal. “Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve
leven?” (Rom. 6:2). Gelovigen zijn niet langer gebonden aan de zonde. In feite, als een christen
zondigt is dat omdat hij ervoor kiest. Dit doet hij door een actieve keuze van zijn wil.
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Het kruis stelt het principe van de zonde buiten werking. Als wij “dagelijks het kruis
opnemen” erkennen wij daarmee onze kruisiging met Christus door geloof. Wij moeten ervoor
kiezen op onze positie te zien in plaats van op onze toestand. Veel christenen zien zichzelf als
slachtoffer in plaats van als overwinnaar. Ze hebben niet geleerd rekening te houden met de
kracht van het kruis.
“Want de zonde zal over u niet heersen” (Rom. 6:14). De macht van de oude slavendrijver,
de zonde, werd verbroken op Golgotha. Romeinen 6 zegt ons dat wij aan de zonde gestorven zijn
met Christus, dat “…wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods…”
(Rom. 6:5). Wanneer je je Golgotha voorstelt in je gedachten, zie dan je oude leven met Christus
gekruisigd. De verdorvenheid van de natuur van de slang werd daar gekruisigd. Door dit voor
waar te rekenen, leert de gelovige om een geloofsstandpunt in te nemen en te wandelen door
geloof. Dit is de dagelijkse toepassing van het kruis. Dit is leren om niet te leven op het niveau
van het zichtbare, maar op een hemels niveau. Laat me het punt verduidelijken door het volgende
voorbeeld. Feit, Geloof en Gevoel wandelen samen op een hoge, smalle rand. Feit heeft de
leiding. Geloof volgt Feit. Gevoel komt achter Geloof aan. Feit gaat standvastig voort, zonder
enig probleem. Ook met Geloof gaat het goed, zolang hij zijn ogen goed op Feit gericht houdt.
Maar zo af en toe kijkt Geloof niet naar Feit, maar kijkt hij snel even naar Gevoel. Onmiddellijk
vallen Geloof en Gevoel dan van de rand naar beneden. Ze kloppen zich af en kijken elkaar aan.
Met Feit gaat het goed, die ligt nog steeds op koers. Geloof en Gevoel blijven in de put zitten
totdat Geloof ervoor kiest zijn ogen weer op Feit te richten. Op hetzelfde ogenblik dat Geloof
weer ziet op Feit, komen zowel Geloof als Gevoel weer terug op de rand en alles is weer in
orde. Zo leren wij een leven te leven waarin wij de juiste volgorde aanhouden en in het juiste
perspectief. Om ons kruis dagelijks op te nemen moeten we drie dingen bedenken:
Feit: “Ik ben met Christus gekruisigd”. Christus’ dood was ook onze dood voor de zonde. Zijn
opstanding was onze opstanding ten leven. Christus is nu ons leven. Wettig én positioneel zijn wij
vrij.
Geloof: Door geloof moeten wij het Feit voor waar rekenen. “…houdt het daarvoor dat gij wel
der zonde dood zijt…”(Rom. 6:11). Wij rekenen er niet mee om dood te worden, wij rekenen
hiermee omdat we al dood zijn voor de zonde. Geloof moet zich blijvend richten op Feit. We
mogen niet meer voortdurend zien op omstandigheden of op Gevoel. We moeten dagelijks deze
bevrijdende kracht van het kruis toepassen. Het is ons wettig recht op vrijheid en we moeten onze
vrijheid bekrachtigen door het gezag van het kruis toe te passen om de macht van de zonde teniet
te doen.
Vervulling: De vervulling met de Heilige Geest behoort tot de opstandingskant van het kruis.
De heerschappij van de Heilige Geest is alleen mogelijk omdat Golgotha de macht van de zonde
verbroken heeft. De Bijbel leert ons dat allen die met Christus in de dood gedoopt zijn, ook
zijn opgestaan om te wandelen in de nieuwheid des levens (Rom. 6:3, 4). Deze “nieuwheid des
levens” is het leven in de Geest. De Heere Jezus heeft ons de Heilige Geest gegeven om ín ons
te wonen en ons te leiden. Hoe worden wij vervuld met de Heilige Geest? Door God te geloven
en onze zonden te belijden voor onze reiniging, en onszelf dood te rekenen voor de zonde voor
bevrijding, en om de vervulling met de Heilige Geest te vragen voor overwinning. Dit is een
dagelijks proces van afkeren van de zonde, rekenend geloof in het feit, en ontvangen van de
volheid van de Heilige Geest.
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Hoofdstuk 9

