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Geliefde, 
  

Gefeliciteerd met het gratis geschenk van de eeuwige redding. Dit heeft u ontvangen toen u 

Jezus Christus accepteerde als uw Heer en Redder.  

Ik wil een aantal waarheden met u delen die dienen als fundament voor het Christelijk geloof. 

Het zijn waarheden waarop u een sterk en stralend leven in Christus kunt bouwen. Bestudeer dit 

materiaal zorgvuldig en het zal een eeuwige oogst voor u opleveren.  

Ik bid dat God u de Geest van wijsheid en openbaring zal geven in het kennen van Hem. Ik 

bid dat de ogen van uw verstand verlicht zullen worden zodat u de hoop zult herkennen waartoe 

Hij u heeft geroepen. Ik bid dat u alles zult leren kennen wat gratis voor u in Christus beschikbaar 

is gemaakt. Amen.  

Dit materiaal zal u helpen om uw nieuwe leven in Christus Jezus te beginnen. Lees ook uw 

Bijbel en bestudeer de Bijbelverzen tijdens het bestuderen van dit boek. Ik geloof dat de boodschap 

die in dit boek staat uw leven zal veranderen en dat het uw toekomst zal helpen vormgeven, volgens 

de principes van Gods Woord.  

God zegent u rijkelijk, in Jezus Naam. Amen.  
  

Pastor Chris Oyakhilome  
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1 

 

DE WARE U! 

 
U bent meer dan het lichaam dat u ziet. U bent meer dan de verpakking die uw zintuigen 

huisvest. Het gaat dan om uw zintuigen van zicht, gehoor, gevoel, smaak en reuk. In uw binnenste 

zit iets, of liever zit iemand die echter is dan uw eigen lichaam. Dat is uw menselijke geest en dat is 

de ware u.  

Deze innerlijke mens is degene die de Bijbel beschrijft in 1 Petrus 3:4: “Maar uw sieraad 
moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een 
zachtmoedige en stille geest…”  

Wanneer het lichaam van een mens sterft, dan leeft zijn geest nog steeds. Hij is nog steeds 

die menselijke persoon die hij was voordat hij stierf. Hij heeft niets verloren, behalve de 

mogelijkheid om in de fysieke wereld te functioneren. Zijn lichaam kan dan wel dood zijn, maar de 

ware persoon (de geest) heeft nog steeds hetzelfde bewustzijn als voordat hij stierf.  

Jezus Christus vertelde een verhaal in Lukas hoofdstuk 16 over twee mannen die gestorven 

waren. Eén van hen was een bedelaar met de naam Lazarus. Het ging er niet om dat hij een bedelaar 

was, ook al was hij arm. Het ging erom dat hij een rechtvaardig hart had. Toen hij stierf werd hij 

naar de boezem van Abraham gebracht.  

De tweede man stierf ook. Deze man was rijk geweest op de aarde, maar hij leidde niet een 

rechtvaardig leven en hij had ook geen rechtvaardig hart. Merk op dat toen de tweede man stierf, 

dat zijn lichaam werd begraven onder de grond. Maar Jezus zei dat toen hij zijn ogen opendeed in 

de hel, dat hij Lazarus kon zien zitten op de schoot van Abraham. De tweede man herkende 

Lazarus. Dit betekent dus dat hij in de hel nog steeds kon zien. Toen riep hij het uit naar Abraham 

en zei: “Alstublieft help mij!” Ziet u dat hij ook nog steeds kon praten? Abraham sprak terug tegen 

hem en hij hoorde de stem van Abraham. Dat betekent dat hij in de hel dus nog steeds kon horen.  

De rijke man zei dat hij dorst had, maar ook dat hij pijn had. Dus hij smeekte: ...stuur 
Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong 
verkoelen…” Nog een punt: de man kon nog steeds voelen in de hel. 

Al zijn zintuigen waren nog gewoon intact. Hij kon zelfs dingen herinneren, want hij zei: 

“Alstublieft, stuur iemand van de doden om te prediken tot mijn broers.” Hij had namelijk vijf 

broers op de aarde, dus hij dacht: “maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, 
zouden zij zich bekeren.” Hij herinnerde zich dus zijn broers! 2 Korinthe 5:17-18 zegt: 

 

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie,  

Alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door  

Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.” 
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2 

 

U BENT EEN NIEUWE SCHEPPING!  
  

