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Geachte lezer,     
 
Wij verheugen ons, u deze prediking te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door 
deze prediking wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door 
Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote 
stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus 
Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van 
Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het 
zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze prediking zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit 
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze prediking of over het Woord van God 
in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze prediking gaat lezen, u uw God en Vader 
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht 
zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze prediking tot u zegt. God wil 
openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met 
rede is deze prediking niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot 
licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 
 
 
 
 
 
 

       
2 Petrus 1:19 

 
 

 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
 
2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 



Bijbelstudie Centrum  
drie korte predikingen over het onderwerp: 

WAT BETEKENT HET BIJBELS VOOR ONS:  
HET GELOOF IN DE HEER JEZUS, DE CHRISTUS DER SCHRIFTEN 

deel 2 van 3 delen  

 2 

 
Laten wij vanmorgen weer beginnen met het lezen van Rom. 8:31-39.“Wat zullen wij dan van deze dingen 
zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, 
maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverko-
renen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de ge-
storvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons 
scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, 
of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: 
 
Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn 
wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch 
leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, 
noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze 
Here”. 
 
Verleden week zijn wij geëindigd bij Paulus in Athene. Hij begon daar te spreken, wat wij kunnen vinden 
in Hand 17:30-31. ”God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de 
mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de 
aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het 
bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken”.    
 
Paulus gaat dan vertellen, dat dit oordeel, wat God eigenlijk aan de mensen moest voltrekken, al is vol-
trokken, wat staat in Rom. 8:3. ”God heeft, door Zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde 
gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees”.   
 
Weet u, dit is voor velen moeilijk te accepteren. Bij de wedergeboorte geloven wij het, maar het komt zo 
vaak voor, dat men daarna er aan gaat twijfelen. 
 
Ik ga u eerst laten zien, waarvoor dat offer van de Heer Jezus nodig was. En dan gaan wij met elkaar 
zien, wat wij er mee doen. Want ons geloof is vaak geworden tot een soort historisch geloof; wij nemen 
de feiten wel voor waar aan, omdat het in de Bijbel staat. Maar wij zullen gaan ontdekken, dat wij zo heel 
makkelijk in de praktijk van ons leven met dat geloof niets doen.  
 
Wat hebben wij nu door het offer van de Heer Jezus ontvangen? Enige belangrijke verzen zeggen ons, 
hoe de heilsfeiten ons deel worden. Over het verzoend offer van de Heer Jezus lezen wij in Rom. 8:3 en 
ook staat het in Rom. 3:23-25a. ”Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods (Paulus 
zegt daarom: “bekeert u”), en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in 
Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in Zijn bloed, om Zijn 
rechtvaardigheid te tonen”.    
 
Wij krijgen dus een zoenmiddel in de Heer Jezus. Voor wie gold dat offer van de Heer Jezus als zoen-
middel? Voor alle zonden van de gehele wereld van alle tijden. 
 
Echter als wij zeggen: “ja, maar voor die ene zonde van mij niet”, dan geloven wij het Woord van God 
niet en dat kan ontzettend gemakkelijk gebeuren. 
 
Ik geef u een voorbeeld: Er waren twee jonge mannen, die goede vrienden waren. Eén van hen had wat 
geld nodig en vroeg het zijn vriend ter leen en kreeg het ook. Hij beloofde het over drie weken terug te 
betalen. Toen er twee weken voorbij waren, had hij het nog niet bijeen en zelfs niet na drie weken, wat 
hij erg vervelend vond. 
 
Want hij had het beloofd. Er ging enige tijd overheen, maar hij kon het niet bij elkaar krijgen. Hij dacht 
aan zijn vriend, die zal wel denken, waar blijft dat geld nu? Deze gedachte beheerste hem zo, dat hij zijn  
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vriend ging ontlopen en hij dacht als ik hem nu maar niet zie en ten slotte zagen zij elkaar helemaal niet 
meer. Totdat op een dag hij zijn vriend tegenkwam, zodat hij hem niet meer kon ontlopen. Zijn vriend zei: 
Waarom ontloop je me toch. Waarom wil je mij niet meer zien? Het antwoord was, ”eerlijk dat geld dat ik 
geleend heb, dat heb ik nog niet bijeen”.   
 
Waarop de ander zei: ”dus jij denkt dat geld belangrijker is dan onze vriendschap en dat ik misschien 
anders over jou ben gaan denken, ik heb al lang begrepen dat je het nog niet bijeen had, want anders 
had ik het allang van je teruggekregen. Zo vertrouw ik op jou, en jij gaat mij ontlopen? Dat vind ik veel en 
veel erger”. 
 
Dit is maar een klein voorbeeld uit het leven, maar zo doen wij heel vaak ten opzichte van God, als er 
iets gebeurd in ons leven, waarvan wij weten, dat het zonde is; dan zeggen wij: ”nu is er iets tussen God 
en mij gekomen en nu kan ik geen contact meer hebben met God”. 
 
Dan ontlopen wij God, in plaats naar Hem toe te gaan. We denken dan eigenlijk, de vergeving van de 
Heer Jezus is niet sterk genoeg om deze zonde ook te vergeven.  
 
Maar God had ons al lief, voordat wij Hem lief hadden en Gods liefde is onveranderlijk. We beschuldigen 
onszelf. Precies dezelfde domme streek halen wij ook vaak uit; dan bouwen wij niet op ons geloof in het 
verzoenende werk van de Heer Jezus, maar dan bouwen wij op onze eigen beschuldiging. 
 