Het Kruis:
Het altaar voor het zelfleven
“Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is…” (Romeinen 6:6)
Volgens Richteren 3 was de natie van Israël onderworpen aan een buitenlandse koning.
De Israëlieten werden gedwongen om belasting te betalen aan Koning Eglon. Deze machtige
heerser legde zijn wil op aan de mensen zoals een slavendrijver aan zijn slaven. Toen
verscheen er een verlosser, Ehud genaamd, die rechtstreeks het probleem aanpakte. Hij had
een leger van opstandelingen kunnen vormen, die tegen de vijand hadden kunnen vechten.
Hij pakte echter rechtstreeks de oorzaak van het probleem aan, namelijk de verkeerde man op
de troon. Hij bracht de natie van Israël bevrijding door de (verkeerde) man op de troon uit te
schakelen.
Dit oudtestamentische voorbeeld illustreert precies het fundamentele probleem van de
mens – de verkeerde man op de troon. Het grote ik heeft de heerschappij in handen in plaats
van Jezus. Om de vleselijke natuur buiten werking te stellen, is het essentieel dat we het werk
op Golgotha begrijpen. De Heere Jezus onttroonde de “oude mens” door hem mee te nemen
aan het kruis.
1. Het principe van kennis. Kennis is een noodzakelijk element in het verstandelijk
verstaan van wat er met ons zelfleven gebeurd is op Golgotha. Er vond een medekruisiging
plaats aan het kruis van Christus. “Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist
met de bewegingen en begeerlijkheden” (Gal. 5:24). Het vlees of de vleselijke natuur is
juridisch gekruisigd met Christus; daarom heeft het daar zijn einde gevonden, niet slechts een
opknapbeurt. Als we dit feit weten dan heeft dat praktisch nut. De waarheid die wij kennen
maakt ons vrij. God heeft ons zo gemaakt dat waarheid gevoed wordt door ons denken voordat
wij ernaar kunnen handelen. Voordat we behouden waren hebben we gehoord dat Christus voor
ons gestorven is aan het kruis. Uw beslissing om erop in te gaan en een christen te worden, was
gebaseerd op dat feit. Daarom hebt u ervoor gekozen te aanvaarden wat Christus voor u gedaan
heeft en Hem aan te nemen in uw leven. Zo is het ook met de waarheid. U moet de waarheid
horen en aanvaarden door geloof, precies zoals toen u Christus leerde kennen. “Wetende, dat
onze oude mens met Hem gekruisigd is”. Dit is iets wat reeds heeft plaatsgevonden. U bent
gekruisigd met Christus.
L.E. Maxwell illustreert dit in zijn boek “Gekruisigd geboren” met het volgende
voorbeeld. Tijdens de Burgeroorlog werd George Wyatt door het lot aangewezen om naar
het front te gaan. Omdat hij een vrouw en zes kinderen had, bood een jonge man, Richard
Pratt genaamd, zich aan om in zijn plaats te gaan. Pratt werd aangenomen en voegde zich bij
de troepen onder de naam en het nummer van George Wyatt. Al spoedig daarna werd Pratt
gedood in een gevecht. Enige tijd later werd Wyatt opnieuw opgeroepen voor de militaire
dienst. Hij ging in beroep, met als argument dat hij gestorven was in de persoon van Pratt. Hij
stond erop dat de autoriteiten hun eigen administratie zouden nagaan om zelf vast te stellen
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dat hij gestorven was in de persoon van Pratt. Het werd erkend dat hij gestorven was in de
persoon die hem vervangen had. Hij kreeg daardoor vrijstelling van verdere dienstplicht,
omdat hij gestorven was in de persoon die in zijn plaats was gegaan. Op geestelijk gebied was
Christus onze plaatsvervanger. U bent door vereenzelviging met Hem gestorven, die onze
plaatsvervanger was.
