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1. Een in zonde verdwaalde christen – ofwel:
een christen die nog steeds of opnieuw in zonde
leeft en/of wereldsgezind is – moet ZICH (opnieuw en totaal) BEKEREN tot God, Die in
Christus Jezus barmhartig is.
“Bekeer u” staat er in Markus 1:15. Hij of zij moet
zich bekeren en ALLE vormen van zonde de rug
toekeren, en zich tot God keren om genade.
2. Een in zonde verdwaalde christen moet
GELOVEN in Gods Evangelie van genade en
barmhartigheid, in het offer van het Lam van
God op Golgotha, waar Hij de zondeschuld
van de gehele mensheid heeft BETAALD.
In Hebreeën 9 vers 11-12 lezen wij: “Maar toen is
Christus verschenen, de Hogepriester van de
toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volkomen (SV: volmaakte = hemelse)
tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze (aardse) schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en
altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft
daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.” 1
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De Bijbelteksten zijn uit de HSV (de Herziene Statenvertaling), tenzij anders vermeld. (noot AK)

Verder moet een in zonde verdwaalde christen
geloven, dat het Lam van God – na Zijn dood en
opstanding – ten hemel is gevaren en is gezeten
op de hemeltroon aan de rechterhand van Zijn
Vader vanwaar Hij, als Hogepriester en Middelaar 2, tussen God en mensen Zijn 7 Geesten 3
uitzendt naar de gehele aarde om allen – uit de
mensen, die zich berouwvol tot Hem hebben bekeerd – deel te geven aan Zijn overwinning over
de zondemacht 4, omdat Hij hen zondeschuld
zodoende VOLKOMEN heeft betaald. Daarom
kan Hij hen – na hun berouwvolle bekering –
vergeven en verlossen. “En daarom is Hij de
Middelaar van het nieuwe Verbond (of: Testament)”
(Hebr. 9:15a). “En ik zag, en zie, in het midden
van de troon en van de 4 dieren 5 en in het midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de ze-
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Middelaar = Tegenwoordig beter bekent als (het Engelse
woord) Mediator – wat een tussenpersoon of bemiddelaar
betekent. (noot AK)
3 Zie eventueel onze studie “De 7 Geesten van God en van
het Lam van God”. (noot AK)
4 Zie eventueel op onze website de studie “De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd”.
(noot AK)
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De letterlijke vertaling is: De 4 levende wezens. (noot AK)

ven Geesten van God 6, die uitgezonden zijn
over heel de aarde” (Openb. 5:6).
Verder onderwijst ons Gods Woord in Johannes
3 vers 16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren
gaat, maar het eeuwige leven heeft”. Maar als wij
verder lezen, zegt vers 36: “Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar wie de Zoon
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar
de toorn van God blijft op hem (of haar)”. Wij
zien hier, dat geloven alleen niet voldoende is,
maar de zondaar of zondares moet ook zijn of
haar zonden bij God belijden en – door Hem –
ervan verlost worden.
3. Een in zonde verdwaalde christen moet zijn
of haar zonden bij God, maar ook bij wie hij of
zij schuldig is, belijden.
In 1 Johannes 1 vers 9 lezen wij: “Als wij onze
zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig
om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”. Terwijl wij in Jesaja 59 vers 1-2 (NBG) lezen: “Zie, de hand des Heren is niet te kort om (u) te verlossen, en Zijn oor
niet te onmachtig om (u) te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tus6

Zie noot 3.

sen u en uw God, en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij (u) niet
hoort.”
4. Wat een in zonde verdwaalde christen heeft
misdaan, moet – indien mogelijk – worden
hersteld.
In Lukas 19 vers 8 lezen wij dat Zachéus zegt:
“…en als ik van iemand iets heb afgeperst (SV:
door bedrog ontvreemd heb), geef ik dat vierdubbel
terug”. En, iets dergelijks lezen wij ook in het Bijbelboek Leviticus 5 vers 16.
5. De enige, die een zondaar van de macht
van de zonde kan verlossen is het Lam van
God, Jezus Christus, Die op Golgotha de
zondeschuld van alle mensen volkomen heeft
betaald. Daarom moet een in zonde verdwaalde christen tot Hem, de Geest van het
Lam van God, de enige Verlosser van de zondemacht, komen voor verlossing van zijn of
haar zonden.
Dit kunnen wij in Matthéus 11 vers 28 lezen:
“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast
bent, en Ik zal u rust geven”.
6. Een in zonde verdwaalde christen moet
Hem in zijn of haar hart binnenlaten, opdat Hij
Zijn verlossingswerk in zijn of haar wezen kan
volbrengen.