 

Nu dat u uw leven aan Jezus Christus heeft gegeven en Hem de Heer van uw leven heeft 

gemaakt, bent u niet langer wat u voorheen was. U ziet er van buiten wellicht nog steeds hetzelfde 

uit, maar vanbinnen bent u een geheel nieuw persoon. Dat is wat de Bijbel zegt. U bent niet ‘net 

zoals een nieuwe schepping’. Nee, u bent daadwerkelijk ‘een nieuwe schepping’. U bent een nieuw ras dat 

nog niet eerder bestond (2 Korinthe 5:17).  

U bent niet verandert of aangepast; u bent een compleet nieuwe schepping. U bent een geheel 

nieuw persoon. Het feit dat u vanbinnen een nieuwe schepping bent, betekent niet dat u er van 

buiten ook anders uit ziet. Als u een kort kapsel had voordat u opnieuw werd geboren, dan blijft 

uw kapsel daarna ook gewoon kort. U zult nog steeds dezelfde baan, hetzelfde gezin of dezelfde 

buren hebben.  

Maar wat echt belangrijk is, is dat uw waarden geheel veranderd zijn. U heeft binnen in u een 

nieuwe set met waarden, want u bent vanbinnen een nieuw persoon geworden.  
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U HEEFT DE NATUUR EN HET LEVEN VAN GOD! 
 

  

Nu dat u opnieuw bent geboren, heeft God u het vermogen gegeven om Zijn kind te zijn 

(Johannes 1:12). De natuur van God is ingegeven aan uw menselijke geest. U heeft nu een nieuw 

leven. U heeft het leven van God dat Jezus Christus beschikbaar maakte voor iedereen die in Hem 

gelooft. Wat een fantastisch voorrecht! U bent daarom nu een deelgenoot van de Goddelijke natuur 

geworden (2 Petrus 1:3-4).  

God is nu uw Vader! Hoe kan dit? Een natuur wordt gereproduceerd door middel van 

geboorte. Daarom zal een hond altijd een hond voortbrengen. Een kat zal altijd een kat 

voortbrengen. En Johannes 1:12-13 zegt: “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.”   

God heeft ouderlijke instincten voor u. U maakt deel uit van Zijn ‘huishouden’ en u bent 

daarom ook een burger van de hemel waar Hij woont. God is verantwoordelijk voor u. Hij zal u 

voorzien in al uw behoeften volgens Zijn onuitputtelijke en glorieuze rijkdommen in Christus Jezus 

(Filippenzen 4:19). Hij heeft een goed plan voor uw leven en dat leven begon toen u opnieuw werd 

geboren. U bent het liefdeskind van een liefdesGod en u bent geboren in een liefdesfamilie. Dit is 

heel belangrijk. Hij gaf u dit nieuwe leven om een lid van Zijn Koninkrijk te worden.  

De Bijbel verklaart dat God u eeuwig leven heeft gegeven. Dit is het leven dat in God zelf zit 

en wat het mogelijk maakt voor Hem om te zijn wie Hij is. Dit is het Goddelijk-soort leven. Dit 

leven maakte het onmogelijk om Jezus in het graf te houden. Het gaat hier om het opstandingsleven 

en dit leven zit nu in u!  

 

“En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven 

 is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft  

het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon  

van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de  

Zoon van God” (1 Johannes 5:11-13).  

 

Alleen degene die de Zoon heeft, heeft dit leven. Want dit leven zit feitelijk in de Zoon van 

God. Toen u Hem ontving, heeft u dit leven ontvangen.  

Dit leven maakt het onmogelijk voor u om nog verslagen te worden. Het plaatst u altijd op 

de top. Denk daar eens goed over na! Het is onmogelijk voor God om vernietigd of verslagen te 

worden. U heeft nu ook Zijn leven: u kunt daarom niet vernietigd of verslagen worden, want 

dezelfde Geest die Jezus Christus uit de dood opwekte, woont nu in u! (Romeinen 8:11).  
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U BENT DE RECHTVAARDIGHEID VAN GOD! 
  