2. Het Principe van Geloof. “De rechtvaardige zal door geloof leven”. Het overwinnend
christenleven is een leven van afhankelijkheid van God en Zijn Woord. “Zonder geloof is het
onmogelijk Gode te behagen”. Het is niet genoeg om alleen de waarheid te weten. Waarheid
moet eigen gemaakt worden door geloof. Geloof is meer dan een verstandelijk beamen
van bepaalde feiten. Het is het geloof dat God de waarheid uitwerkt in ons dagelijks leven.
“…houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt…” (Rom. 6:11). Het is een feit dat
u met Christus gestorven bent voor de zonde. U moet het voor waar rekenen in uw leven.
Daarin moet u instemmen met God. Dit is niet een zelf-kruisiging, want het is voor de mens
onmogelijk zichzelf fysiek te kruisigen. Hij zou zijn voeten kunnen vastnagelen aan het kruis
en één hand. Maar de andere hand zal altijd overblijven. Evenmin hoeven wij te proberen
onszelf te kruisigen of te “sterven aan onszelf”. Door geloof moeten wij onszelf dood rekenen
met Christus (het voor waar houden). Je rekent niet om dood te gaan aan de zonde, maar je
rekent hiermee omdat je dood bent. Neem God op Zijn Woord. Dit heeft absoluut niets te
maken met gevoelens. Geloof wordt niet bepaald door emoties, maar is een daad van de wil
die kiest om God te geloven. Het leven door geloof is vreemd voor de natuurlijke mens, omdat
deze wandelt in wat hij ziet en niet door geloof.
3. Het Principe van Tijd. “Hij moet wassen, maar ik minder worden” (Joh. 3:30). Het
christelijke leven is een groeiproces. Als het zelfleven minder wordt door gelijkvormigheid
aan Zijn dood (Fil. 3:10) krijgt het leven van de Heere Jezus steeds meer de overhand! God
is een goed werk in u begonnen en Hij is van plan dat ook af te maken. De Heilige Geest
past de waarheid toe die geactiveerd wordt door het geloof en werkt deze in het leven van de
gelovige uit. Het is een proces dat steeds dieper gaat. De openbaring van de waarheid aan het
verstand gebeurt misschien in één keer, maar het tot een deel van ons dagelijks leven maken,
is normaal gesproken geleidelijk en voortschrijdend. Een diepgaande studie van grote mannen
in de Bijbel zal ons laten zien dat heiligen “opgroeien” en niet “gemaakt” worden. Het heeft
God tijd gekost om Mozes, Abraham en David tot volwassenheid te brengen. Zo zal het God
ook tijd kosten ons tot volwassenheid te brengen. God weet dat de mens de neiging heeft iets
langzaam te leren en dus behandelt Hij ons met zachtheid. De Romeinenbrief laat ons zien dat
wij onze lichamen moeten stellen tot een God welgevallig offer. Het probleem van een levend
offer is dat het telkens weer van het altaar afspringt! Dit probleem is te ondervangen door het
gebed dat we vinden in Psalm 118:27: “Bindt het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van
het altaar”. In oudtestamentische dagen was het de gewoonte om het nog levende offer aan zijn
vier poten vast te binden met touwen aan de hoornen van het altaar. Dit voorkwam dat het dier
van het altaar af zou komen als het daar eenmaal op gelegd was. We moeten God vragen ons
op precies dezelfde wijze aan het altaar te binden. De Heilige Geest openbaart maar één punt
van het zelfleven tegelijk. Neem zodra u het herkent, die eigenschap van uw zelfleven meteen
naar het kruis en laat het daar. Langzamerhand zal de invloed van het zelfleven afnemen en zal
de nieuwe natuur toenemen. “Opgroeien in de genade” is stap voor stap wandelen met God.
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Hoofdstuk 10