Wij kijken dan naar onszelf en niet naar de Heer Jezus. Dat niet kijken naar de Heer Jezus alleen is altijd 
fataal. De Heer Jezus verandert niet en Gods liefde ook niet. God straft de zonde. 
 
Maar aan wie heeft Hij de zonde reeds gestraft? Aan de Heer Jezus en niet aan één van ons. Dat doet 
God nooit. God heeft eens en voor altijd onze straf gelegd op de Heer Jezus. Ja, maar dan zegt men 
“dat wil ik zien”.  
 
Maar God zegt: ”Neen, jullie moeten het van Mij horen, zoals het is en jullie moeten het geloven. En als 
we het geloven, worden wij sterk en blij. Maar als je het niet gelooft, wordt je zwak en ellendig”. 
 
Wij hebben dus gezien, dat wij de verzoening hebben gekregen. Nu staat er in Rom. 3:26 iets over de 
rechtvaardiging: ”om Zijn rechtvaardiging te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, 
ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is”. 
 
Iemand rechtvaardigen is iemand volkomen het recht verschaffen, waar hij recht op heeft. Waar had de 
Heer Jezus, op grond van het verlossingswerk, recht op? Hij kreeg recht op de opstanding en op het 
zitten aan de rechterhand van de Vader. 
 
Dat recht kreeg Hij ook. Naar dat recht van God, krijgen allen, die in de Zoon van God geloven, hetzelfde 
recht en zullen ook opgewekt worden tot een nieuw leven. 
 
Dat berust niet op daden, die wij gedaan hebben, nooit, nooit! Dat berust op het recht, dat wij verkregen 
hebben in de Heer Jezus, de Christus der Schriften. 
 
En weet u, wat nu zo belangrijk is? 
 
Dat wij gaan leren zien, dat God ons altijd en nooit anders ziet dan in de Heer Jezus. Wat wil dat 
zeggen? Ziet God u aan in uw falen? Neen, nooit, want de Heer Jezus in ons faalt nooit. 
 
U kunt nu weer zeggen: ”daar zie ik niets van en daar begrijp ik ook niets van”. Maar het is niet zo, dat u 
het moet zien, maar u moet het geloven, want het staat in Gods Woord. Wij zijn om niet gerechtvaardigd,  
wij hebben het dus cadeau gekregen. 
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En God is, wat deze instelling betreft, nooit veranderd. Hij zegt niet: ”vandaag heb Ik je aangenomen in 
de Heer Jezus, maar morgen zie Ik je aan in je eigen persoon”. Want u moet weten, dat wie de wet 
overtreedt (en dat doen wij nog wel eens) die overtreedt bij God niet een stukje van die wet, maar de 
gehele wet, alles. 
 
God heeft geen graadmeter en lijst van zware zonden of lichte zonden. De Heer Jezus heeft dit heel 
duidelijk gezegd, daarom berust onze rechtvaardiging nooit en te nimmer op onze handel en wandel.   
 
Het berust alleen op dat ene offer van de Heer Jezus. Maar geloven wij dat? Doen wij daar wat mee? 
Als wij dat niet doen, wat krijg je dan? Dat iemand zegt: ”Ja, ik heb een zonde begaan, maar wat nu”? 
 
Degenen, die een sterk karakter hebben die zeggen: ”Ja, maar zo vele anderen doen dat ook”. Die gaan 
dus argumenten aanvoeren om die zonde te verkleinen en trachten hun geweten te sussen. Maar voor 
God kan men geen enkele zonde verkleinen. Dat zijn de psychologisch sterken onder ons, maar er zijn 
ook psychologische zwakken. 
 
Wat doen die? Die zeggen: ”Ik heb een zonde begaan en nu wil God vast niets meer met mij te maken 
hebben”. Die gaan voortdurend vanwege die zonde, zichzelf beschuldigen. Maar die beide wegen leiden 
nooit tot geloof! 
 
Het heeft met geloof niets te maken, want zij bouwen niet op de rechtvaardiging, die wij in de Heer Jezus 
hebben, maar zij bouwen op zichzelf. Men tracht dat te doen door goede werken, om die zonde te 
verkleinen. 
 
Maar dan gaan wij dode werken doen. Wij moeten daarom gereinigd worden. Want de enige manier, om 
werkelijke vrede te krijgen, is door de weg van geloof te bewandelen, niet in aanschouwen, niet in zien, 
maar in geloof. 
 
Wat hebben wij nog meer gekregen? Vrede met God, door het zoenoffer van de Heer Jezus. Dat lezen 
we in Rom. 5:1. ”Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus 
Christus”.  
 
“Ja”, zeggen wij, “die vrede is heerlijk, als wij dan maar precies leven, zoals God het wil”. Wij accepteren 
nog wel die vrede op het moment, dat wij tot geloof kwamen en werkelijk de Heer aannamen als onze 
Heer. Maar geeft God ons vrede alleen voor dat moment? Om daarna weer in onvrede te leven? Om 
dan maar Hem uit de weg te gaan? Neen. 
 
Hij wil ons die voortdurende vrede geven! En die berust alleen op het volbrachte werk van de Heer 
Jezus. Anders zouden wij die vrede nooit kunnen hebben. 
 
Tot zover, volgende week het slot van deze serie. 
Amen. 