 

2 Korinthe 5:21 zegt: “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot 
zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”  

God heeft een ‘natuur-transplantatie’ laten plaatsvinden. Hij maakte namelijk Jezus tot zonde 

voor ons, zodat wij de rechtvaardigheid van God in Hem konden worden. Dit betekent dat Jezus 

voor ons tot een zonde-offer werd gemaakt. 

Hierdoor was het mogelijk voor Jezus om in uw plaats de dood van een zondaar te 
sterven. Het resultaat daarvan is dat u nu zonder enig besef van schuld, angst of 
minderwaardigheid voor God kunt staan (Hebreeën 10:19, Romeinen 5:1).  
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U BENT GERECHTVAARDIGD! 
  

 

Wat betekent het om gerechtvaardigd te zijn? Het betekent dat u ‘onschuldig’ bent verklaard. 
Wat God betreft bent u dus aan geen enkel misdrijf of zonde schuldig. De Bijbel zegt: “Wij dan, 
gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus” 
(Romeinen 5:1). U bent dus al gerechtvaardigd!  

Jezus nam de straf voor uw zonden op Zich toen Hij stierf aan het kruis. Ook al was Hijzelf 

niet schuldig aan enige zonde (1 Petrus 2:22). Daarom rekent Hij u uw zonden niet aan. De Bijbel 

zegt:  

 

“God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende,  

en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van  

de verzoening in ons gelegd” (2 Korinthe 5:19).  
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U BENT GEHEILIGD! 
  

 

Stelt u zich eens voor dat u in een kuil valt en als gevolg daarvan wordt u heel erg vies. Er 

komt vervolgens iemand aan om u uit de kuil te helpen. Hij trekt u eruit en het eerste wat u zult 

doen is uzelf schoonmaken. Met andere woorden; “u wast alle viezigheid van die kuil van u af”. 

Dit kost best wel wat tijd en moeite om te doen. 1 Korinthe 6:11 zegt:  

 
“…u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd,  

in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.”  

 

Heiliging vindt plaats in twee fasen: ten eerste haalt God u uit de kuil (u wordt opnieuw 

geboren) en de Bijbel zegt dat u daardoor meteen geheiligd bent. U bent apart van de wereld gezet 

en u bent nu in Christus. Daarna haalt u alles van de kuil van u af, door uw verstand over te geven 

aan een reinigingsproces of vernieuwingsproces door het Woord van God (Romeinen 12:2).  

De vernieuwing van uw denken is een voortdurend proces. Uw verstand was getraind om 

maar op één enkele manier te denken. Namelijk: eerst zien en dan geloven. Door uw denken echter 

nu te vernieuwen staat u uw verstand toe om dingen op Gods manier te bekijken. U traint uw 

denken opnieuw om dingen vanuit Gods perspectief te zien. Als resultaat daarvan zult u vervolgens 

Gods Woord spreken op Gods manier en de resultaten krijgen die Hij zelf krijgt met Zijn Woord.  
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U BENT BEVRIJD!  
  

 

“Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te  
hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit 
de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van 
Zijn liefde” (Kolossenzen 1:12-13). 

  
Vanaf het moment dat u uw leven aan de Heer Jezus Christus gaf, werd u lid van Gods 

Koninkrijk. Geen duivel of demoon uit de hel kan u ooit nog kwaad doen. U bent vrij geworden 

van ieder verbond waar u bewust of onbewust in zee mee was gegaan. U bent vrij geworden van 

iedere gewoonte, zonde, ziekte of ongemak die u ooit gebonden hielden. Waarom? Omdat u bevrijd 

bent van de machten van de duisternis!  

De Bijbel zegt dat God u heeft bevrijd van de controle en beheersing van de duisternis en 

dat Hij u heeft overgeplaatst naar Zijn Koninkrijk. U hoeft nooit meer bang te zijn. God is uw 

Herder en Zijn ogen zijn op u gericht om u te beschermen (Psalmen 23:1).  

De Bijbel zegt: “Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn” 
(Johannes 8:36). God heeft u overgebracht naar Zijn Koninkrijk. Dat is waar u nu bent; dat is waar 
u behoort te zijn. U bent al bevrijd van de machten van de duisternis. Let op: dit staat geschreven 
in de verleden tijd: u bent dus nu al bevrijd van de machten van de duisternis!  
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GODS GEEST WOONT IN U! 
  