Het Kruis in onze ervaring
“Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn
dood gelijkvormig wordende” (Filippensen 3:10)
Zoals we al gezien hebben, is het kruis (voor de christen) zowel een historische gebeurtenis
alsook een persoonlijke werkelijkheid. Alles wat tot leven en godsvrucht strekt is beschikbaar
voor de heilige die opwast in de genade. Geestelijke groei is worden wat ik reeds ben in
Christus! Het is komen tot een duidelijker begrijpen van mijn ware positie. Als nu de waarheid
van het kruis ons helder voor ogen staat, zal dat gevolgen hebben in ons uiterlijke leven. Dit
is de uitwerking van een innerlijke openbaring. Het is het voortdurend doorgaande werk van
heiliging.
Er waren eens een man en een vrouw die op een plantage woonden. Ze hadden een fijn en
intiem huwelijk. Na 30 jaar getrouwd te zijn geweest, stierf de man. De vrouw was diep
bedroefd. Ze kon zich niet losmaken van de gedachte dat haar man niet meer bij haar zou
zijn, en daarom liet ze haar man balsemen, kocht nieuwe kleren voor hem en nam hem mee
terug naar huis. Zij zette hem daar neer in zijn favoriete stoel in de woonkamer. Ze maakte
een glazen kist en plaatste die over haar man in de stoel heen. Als zij ‘smiddag thuis kwam,
praatte zij tegen hem. Na enkele maanden besloot zij een reis te maken naar Engeland.
Binnen enkele dagen ontmoette ze een Engelsman en werd verliefd. Een huwelijk volgde, en
na hun huwelijksreis in Europa, keerden ze terug naar Amerika. Zij bracht haar nieuwe man
naar haar huis in Alabama. Zij had vergeten haar nieuwe man over haar gestorven man te
vertellen die nog steeds in de woonkamer zat. Haar Britse man tilde haar op, droeg haar over
de drempel van de woonkamer, waar hij plotseling de man zag zitten in zijn stoel. Hij liet
haar onmiddellijk vallen en riep uit: “Wie is dat?” Zij antwoordde hem: “Ik vergat het je te
vertellen. Dit is mijn oude man”. Haar nieuwe man antwoordde meteen: “Die oude man moet
verdwijnen, je bent nu onder nieuwe leiding!”.
“Zijn dood gelijkvormig wordende” is sterven aan je eigen vertrouwde manier van leven.
Stukje bij beetje laat de Heilige Geest iets van het zelfleven zien. God behandelt Zijn
kinderen zacht en kastijdt ze om ze gelijkvormig aan Zijn Zoon te maken. Dit is het doel
van de uitwerking van het kruis. Verborgen zonden als jaloersheid, trots, lafhartigheid,
eigenwilligheid, eigenbelang en zelfverheffing moeten openbaar worden bij het kruis. God
zoekt wegen om ons aan het einde van onszelf te brengen zodat we binnen kunnen gaan in de
volheid van Christus. Dit is het Christusleven – “Zijn dood gelijkvormig wordende”.
Terwijl de Heilige Geest steeds weer nieuwe vormen van het zelfleven aan het licht brengt, is
het noodzakelijk dat de gelovige instemt met God. De Heere stelt ons nooit teleur, maar laat
ons ook nooit gaan als we niet eerst eerlijk worden tegenover Hem en onszelf en anderen.
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Elk overblijfsel van het oude leven moet naar het kruis verwezen worden, waar God ze op Zijn
Zoon legt. Het verwisselde leven is dat we ons Zijn volheid toeëigenen, ter vervanging van
onze leegheid. Nederigheid in plaats van trots. Vertrouwen in plaats van vrees. Lofprijzing in
plaats van klagen. Overwinning in plaats van nederlaag.
Vaak denken wij dat Gods beste gaven op de bovenste plank liggen, zodat wij op onze tenen
moeten staan en alle moeite moeten doen om ze te pakken te krijgen. Het tegendeel is waar.
God heeft Zijn hoogste gaven op de onderste plank gelegd, dicht bij de vloer. We moeten ons
hardnekkige “ik” buigen om ze te kunnen grijpen! “Zijn dood gelijkvormig wordende”.
De uitwerking van het kruis is niet om ons te veroordelen maar om ons te bevrijden. We
hebben naast reiniging ook bevrijding nodig. Stel, er is een weg boven op een berg. De
weg volgt de contouren van de berg kilometers lang en is mooi vlak, maar dan volgt er een
