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23. Afsluiting.

Samenvatting.
Jezus (Gods Zoon) werd een echt mens op aarde om Redder te worden (Matteüs 1:21), Koning 
over de mensheid en zo van Gods Koninkrijk (Matteüs 28:18-20 en bv Filippenzen 2:9 'daarom').
Gedurende zijn hele leven en vooral aan het eind van zijn leven op aarde, probeerden God-
vijandige machten en krachten ook Hem (als mens) ertoe te brengen ontrouw, zondig of liefdeloos 
te worden. Hij overwon als mens al die aanvallen en toonde daarmee sterker te zijn dan alle 
geestelijke en lichamelijke tegenstanders, die Gods werk willen bestrijden en afbreken (22.2a). 
Na zijn opstanding uit de dood ging Hij naar de hemel. God gaf deze (verhoogde) mens als 2e 
Adam alle macht in hemel en op aarde. Ook ontving Jezus de Heilige Geest om zijn op aarde 
behaalde overwinning uit te werken in mensen. Sinds Pinksteren bouwt Hij verder aan het 
Koninkrijk van God: Hij stelt zijn volgelingen middels de Geest zijn kracht beschikbaar, waardoor zij 
diezelfde vijanden ook kunnen weerstaan en overwinnen zoals Hij deed en het goede kunnen doen
(22.2b). 
Zo is de gekruisigde en opgestane overwinnaar werkelijk in ons met zijn gezindheid en kracht. 
Geloven is dus op de levende Jezus in ons vertrouwen! Vertrouwen dat zijn kracht in ons is, gaat al 
onze keuzes bepalen. Al gelovend zul je merken, dat Jezus ons werkelijk bevrijdt van al onze 
(bekende) zonden, doordat we samen met Hem alle verleidingen afwijzen en overwinnen, net als 
Hij deed tijdens zijn leven hier op aarde.
Leven in geloof en dus zoals Jezus wordt realiteit, al blijft het een voortgaand leerproces (uit geloof
tot geloof1).
Dit geloof is dynamisch2 want we worden al meer één met God. Zo verzoent God ons door Jezus 
met Zichzelf. Jezus maakt ons werkelijk eensgezind, één met God.

Vergeving is niet het kernpunt bij verzoening.
Vergeving van zonden is uiteraard belangrijk, maar is en bewerkt geen verzoening! Die gedachte is 
onjuist. Vergeving wist alleen onze schuld weg, maar verandert ons innerlijk niet en dus ook ons 
gedrag niet. Door vergeving worden mensen hoogstens dankbaar, maar niet echt eensgezind of 
eenswillend met God. Door vergeving gaan zeker niet alle mensen God (vanzelf) liefhebben boven 
alles en hun naasten zoals Jezus hen liefheeft. Dit zijn onjuiste veronderstellingen waardoor de 
boodschap van het evangelie vaak ongeloofwaardig, vruchteloos en vaag wordt.
Vergeving is nodig, maar God schenkt die aan mensen, als zij oprecht met en voor Hem willen 
leven3. Verzoening ontstaat door bekering en wedergeboorte. Dat getuigt de Schift overal! 
Kwijtschelding van schuld door God, vergeving van zonden, is bij oprechte bekering 
vanzelfsprekend bij God. Vergeving van zonden is eerder een bijproduct bij de bekering en 
wedergeboorte of verzoening dan de basis ervan. Dat laatste wordt wel vaak gedacht4, maar is 
onjuist. Op dit punt slaat de boodschap van veel preken, meditaties en conferenties vaak de plank 
mis of zijn ze zelfs in strijd met wat de Bijbel leert.

1 Romeinen 1:17.
2 Dit in tegenstelling tot de ervaring van veel christenen met een traditioneel geloof, voor wie het geloof niet veel 

meer is dan een matte en eentonig wordende herhaling van zonden doen en vergeving vragen, zonden doen en 
vergeving vragen, enz.

3 Zoals Psalm 32 al eeuwenlang zingt en ook blijkt in de 5e bede van 'het Onze Vader' en vele andere plaatsen.
4 Ook in de Gereformeerde belijdenissen is dat feitelijk zo. Zie bv de Heidelbergse Catechismus Zondag 5-7,31,32. 