 

Een ander geweldig onderdeel van dit nieuwe leven is dat de Geest van God in u is komen 

wonen. Wanneer de Geest van God Zijn woonplaats in u maakt, dan geeft Hij u een nieuw inzicht 

in het Woord van God. Wanneer u nu de Bijbel bestudeert, dan krijgt u nieuw inzicht in uw eigen 

geest. Nu valt het Woord van God toe te passen in uw eigen leven.  

Iets anders wat de Heilige Geest doet is u herinneren aan Gods Woord (Johannes 14:26). 

Daarnaast geeft Hij u ook de kracht om een effectieve getuige te zijn van het evangelie van Jezus 

Christus.  

 

“Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal;  

en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en  

tot aan het uiterste van de aarde” (Handelingen 1:8).  
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       WAT MOET U DOEN WANNEER … 
  

           SLECHTE GEDACHTEN IN U OPKOMEN?  
  

 

Opnieuw geboren zijn betekent niet dat u niet meer verleid zult worden. Maar u moet niet 

toegeven aan deze verleidingen. De Bijbel onderwijst ons dat wanneer we beproefd worden, dat 

God dan altijd voor een uitweg zorgt (1 Korinthe 10:13). Dus wanneer slechte gedachten in u 

opkomen, dan moet u:  

  

1) ONTHOUDEN DAT U EEN NIEUWE SCHEPPING BENT  

  

De slechte gedachten komen tot u als een uitwendige kracht en zijn een vorm van misleiding, 

afkomstig van de duivel. Schenk er geen aandacht aan in uw gedachten, helemaal niet nu u opnieuw 

bent geboren. De Bijbel zegt dat wij (de opnieuw geboren gelovigen) het verstand van Christus 

hebben (1 Korinthe 2:16). U moet onthouden wie u nu bent: een nieuwe schepping! God wil altijd 

dat we onthouden dat we nieuwe scheppingen zijn en dat Hij ons een nieuw leven heeft gegeven. 

Dit nieuwe leven is datgene waarin u behoort te geloven.  

  

2) WANDEL IN GEHOORZAAMHEID  

  

Gehoorzaam God! Stelt u zich eens voor dat de gedachte aan een slechte gewoonte in u 

opkomt. De druk begint zich zo sterk in u op te bouwen om dat verkeerde ding te doen, zoveel 

zelfs dat u al pogingen doet om het ook echt te gaan doen. Maar op het moment dat u zich herinnert 

dat u een nieuwe schepping (een nieuw persoon) bent, dan heeft u plotseling de moed en de 

vrijmoedigheid om het van u af te schudden.  

Gehoorzaam God! Opnieuw geboren zijn betekent niet dat die verkeerde gedachten niet 
meer in u zullen opkomen. Maar het punt is dat u ze niet toestaat om bezit van u te nemen. 
Weiger ze! Het gezegde zegt: “u kunt vogels niet stoppen om over uw hoofd te vliegen, maar u 
kunt ze wel stoppen om daar een nest te bouwen!”. Dat is de waarheid.   

U houdt misschien niet tegen dat deze gedachten in u opkomen, omdat ze van buitenaf bij u 

binnenkomen. Maar u kunt ze wel stoppen om in u te blijven hangen en daar een plek te krijgen. 

Laat de verkeerde gedachten niet in u hangen en sta ze niet toe om u te domineren of te 

overheersen. U kunt feitelijk stoppen met te denken aan deze dingen en in plaats daarvan aan de 

juiste dingen te denken (Filippenzen 4:8).  

Stelt u zich voor dat u een artiest of een acteur bent en dat u de rol van een vrouw moet 

spelen, ook al bent u een man. U kunt dan een jurk aantrekken, een pruik dragen, u vrouwelijk 

gedragen of praten als een vrouw. Maar u zult nooit vergeten dat u een man bent zodra het acteren 

voorbij is. Zodra u het podium afloopt, gaat u naar de kleedkamer, doet u uw eigen kleren weer aan 

en gaat u weg. Wanneer u vervolgens de volgende dag naar uw werk gaat, dan bent u niet vergeten 

dat u een man bent. U praat en leeft als een man. Het zou belachelijk zijn als u weer gaat werken 

en dat u zich dan gedraagt en praat als een vrouw, net zoals u dat deed in het toneelstuk.     