Als de bekeerling om deze inwoning of doop in
de Geest zal bidden, zo zal Hij deze bede verhoren. Dit kunnen wij lezen in Lukas 11:13 “Als u
die (van nature) slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de
hemelse Vader de Heilige Geest (= de Geest van het
Lam, Die bereid was te sterven 7) geven aan hen die
(daarom) tot Hem bidden”.
Deze binnenkomst van de Geest van het Lam
van God heeft een vijfvoudig doel:
1. Hij wil de bekeerling troosten bij moeilijkheden, ziekte of tegenslag in dit aardse leven.
2. Hij wil de bekeerling deel geven aan Zijn
kruisdood tot verlossing van de zondemacht
8
, die diep in zijn of haar ziel woont.
3. Hij wil het nieuwe Christusleven 9 in hem of
haar inbouwen.
4. Hij wil hem of haar geestelijke sterkte geven
om alle aanvallen van welke duistere macht
ook in dit aardse leven te kunnen weerstaan
en te overwinnen. 10
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Want… ook wij moeten bereid zijn (of worden) om af te
sterven aan onze oude, zondige natuur. (noot AK)
8 Zie noot 4.
9 Zie eventueel onze studie “Lukas – Het Boek van de
NIEUWE MENS in Christus” van E. van den Worm. (noot
AK)
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Zie noot 4.

5. Sommige van de (echte en oprechte) bekeerlingen zal Hij roepen tot deelname aan de
arbeidszalving 11 tot opbouw van Gods Gemeenten/Kerk in deze wereld. De overige
(echte en oprechte) bekeerlingen zal Hij tot
getuigen 12 maken van Zijn overwinning in
hun leven.
1. Hij wil de bekeerling – de echt en oprecht
van de zonde bekeerde christen – troosten.
In Johannes 14 vers 16-17 lezen wij: “En Ik zal
de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,
namelijk de Geest van de waarheid (Gods), Die de
wereld (dus ook de wereldsgezinde christen) niet kan
ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem
niet; maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal
IN u zijn”.
2. Hij wil de bekeerling – de echt en oprecht
van de zonde bekeerde christen – binnenkomende in zijn of haar hart, deel geven aan Zijn
kruisdood.
Deelname aan de arbeidszalving = Hij geeft Zijn zalving –
in en door Zijn Geest – aan Zijn, door Hem verkozen,
dienstknecht, om voor Hem te (kunnen) arbeiden naar Zijn
wil en welbehagen. (noot AK)
12 Zie eventueel onze studie “Onze aardse roeping: En gij
zult Mijn getuigen zijn” van E. van den Worm. (noot AK)
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Als de bekeerling zo tot God bidt met dit doel,
namelijk om verlost te worden van de zondemacht, die diep in zijn of haar ziel woont, dan zal
Hij dit gebed zeker verhoren.
In Lukas 11 vers 13 staat: “Als u die (van nature)
slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet
te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader
de Heilige Geest (= de Geest van het Lam, Die bereid
was te sterven 13) geven aan hen die (daarom) tot
Hem bidden”. En in Openbaring 3 vers 20 (SV)
lezen wij: “Zie, Ik sta aan de deur (van het hart), en
Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de
deur (van het hart) opendoen, Ik zal tot hem inkomen (in en door Mijn Geest), en Ik zal met hem
avondmaal 14 houden (= geestelijk deel geven aan Mijn
vlees en bloed, aan Mijn verlossing van de zonde[macht]
door deelgave aan Mijn [kruis]dood, maar ook aan Mijn opstanding; want… zonder dood – voor ons: het afsterven
aan de oude, zondige natuur – geen opstandingsleven)”.
Want, zoals wij in Johannes 6 vers 54-56 kunnen
13