Het nieuwe leven krijgt vervolgens wel aandacht, maar staat in het kader van ellende-verlossing-dankbaarheid. 
Voor velen is daardoor het nieuwe leven feitelijk het leven uit dankbaarheid voor de vergeving van zonden.
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Vergelijking ter bemoediging.
Het gaat er in het evangelie om, dat christenen leren hoe krachtig zij zullen worden als zij werken 
met het kruis (of met de Gekruiside) in hun leven. Het kruis van Golgotha is niet bedoeld om er 
alleen naar te kijken en er over te mediteren. Christenen behoren door vertrouwen op Jezus zelf 
dagelijks het kruis op zich te nemen, net zoals Jezus dat dagelijks deed. Dagelijks jezelf kruisigen 
leidt tot overwinning en het nieuwe leven, zo leert Jezus (o.a. in Matteüs 16:24-27) en zo toont zijn
levensgang.
Met een medische vergelijking kun je zeggen: mensen zijn sinds de zondeval vatbaar voor het 
dodelijke virus van angst en bezorgdheid, wat leidt tot ongeloof, wantrouwen en zonde. Dit virus 
wordt verspreid en versterkt door Satan en zijn geesten die ons angst en bezorgdheid aanjagen (en
daardoor het vertrouwen/geloof wegnemen). Welke kracht is tegen dit duivels, dodelijke 
kankervuur opgewassen?
Door Jezus is de de anti-kracht of -straling op aarde royaal beschikbaar geworden, dat sterker is 
dan alle verleiding tot wantrouwen, ongeloof en zonde. Het geloof dat Jezus verkondigde en 
voorleefde straalt van Jezus en het kruis af en is via de Geest van Pinksteren beschikbaar voor ieder
die geloven wil. Dan komt Jezus immers in ons, met zijn kracht die zelfs aan het kruis op Golgotha 
trouw bleef. Door dit te geloven kan je angst en bezorgdheid, wantrouwen en ongeloof aan en 
verleiding tot zonden weerstaan. De kracht van de Gekruisigde in ons is sterker dan de dood; 
sterker dan welke bedreiging of verleiding ook.
De Gekruisigde Jezus schenkt ons zo een nieuw leven! Wie de Gekruisigde vertrouwt en zichzelf 
overgeeft aan zijn leiding zal spoedig merken, dat er een verborgen antistof in z’n botten gaat 
branden: Christus - zijn hemelse liefde is werkelijk in ons! Hij leeft in je. Net als Hij, kruisig je waar 
nodig je eigen 'ik' en leef je werkelijk met hart en ziel voor God5. Het mysterie van het evangelie is 
daarom in drie woorden te omschrijven: ‘Jezus in ons’.

Kernpunt.
De Bijbel verkondigt ons ‘Verzoening door wedergeboorte’ en omschrijft dat vaak met woorden 
als ‘Christus in ons’ of ‘wij in Christus’. Christenen zijn en worden één met de Zoon en de Vader.6

Hij in ons en wij in Hem. Hij belooft in ons te blijven als wij in Hem blijven7.
De kern van onze verlossing is de overwinning van onze zonden en vijanden door de gekruisigde 
Jezus – eerst vóór ons op Golgotha en nu ín ons via wedergeboorte (dus via geloof).

Belang of winst.
Deze bijbelse kijk is niet alleen begrijpelijk en makkelijk uit te leggen, maar doet ons ook krachtiger
leven met Jezus. We begrijpen nu beter hoe we in alles overwinnaars kunnen zijn en waardoor we 
een krachtig zout en licht in onze omgeving zijn.
Dit overwinnende geloof is het gevolg van de wedergeboorte en bewijst aan de hele wereld dat 
Jezus lééft!8. Het hemelse vuur van het evangelie zal vrijer gaan branden, als we de dempende 
blusdekens van onbijbelse leringen over verzoening wegdoen. De bezielende vuurgloed van Jezus 
zal meer ervaarbaar worden, als we 'in Hem' en in zijn waarheid en kracht gaan staan en leven.
Geve God aan veel christenen de moed om dit te doen. 

5 Galaten 2:20.
6 Johannes 17:20-23. Het gaat hier om de eenheid die in dit leven zelfs merkbaar wordt voor de wereld (vs 21,23). 
7 Johannes 15:1-8.
8 Johannes 17:20-23; 1 Joh 3:6-10. 