Ditzelfde geld ook voor u op dit moment. Voordat u opnieuw geboren was, gedroeg u zich 

slecht, maar nu heeft u een nieuw leven. Dat nieuwe leven is het leven dat u nu behoort te leiden. 

U heeft lange tijd de rol van een vrouw gespeeld en soms vergeet u uzelf en begint u zich weer zo 
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te gedragen. Maar dan herinnert u zich weer dat u toch een man bent en u corrigeert uzelf. U 

gedraagt u slim en zegt: “Ik ben helemaal geen vrouw; ik speel nu niet een toneelstukje; ik moet 

mijzelf zijn!”  

Zo stopt u ook met die slechte gewoonte. Zeg tegen uzelf: “Ik ben opnieuw geboren. Dat is mijn 

ware natuur!” Ongeacht de gewoonte, STOP zodra u het herinnert. En u zult het herinneren! Zeg 

tegen uzelf: “Ik ben opnieuw geboren! Hou ermee op!”  

Laat de cirkel van zonde niet doorgaan en schaam u niet om tegen uw vrienden te zeggen: 

“Sorry, maar dit doe ik niet meer, want ik ben opnieuw geboren.” Zorg dat u uw slechte gewoonten kwijtraakt 

door ze te vervangen met goede gewoonten. Doe dit met opzet en doe het bewust. Kom achter 

goddelijke eigenschappen via het Woord van God en train uzelf daarmee door ze te beoefenen.  

 

3) WEES EEN DOENER, HANDEL NAAR HET WOORD!  

  

God wil niet dat wij slechts ‘hoorders’ zijn van het Woord. Hij wil dat wij ‘doeners’ zijn van 

Zijn Woord: 

 

“En wees daders (doeners) van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.  

Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het  

gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is  

weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag” (Jakobus 1:22-24).  

 

U wordt een doener van het Woord wanneer u het Woord onthoudt en er overeenkomstig naar 

handelt. Dan zult u het altijd onthouden. Dat is één van de dingen die de Heilige Geest in ons doet. 

Jezus zei: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die 

zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb” (Johannes 

14:26).  

God zij dank want de Heilige Geest is hier; Hij helpt ons door ons te herinneren aan het 

Woord! Wanneer u zich het Woord herinnert dan moet u ernaar handelen. Maak u geen zorgen of 

u het wel of niet zult onthouden; de Heilige Geest zal het in u laten opkomen. Maar u moet bereid 

zijn om Hem altijd te gehoorzamen, wanneer Hij deze waarheden in uw gedachten laat komen.  

  

4) ONTHOUD DAT ZONDE GEEN HEERSCHAPPIJ OVER U ZAL HEBBEN  

  

Dit is ook belangrijk om te onthouden: Verkeerde gedachten hebben geen macht om over u 

te heersen, tenzij u ze toestaat. “Want de zonde zal over u niet heersen...” (Romeinen 6:14). 

Zonde zal geen heerschappij over u hebben. Het zal niet de overhand hebben, want u bent niet 

meer onder de wet, maar onder genade. Dat is wat de Bijbel over u zegt.  

God heeft u bevrijd van de machten van zonde en duisternis. Hij heeft u overgeplaatst in 

Zijn Koninkrijk:  

 

“Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben 

aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van  

de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde” (Kolossenzen 1:12-13).  

 

Nu dat u opnieuw bent geboren, is dit de plek waar u zich bevindt. Vandaar dat de machten 
van de duisternis geen heerschappij meer over u kunnen hebben. Die machten zijn in de wereld 
van zonde, maar u bent nu in de wereld van Gods leven. Op die plek overstijgt u elke zonde. Nu 
kunt u dus begrijpen waarom zonden geen heerschappij meer over u kunnen hebben.  
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Kolossenzen 1:14 zegt: “In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk 
de vergeving van de zonden.” In Christus Jezus hebben we verlossing. Dit is onze huidig bezit 

(Efeze 2:5-6). We proberen het niet te krijgen, want we hebben het al! We moeten dit bewustzijn 

uit Gods Woord vasthouden en er blij mee zijn.  
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WAT MOET U DOEN WANNEER … 

  

     OUDE VRIENDEN U ONTMOEDIGEN?  
  