scherpe bocht naar links. Er zijn twee manieren om met deze situatie om te gaan. Allereerst
kunnen wegwerkers waarschuwingslichten, verkeersdrempels, vangrails en borden met
snelheidsbeperking neerzetten. Vele andere maatregelen kunnen genomen worden om de
nietsvermoedende bestuurders te waarschuwen voor het naderende gevaar. Dit zou preventief
zijn. Het alternatief zou zijn om een ziekenhuis te bouwen aan de voet van de berg. Tevens
hebben we dan opleggers nodig voor de beschadigde auto’s, ambulances en medisch personeel.
Want onvermijdelijk zullen vele mensen in de bocht de rotswand afrijden. Dit zou een
correctieve maatregel zijn. De meeste christenen hebben een correctieve theologie geleerd
(hoe weer te herstellen nadat je van de rotswand bent afgereden)! Er is ruimte voor 1 Johannes
1:9, maar we moeten daar niet bij blijven. Wat wij nodig hebben is een preventieve theologie
(hoe wij niet van de rotswand zullen afrijden). God heeft nooit een leven van voortdurende
nederlaag bedoeld voor Zijn kinderen. Het aanvaarden van onze dood met Christus en het
gelijkvormig worden gemaakt aan Zijn dood zijn Gods manieren om ons te leren boven
de zonde te leven. We moeten goed beseffen dat zondigen een keuze is. We hoeven niet te
zondigen. Romeinen 6 is een preventieve theologie!
Het verlangen van Paulus “om Hem te kennen”, betekent dat hij ernaar verlangde Hem te
kennen in zijn dagelijks leven. Paulus verlangde ernaar om Christus in de praktijk van zijn
leven te kennen. Hij wilde dezelfde kracht kennen waardoor Jezus uit de doden opstond. Ook
noemt hij het binnengaan in de gemeenschap aan Zijn lijden. Dit deelhebben aan het lijden van
Christus is niet Zijn plaatsvervangende lijden, maar Zijn lijden omwille van de gerechtigheid
toen Hij hier op aarde was.
Doordat de opstandingskracht in zijn hele wezen doorwerkte en doordat hij deel kreeg aan
het lijden van Christus, werd Paulus voortdurend “gelijkvormig gemaakt aan Zijn dood”. De
woorden “gelijkvormig gemaakt” betekenen letterlijk: “In dezelfde vorm brengen als iemand
anders” (Wuest). Dit verwijst niet naar een lichamelijke dood, maar naar de gelijkvormigheid
aan de geest en gezindheid van Christus in zachtmoedigheid, nederigheid en onderdanigheid.
De kracht van het kruis snijdt alles af wat niet zoals Jezus is en doet de kracht van de zonde
teniet in de dood. “Zijn dood gelijkvormig wordende”.
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De overwinning over de zonde is reeds een feit, maar de overwinning van Christus moet van
kracht worden door geloof. Door geloof ontvangt u vergeving; door geloof legt u beslag op de
overwinning!
Wij zijn als gelovigen onder nieuwe leiding gekomen; daarom zegt de Schrift ons om “in de
Geest te wandelen”. Wij zijn in de echt verbonden aan een nieuwe man, Christus. Op een
avond checkte een man op krukken in bij een motel. Een van zijn benen was verlamd, terwijl
de andere gezond was. Hij kon niet lopen zonder de hulp van de krukken. Vroeg in de morgen
zag men hem in het zwembad, vrij heen en weer zwemmen. Plotseling trad er een vreemde
situatie op. De man liep in het water, dat tot borsthoogte kwam, in een rechte lijn van de ene
kant van het zwembad naar de andere. Dit deed hij verscheidene keren, waarna hij uit het water
kwam. Eenmaal uit het water had hij zijn krukken weer nodig. Buiten het zwembad was hij
gehandicapt. De draagkracht van het water hield hem staande, en hielp hem te zwemmen en
vrij te lopen. Op dezelfde manier kan de christen recht wandelen in de sfeer van de Geest. De
Geest draagt hem en hij heeft geen probleem zolang hij in het “water” van de Geest blijft. Maar
zodra de gelovige buiten de leiding van de Geest komt, is hij geestelijk kreupel en kan hij niet
goed lopen. Het oude leven moet wegzinken in de dood zodat de Geest tot Zijn heerschappij
kan komen.
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Hoofdstuk 11