Zie noot 7.
De Statenvertaling heeft het juist, d.w.z. letterlijk, vertaald. Ook in de Engelstalige Bijbel staat: “The wedding
supper of the Lamb”, wat ook “het avondmaal van de bruiloft van het Lam” betekent.
• Zie eventueel onze studie “Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam en tot deze Goddelijke Bruiloft” van E.
van den Worm. (noot AK)
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lezen: “Wie Mijn vlees (geestelijk) eet en Mijn bloed
(geestelijk) drinkt (= bereid is te sterven: namelijk aan de
oude, zondige natuur), heeft het eeuwige leven; en Ik
zal hem (of haar) opwekken op de laatste dag (SV:
ten uiterste dage). Want Mijn vlees is het ware (geestelijke) voedsel en Mijn bloed is de ware (geestelijke)
drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem (of haar)”.
Inhoudelijk zegt Gods Woord hier – in Johannes
6 vers 54-56 – hetzelfde als in Lukas 14 vers 27:
“En wie zijn (of haar) kruis niet draagt (= niet bereid is
af te sterven aan zijn of haar oude, zondige natuur) en
achter Mij aankomt, kan geen discipel van Mij
zijn”.
In beide uitspraken van Gods Woord wordt de
bekeerling gezegd om vrijwillig, geestelijk deel
te nemen aan de kruisdood van Gods Lam
(waarmee dus bedoeld wordt dat WIJ ook moeten sterven, namelijk afsterven aan onze oude,
zondige natuur). Ook Matthéus 11 vers 29 heeft
inhoudelijk dezelfde boodschap: “Neem Mijn juk
(= uw kruisleven, dat Ik op u leg) op u, en leer van Mij
dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u
zult rust vinden voor uw ziel”. Dit kruisleven, deze
heiliging, werkt de Geest van het Lam in ons uit
tot de zondemacht in ons geheel afgestorven is,

tot de volmaakte verlossing van de zondemacht 15 is verkregen.
Want dit is Gods doel met ons, reeds hier op
aarde: “Om haar (nl. de Gemeenteleden) te heiligen,
door haar te reinigen met het waterbad door het
Woord (van God), om de Gemeente in al haar
heerlijkheid voor Zich te plaatsen, zonder smet
of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en smetteloos (SV: onberispelijk, beeld van de Bruid of Bruidsgemeente)” (Ef. 5:26-27). En dit kunnen wij ook lezen in 1 Petrus 2 vers 24: “Die Zelf onze zonden
in Zijn lichaam gedragen heeft op het kruishout,
opdat wij, voor de zonden dood (SV: afgestorven),
voor de gerechtigheid (door de Christusnatuur in ons)
zouden leven.”
In de eindtijd wordt deze heiligmakende werking
van Gods Geest, met het oog op de Bruidsvorming, versneld uitgevoerd door middel van de
loutering (= volmaakte reiniging) in en door Zijn
vuur. Hierover kunnen wij lezen in Maléachi 3
vers 1-3 (NBG): “Zie, Ik zend Mijn bode (Gods geroepen en gezalfde dienstknecht), die voor Mijn aangezicht de (kruis)weg (voor)bereiden zal; plotseling zal (in en door de Heilige Geest) tot Zijn tempel (=
tot Zijn geestelijke “vaten” – die wij, als ware, wijze kinderen
van God zijn) komen de Here (Jezus Christus), Die gij
15

Zie noot 4.

zoekt, namelijk de Engel van het (Bloed)verbond,
Die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de Here der
heerscharen.16 Doch wie kan de dag van Zijn
komst verdragen, en wie zal bestaan (SV: staan;
dus niet in de zonde of geestelijke slaap blijven liggen), als
Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van
de smelter en als het loog van de blekers.17 Hij
zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal
de zonen van Levi (beeld van alle geroepen dienstknechten van de Heer) reinigen, Hij zal hen louteren
als goud en als zilver (= door en door reinigen, tot er
geen “vuil”, geen onreinheid, meer aanwezig is), opdat zij
de Here in gerechtigheid (spijs)offer 18 brengen
(beeld van hun woordbediening, de zgn. geestelijke spijze,
door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid
19
).”
16