 

Nu dat u opnieuw bent geboren hoort u bij een nieuwe familie. U behoort niet meer toe aan 

de oude familie. Dit betekent natuurlijk niet dat u uw oude vrienden en bekenden compleet de rug 

toekeert of dat u hen verwerpt. U moet een licht voor hen zijn. Zij zijn nog steeds in de duisternis, 

want ze hebben Jezus Christus nog niet in hun hart ontvangen. U moet onthouden dat u voor hen 

het licht van God bent geworden. Deel het evangelie van Christus met hen, zodat zij Jezus ook 

kunnen volgen.  

Wat moet u dan doen als ze u proberen te ontmoedigen? De Bijbel zegt dat er in de laatste 

dagen spotters zullen komen die alles zullen doen wat slecht is en dat zij zullen lachen om de 

waarheid (2 Petrus 3:3-4).  

Spotters zijn degenen die u proberen te ontmoedigen en u terug willen trekken naar het oude 
leven. Maar u moet zich door hen niet laten manipuleren. Sta niet toe dat hun houding uw omgang 
met Christus in de weg staat. Weiger om een ‘ongelijk span’ met hen te vormen. Accepteer hun 
advies en opmerkingen niet. Blijf staan voor God en Zijn Woord.  

  

1) VORM GEEN ONGELIJK SPAN  

  

In het vroege stadium van de mechanische landbouw nam een boer twee dieren en maakte 

hij een span. Bijvoorbeeld een span van twee ezels of twee koeien. De boer maakte ze dan vast aan 

een ploeg. Die twee dieren zouden dan de grond ploegen terwijl ze samenliepen. Omdat ze 

samengespannen waren, moesten de twee dieren in dezelfde richting wandelen. Waar de ene heen 

ging, daar ging de andere ook heen. De boer gaf ze richting en vervolgens liepen ze in die richting, 

zolang ze onder datzelfde juk zaten.  

Als beide dieren dus ezels waren, dan heette het een ‘gelijk span’. Maar als één dier een ezel 

was en de andere een koe, dan werd het een ‘ongelijk span’ genoemd (want het waren niet dezelfde 

dieren). Als wij met iemand samen moeten leven of gaan, dan zou het dus een ‘gelijk span’ moeten 

zijn. Dat is dus een Christen en een Christen die samen vriendschappelijk leven of lopen. Maar als 

een Christen en een niet-Christen een vriendschap hebben, dan vormen zij een ongelijk span. En 

God zegt: “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen…” (2 Korinthe 6:14-16).  

Dus u ziet dat een vriendschap hebben met een ongelovige en samen hetzelfde leven leiden, 

betekent dat u een ongelijk span hebt gevormd. Dit is echter niet juist. God wil niet dat u een 

ongelijk span vormt, maar Hij wil dat u een gelijk span vormt met andere Christenen, die dezelfde 

dingen doen. Ongelovigen kunnen niet uw beste vrienden zijn. Ongeacht hoe goed die persoon 

ook is, zolang hij niet opnieuw geboren is, kan hij niet uw beste vriend zijn. Dit is voor God 

onmogelijk en onacceptabel, want het is een ongelijk span. Uw beoordeling van een persoon valt 

ook niet te vergelijken met Gods beoordeling.  

Op een dag stuurde God Samuel naar het huis van Isaï om één van zijn zonen te zalven als 

Koning van Israël (1 Samuel 16:1-13). Toen Samuel de eerste zoon van Isaï zag, genaamd Eliab, 

zei hij: “Deze is vast en zeker voor de HEERE Zijn gezalfde”. Dat dacht hij omdat Eliab 

groot, lang en knap was. Maar God sprak tot de profeet en zei: “Zalf hem niet, want ik heb hem 

verworpen.” Toen zei Hij: “Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat 



16 
 

voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.” Vandaar dat uw beoordeling van iemand 

slechts het uiterlijk betreft. Namelijk wat die persoon zegt, hoe hij eruitziet, hoe hij loopt etc. U 

kunt allerlei meningen vormen over die persoon op basis van al deze dingen, maar God kijkt naar 

de binnenkant, naar zijn hart. 