Het Kruis:
De weg ten leven
“In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt…in
uittrekking van het lichaam des vleses, …zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij
ook met Hem opgewekt zijt” (Colossenzen 2:11, 12)
Golgotha betekent het einde van het oude zelfleven en het begin van het nieuwe leven.
De besnijdenis die in de tekst hierboven genoemd wordt, is niet uiterlijk maar innerlijk, van
binnen: niet door handen aangebracht, maar bewerkt door de Geest. Het verwijst naar het hart
en niet naar ons lichaam. De term “vlees” staat voor het geheel van vleselijke begeerten. De
besnijdenis is dus het wegsnijden van de vleselijke natuur. Dit afsnijden is volbracht “door de
besnijdenis van Christus”. De lichamelijke besnijdenis verwijderde alleen een stukje van het
lichaam. In de geestelijke besnijdenis door Christus, wordt de hele verdorven, vleselijke natuur
afgelegd zoals een kledingstuk wordt uitgedaan en terzijde gelegd. De kracht van het zelfleven
is verbroken aan het kruis.
Vers 12 begint met: “Zijnde met Hem begraven in den doop”. Opnieuw herinnert dat
ons aan de vereenzelviging met Christus in Zijn dood, begrafenis en opstanding. In dit vers
weerklinkt Romeinen 6:3,4: “Of weet gij niet dat zovelen als in Christus Jezus zijn geplaatst,
binnen gegaan zijn in Zijn dood? Daarom zijn we begraven met Hem” (Wuest Vertaling).
Door de daad van vereenzelviging met Christus in Zijn dood, wordt de kracht van de
inwonende zonde gebroken. “Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde [noot:
zo vertaald in HSV, NBG en Engelse vertaling]. De vereenzelviging met Christus in Zijn
opstanding heeft geresulteerd in het deel krijgen aan de Goddelijke natuur. Daarom verwijst
“met Hem opgewekt” niet naar onze toekomstige, lichamelijke opstanding, maar naar onze
geestelijke opstanding uit de zondige staat in het Goddelijke leven!
Het oude leven heeft opgehouden te bestaan, maar het nieuwe leven is nog maar net
begonnen. Het mede-gekruisigd zijn met Christus en ons mede-gestorven zijn met Christus
zijn niet het einde van het verhaal. Ze dienen slechts als een weg naar het opstandingsleven en
naar het leven in de hemelse gewesten. Helaas lijkt het of sommigen blijven steken en nooit
binnengaan in de realiteit van een leven in de Geest.
Het werk van het kruis is een volbracht werk. Jezus heeft alles gedaan. Nu wacht de Heere
tot Zijn kinderen binnengaan door zich eenvoudig de volheid van Christus toe te eigenen door
geloof. “Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem;
geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt…”
(Col. 2:6, 7).
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Hoofdstuk 12