Here der heerscharen = God, de Heer van het hemelse
leger; bestaande uit engelen-machten en mensen die – in
en door Zijn Geest geleid – geestelijke strijders van God
zijn. (noot AK)
17 Blekers = Dit zijn mensen die het linnen wit maken door
het te bleken met loog (SV: zeep). In geestelijke zin wordt
bedoelt dat wij ons – in en door Zijn Bloed – “wit”, dat is
geheel rein, moeten laten maken. Zie Efeze 5:26-27 en
ook teksten als Psalm 51:9, Jes. 1:16 en 18. (noot AK)
18 Spijsoffer volgens de Statenvertaling. (noot AK)
19 Joël 2 vers 23: “En gij, kinderen van Sion (beeld van de
Gemeente/Kerk, en dus ook van de bekeerde Israëlieten),
juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de

Deze versnellende werking van Gods Geest is
nodig voor de vorming van de Bruid van Gods
Lam. Dan is – door de heiligmakende werkingen
van Gods Geest – waargemaakt geworden, wat
geschreven staat in Efeze 5 vers 26-27: “Om
haar (nl. de Gemeenteleden) te heiligen, door haar te
reinigen met het waterbad door het Woord (van
God), om de Gemeente in al haar heerlijkheid
voor Zich te plaatsen, zonder smet of rimpel of
iets dergelijks, maar heilig en smetteloos (SV:
onberispelijk, beeld van de Bruid of Bruidsgemeente).”
3. Hij wil het nieuwe Christusleven in de bekeerling – de echt en oprecht van de zonde
bekeerde christen – inbouwen.
Dit Christusleven in ons begint met een wedergeboorte, een geboorte uit God. Dit kunnen wij
lezen in Johannes 1 vers 12-13: “Maar allen die
Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht
gegeven kinderen van God te worden, namelijk
die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet
uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een
man, maar uit God geboren zijn”. Terwijl wij in
Galaten 4 vers 6 lezen: “Nu, omdat u kinderen
Leraar ter gerechtigheid (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest); ja, (geestelijke) Regenstromen laat Hij voor u nederdalen, Vroege Regen en
Late Regen, zoals voorheen (zoals in de apostolische tijd).”
(NBG) (noot AK)

(van God) bent, heeft God de Geest van Zijn
Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba,
Vader!”. In 1 Petrus 1 vers 3 lezen wij tenslotte:
“Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid
ons opnieuw (nl. in en door Zijn Geest) geboren deed
worden tot een levende hoop door de opstanding
van Jezus Christus uit de doden”.
Als een bekeerde, gelovige ziel sterft zonder
(waarlijk) uit God wedergeboren te zijn, kan hij of
zij Gods hemel nog niet binnengaan, maar hij of
zij komt dan eerst in het paradijs of de zgn.
“voorhemel”. In de Israëlitische tabernakel 20 is
de voorhof 21 hier een symbool van. In Johannes
3 vers 5 lezen we: “Jezus antwoordde: Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren
wordt uit water en Geest (waarmee de water- en
Geestesdoop bedoeld wordt), kan hij (of: zij) het Koninkrijk van God niet binnengaan”. Want… dit
kan pas gebeuren als de bekeerling ook echt uit
20

Voor meer over de geestelijke betekenis van de Israëlitische tabernakel, zie eventueel onze studie “Christus in de
Tabernakel” van CJH Theys en/of “De Tabernakel van Israel” (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle
volmaaktheid toe) en/of “Lukas: Het Boek van de NIEUWE
MENS in Christus” van E. van den Worm. (noot AK)
21 Voor meer over de geestelijke betekenis van ‘de
voorhof’, zie noot 20.