Degene die niet opnieuw is geboren, heeft geen goede stand bij God. Hij kan alleen maar 

goed voor God komen te staan door opnieuw te worden geboren. Alleen dan is die persoon 

gekwalificeerd om uw beste vriend te zijn. Totdat hij opnieuw is geboren, behoort hij niet uw beste 

vriend te zijn. Hij is er niet voor gekwalificeerd en voldoet niet aan Gods standaard. Nu dat u 

opnieuw bent geboren, verlangt u om God te behagen, dus behoort u niet uw eigen maten te 

gebruiken. Dit is erg belangrijk.  

Houdt uw hart gericht op Gods dingen en Hij zal u overal doorheen helpen (1 Korinthe 

10:13).  
  

  



17 
 

11 

 

WAT MOET U DOEN WANNEER … 

  

VERVOLGING EN MOEILIJKHEDEN KOMEN?  
  

 

In Markus 4:1-9 vertelde Jezus ons over de gelijkenis van de zaaier. De man ging zaaien en 

een gedeelte van het zaad viel op rotsachtige grond, andere op harde grond, andere tussen doorns 

en andere op goede grond. In Markus 4 verzen 16 en 17 vertelt de Bijbel ons:  

 

“En evenzo zijn dit degenen in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt: die, als 

zij het Woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen, en geen wortel in  

zichzelf hebben, maar zij zijn mensen van het ogenblik; als er later verdrukking of  

vervolging komt omwille van het Woord, struikelen zij meteen.”  

 

Hij spreekt over degene die geen wortel in zichzelf hebben en maar heel even tegen 

verdrukking kunnen. Hij zei dat ondanks het feit dat deze mensen het Woord met alle 

bereidwilligheid accepteerden, dat zij toch beledigd raken zodra vervolging of moeilijkheden op 

komen dagen vanwege het Woord. Dit gebeurt met heel veel mensen.  

Wat Jezus hier zegt is dat er veel mensen zijn die geen diepe liefde voor Hem hebben. Ze zijn 

opgetogen over het Woord van God vanwege de beloften van eeuwig leven, blijdschap en gebeden 

die verhoord worden. Maar ze hebben geen diepe liefde voor God. Zodra moeilijkheden komen, 

dan geven ze op. Dat is erg jammer! Wanneer vervolging en moeilijkheden komen, dan behoort u 

juist het Woord van God te volgen:  

  

1)  U BEHOORT EEN DIEPE LIEFDE VOOR  GOD TE HEBBEN  

  
God wil dat u een diepe, sterke liefde voor Hem heeft. Liefde kan toenemen of afnemen. 

Hoe meer u aan Hem denkt, naar Zijn Woord luistert en omgang met Hem heeft in gebed, des te 

meer liefde u voor Hem zult hebben. Want liefde neemt toe wanneer u meer bekend raakt met 

Hem. Hoe meer u bekend raakt met God, des te meer zult u van Hem gaan houden. Hoe meer u 

naar Zijn Woord luistert, des te meer zult u Hem ontdekken en liefhebben en u zult dan ook meer 

van Hem ontvangen.  

Wanneer u deze sterke liefde voor God heeft, dan begint Zijn Woord wortel te schieten in 

uw hart. Dat zorgt ervoor dat als u in een moeilijke situatie komt, dat u dan Gods standpunt 

daaromtrent kent en dat u Gods standpunt dan ook zult verklaren.  

De Bijbel zegt dat leven en dood in de macht van de tong liggen (Spreuken 18:20-21). De 

Bijbel zegt ook dat waar het hart vol van zit, de mond overloopt (Mattheüs 12:34-37). Wanneer u 

uw hart vult met Gods Woord, dan zult u (ongeacht de situatie) dingen bekijken op Gods manier 

en hetzelfde zeggen. Het zal gebeuren!  

  

2)  GEEF NIET OP!  