Het Kruis:
een Goddelijke bemiddelaar
Plantkundigen vertellen ons dat er in de herfst over de bladstengel een laagje dunwandige
cellen gevormd wordt. Deze wordt de “scheidingslaag” genoemd. Deze laag duwt en trekt de
andere cellen los zodat ze op hun beurt ontbinden, totdat de bladeren zonder moeite afvallen
met een snijvlak zo mooi en scherp alsof het met een mes is gedaan. De plant veroordeelt het
blad tot de dood, en de wind voltrekt het vonnis.
Maar waar is de scheiding die wij tussen onszelf en het oude zelfgerichte leven kunnen
plaatsen? Waar is het doodvonnis dat wij daarover kunnen vellen? Terug naar het kruis! Daar is
onze Goddelijke “scheidingslaag”.
Er zijn slechts twee soorten mensen in deze wereld: diegenen die “dood zijn in de zonde”
en diegenen die “dood zijn voor de zonde”!
Er is een weg ter ontsnapping aan de eindeloze tredmolen van zondigen, belijden en
bekeren, waarin menige ziel zich jarenlang stukgelopen heeft. De kwestie van vergeving van
zonden kan soms al jaren geleden gesetteld zijn, maar toch is er nog steeds een worsteling met
de kracht van de zonde. Er is geen andere mogelijkheid om van vandaag naar morgen te komen
dan door de nacht. Zo is er ook geen andere mogelijkheid om van het oude leven naar het
nieuwe te komen, dan door het kruis.
Er moet een stadium van sterven over de plant komen alvorens de nieuwe bladeren
kunnen groeien en gedijen. Er is een weloverwogen keuze tussen de groei van vorig jaar en de
nieuwe groei. De tak moet zijn sappen terugtrekken uit de bladeren van vorig jaar, en het weer
in de nieuwe knoppen van dit jaar laten stromen.
Het kruis van Christus sluit een leven in zonde uit. Zoals de laag cellen die de bladstengel
scheidde, staat het kruis als een barrière tussen ons en de kracht van de zonde, als wij ermee
“rekenen” – dat wil zeggen, als wij het daar op zijn plaats houden door geloof.
De wil – het sap – wordt onttrokken aan vroegere doelen en verlangens en wordt gericht
op het nieuwe. Het wordt gegeven aan het leven aan de andere kant van het kruis. We houden
vast dat wij overgegaan zijn van de dood in het leven door het kruis met Christus. Christus
is nu ons leven geworden. We rekenen onszelf dood voor het oude; we rekenen ons levend
in het nieuwe door geloof. Dit “rekenen” houdt niet op bij de dood, maar gaat door tot het
leven. Geestelijke groei betekent meer dan de bladeren van de zonde opvegen – het betekent
de toename van de Heere Jezus in ons. Maar is dit een daad of een geleidelijk proces? Het
is een beslissing die wij eens voor altijd nemen op basis van wat op Golgotha gebeurd is, en
dat wordt van dag tot dag uitgewerkt. Vanaf het allereerste begin dat de scheidingslaag in de
bladstengel gevormd wordt, is het lot van het blad bezegeld; er is geen weg meer terug.
Elke volgende dag wordt het doel van de plant verder uitgewerkt: “het oude blad moet
sterven, zodat het nieuwe blad kan leven”. Plaats het kruis van Christus en Zijn kracht
onherroepelijk tussen jou en de bron van de zonde, en houdt het daar in de rust van het geloof.
Dit is uw aandeel en u moet het doen.
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Het afvallen van de oude bladeren is niet het einde. Als het daar ophoudt, missen we het doel.
Wij zijn geschapen voor meer dan alleen onze geestelijke ontwikkeling. Uiteindelijk gaat het
doel van volwassen worden verder dan voortplanting – voortplanting in anderen. Een kleine
waarschuwing wil ik hier geven, om te voorkomen dat iemands aandacht volledig gericht is op
zijn eigen geestelijk welzijn en de nood en de hongerige harten om zich heen vergeet.