God geboren is. Deze wedergeboorte uit God
groeit overeenkomstig onze geestelijke honger –
door de werking van Gods Geest – uit tot de
(volle) wasdom ervan toe, namelijk: “tot de mate
van de grootte van de volheid van Christus”.
Zoals wij kunnen lezen in Efeze 4 vers 13: “Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof
en van de kennis van de Zoon van God, tot een
(geestelijk) volwassen man, tot de (geestelijke) maat
van de grootte van de volheid van Christus”.
In de eindtijd wordt deze werking van Gods
Geest versneld vanwege de nodige vorming van
de Bruid van Gods Lam. Dit gebeurt door de uitstorting van de Spade Regen, het beeld van de
Heilige Geest, zoals wij kunnen lezen in Joël
2:23 (NBG): “En gij, kinderen van Sion! (beeld van
alle christenen, bekeerde Israëlieten en/of Messiasbelijdende Joden) juicht en verheugt u in de Here,
uw God; want Hij geeft u de Leraar ter gerechtigheid (= de Heilige Geest); ja, (geestelijke) Regenstromen laat Hij voor u nederdalen, Vroege Regen
en Late Regen (waardoor Hij u, als vrucht van de Heilige
Geest, zal vullen met overvloedig Goddelijk leven), zoals
voorheen (zoals IN HET BEGIN – namelijk: in de tijd van
de eerste Gemeente, ten tijde van de apostelen).”
4. Hij wil de bekeerling – de echt en oprecht
van de zonde bekeerde christen – geestelijke
sterkte geven om alle aanvallen van welke

duistere macht ook in dit aardse leven te
weerstaan en te overwinnen.
Vooral in de eindtijd is deze sterkte, deze macht
van de Heilige Geest hard nodig om de aanvallen
en misleidingen van de duistere machten te onderkennen en te overwinnen, want duisternis en
donkerheid van de satanische machten zullen
dan de wereld en (ongelovige en/of wereldsgezinde) mensheid in hun macht houden.
In Jesaja 60 vers 1-2 (NBG) lezen wij: “Sta op (=
blijf niet in uw zonden of geestelijke slaap “liggen”), word
(geestelijk) verlicht, want uw Licht (de Here Jezus
Christus, in en door de Heilige Geest) komt en de heerlijkheid van de Here gaat over u op. Want zie,
duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid
de natiën, maar over u zal de Here opgaan en
Zijn heerlijkheid zal over u (= de Bruid of Bruidsgemeente) gezien worden.” 22
Wij leven nu in de eindtijd, daarom… doet nu –
door Gods genade – de gehele wapenrusting
22

Vergelijk dit vers met Hooglied (het boek over de Bruid
en Bruidegom) 6 vers 10: “Wie is zij, die daar oplicht als de
dageraad, zo helder als de volle maan, zo stralend als de
zon, zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw?” (NBV). Vergelijk dit ook nog met Openbaring 12 vers 1: “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed
met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar
hoofd een kroon van twaalf sterren.” (HSV) (noot AK)

Gods aan, zoals wij kunnen lezen in Efeze 6
vers 13: “Neem daarom de hele wapenrusting
van God aan, opdat u weerstand kunt bieden in
de boze dag en na alles verricht te hebben, (geestelijk) stand kunt houden.”
5. Sommige van de bekeerlingen – de echt en
oprecht van de zonde bekeerde christenen –
zal Hij roepen tot deelname aan de arbeidszalving 23, tot opbouw van Gods Gemeenten/Kerk.
Dat Hij bepaald wie Hij roept, kunnen we lezen in
Markus 3 vers 13 (SV): “En Hij (= Jezus) klom op
de berg, en Hij riep tot Zich wie Hij wilde; en zij
kwamen tot Hem”.
Met de vordering van de geestelijke inbouw van
Zijn geestelijk heiligdom 24 in ons hart en wezen
groeit ook de sterkte van de tegenwoordigheid
van de Heilige Geest in ons hart en wezen aan
tot de volheid en heerlijkheid van God toe. Dan
zal Hij zonder enig bezwaar de zonen Gods 25
23

Zie noot 11.
meer over dit ‘geestelijk heiligdom’, zie noot 20.
25 Ook dochters van God worden – als zij volmaakt in Hem
zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van
Christus” (Ef. 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de ge24 Voor

op aarde openbaren, waarover wij kunnen lezen
in Romeinen 8 vers 18-19: “Want ik vind dat het
lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard
ZAL worden. Met reikhalzend verlangen immers
verwacht de schepping (SV: het schepsel) het
openbaar worden van de kinderen (NBG: de zonen) van God.”
E. van den Worm
Van de Heer ontvangen en opgeschreven in juni 2009,
op 94 jarige leeftijd !

meenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting,
niet meer nodig en dus niet aanwezig. (noot AK)