Conclusie
Geestelijke waarheid moet geestelijk geopenbaard worden. Elke gelovige heeft de
mogelijkheid om inzicht te krijgen in wat we beschreven hebben. God heeft het zo geschapen
dat er waarheid gevonden wordt door ons denken. Het is de waarheid die we kennen die ons
vrijmaakt. De Heilige Geest schenkt licht over het Woord en maakt het werkelijkheid in ons
hart. Ongeacht intellectuele capaciteit, heeft elke christen de antenne om door te dringen en
inzicht te krijgen in de geestelijke verborgenheden.
Na honderden uren studeren, gebed, meditatie en gesprekken over dit onderwerp, ben ik
tot deze vaststaande conclusie gekomen. Dit is het hart van het evangelie. Ik ben met Christus
gekruisigd. Ik ben met Christus begraven. Ik ben met Christus opgestaan. Dit moet erkend en
aangenomen worden door geloof. “Niet ik, maar Christus” is bedoeld om het getuigenis te zijn
van elk kind van God.
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Het Evangelie
1 Cor. 15:3,4
Jezus gekruisigd

Begraven

Opgestaan

Gal.2:20
Gekruisigd met
Christus

Ik leef, doch niet
meer ik

Christus leeft in mij

Rom. 6:6
Oude mens
gekruisigd

	Rom. 6:4-5		
Doop: beeld van
begrafenis

Rom. 6:4
Opstandingsleven

Col. 3:3
Leven verborgen
met Christus

Col. 3:5			
Dood uw leden		

Col. 3:10
Nieuwe mens
aandoen

Terechtstelling

Beëindiging		

Vervanging

Rom. 6:6
Weten

	Rom. 6:11		
Rekenen		

Rom. 6:16
Ter beschikking
stellen

Principe van kennis

Principe van geloof		

Principe van tijd

Verstaan met het
verstand

	Aanvaarding met 		
	de wil

Overwinning in
ervaring

Waarheid
ons bekend

Waarheid door
ons toegepast

Waarheid realiteit
in ons

Vertrouwen in het
Woord

	Rekenen door 		
	geloof		

Wandelen in
de Geest

1 Cor. 5:14-15
Zonde
(Eén stierf voor allen)

				
Zelfleven
(niet meer leven voor zichzelf)
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Geest
(maar voor Hem)

De poort
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tot Leven

omeinen

gheid

“Wandelen

des

leven

s” R

in nieuwi
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6:4

De twee kanten van het kruis

In Adam zijn
allen gestorven
Natuur

In Christus
levend gemaakt

Gekruisigd met Christus

Het leven gaat voort
door menselijke
voortplanting

Genade

Leven door Goddelijke
wedergeboorte

Worsteling in omstandigheden zonder Christus

Rusten waar Christus het
middelpunt is

Falen

Overwinnaar

Stagnatie

Groei

Verdorven door de zonde

Verlost door een offer

Slachtoffer

Overwinnaar
42

43

Gal. 2:20
Rom. 6:6

Gekruisigd
met
Christus

Rom. 6:3-5
Col.2:12, 3:3

begraven met Christus

Opstandingsleven
Col. 3:1
Joh. 14:19

Leven in
de hemelen
Ef. 2:6

2 Kor. 5.15
Fil. 3:10

Eén met Christus