  
U moet niet opgeven wanneer er problemen komen! Opnieuw geboren zijn betekent niet dat 

er geen problemen meer zullen komen. Het betekent ook niet dat er geen moeilijkheden meer 
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zullen zijn. Wat het simpelweg betekent is dat wanneer u moeilijkheden en problemen onder ogen 

komt, dat God u er dan doorheen zal helpen. Zoals geschreven staat in Psalmen 23:5 “U maakt 
voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders…” U kunt in de aanwezigheid 

van uw vijanden zijn, maar zij kunnen u niet vernietigen: de vervolging door Satan of uw vijanden 

kan uw leven nooit vernietigen!  

God wil niet dat u opgeeft. U moet sterk zijn! Ongeacht hoe moeilijk dingen soms ook lijken 

te zijn, geef nooit op! God zal u er doorheen helpen, dus wees niet ontmoedigd. Blijf Hem trouw 

en Hij zal u nooit teleurstellen of verlaten. U zult altijd winnen in alle omstandigheden van het 

leven, want de omstandigheden zijn aan u onderdanig geworden. Jesaja 43:2 zegt dat u door de 

wateren zult gaan, maar dat deze u niet zullen overstromen. En als u door het vuur gaat, dan zal 

het u niet verbranden. Wanneer u Jezus Christus volgt, dien Hem dan met heel uw hart; volg Hem 

ongeacht de uitdagingen die u tegenkomt.  

 

“Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.  

Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in  

het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de  

Heere” (1 Korinthe 15:57-58).  

 

“Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld  

overwonnen heeft: ons geloof” (1 Johannes 5:4).  

 

Ziet u wel? God geeft ons de overwinning door onze Heer Jezus Christus, dus wij kunnen 

nooit verliezen. Bestudeer 1 Johannes 5:4 zorgvuldig; het spreekt over de overwinning die de wereld 

overwint, dat is ons geloof. Leef door geloof; u bent een overwinnaar, geen verliezer. U bent als 

overwinnaar geboren, want u bent uit God geboren. U bent het nageslacht van God, geboren uit 

Zijn Geest!  
  



19 
 

12 

 

DE HEILIGE GEEST EN U! 
  

 

Opnieuw geboren zijn betekent geboren zijn uit de Geest van God (1 Korinthe 12:13, 

Johannes 3:5-8). Wanneer u opnieuw bent geboren, dan wordt de Heilige Geest een integraal 

onderdeel van uw leven. Om die reden moet u dus begrijpen wie Hij is en moet u Zijn werk in uw 

leven herkennen.  

U moet begrijpen wat Hij u te bieden heeft, zodat u kunt genieten van het overvloedige leven 

dat beschikbaar is in Christus. Dan kunt u het cadeau ontvangen dat via Hem tot u is gekomen (1 

Korinthe 12:8-10) en dan kunt u Zijn kracht in uw leven ervaren (Lukas 24:49, Handelingen 1:4-

8).   

  

WIE IS DE HEILIGE GEEST?  

  

In verschillende gedeelten van de Bijbel wordt de Heilige Geest vermeld; 

 In het Oude Testament zien we Hem kracht en vermogen geven aan mensen om het 

onmogelijke te doen (Richteren 14:6,19).  

 In het Nieuwe Testament zien we Hem zeer prominent in de geboorte, bediening en het 

leven van Jezus (Lukas 4:18).  

 De Heilige Geest wordt ook vermeld in Handelingen 2:1-4, waar Hij werkzaam is in de 

levens van de discipelen van Jezus.  

 Hij is God. Hij is een bovennatuurlijk Persoon en Hij is de derde Persoon uit de Drie-

eenheid (Johannes 14:16-17, Johannes 15:26).  

 Hij bestond al voordat tijd begon (Genesis 1:2).  

 Hij is de uitdrukking van Gods kracht. Met andere woorden; Hij is het gedeelte van God 

dat uitvoert wat de Vader uitspreekt in woorden (Genesis 1).  

 Hij is de Geest van liefde, kracht en een gezond verstand (2 Timotheüs 1:7).  

 Hij is de Geest van Vrijheid (2 Korinthe 3:17).  

  

WAT IS DE HEILIGE GEEST NIET?  

  

Het is ook goed om te vermelden dat de Heilige Geest níét een kracht, wind, olie of duif is. 

Ook al zien we Hem soms wel zo afgebeeld worden in de Bijbel. Hij is niet ‘tongen’, ook al 

geeft Hij wel die uiting. Hij is niet ‘kracht’, maar Hij brengt ons wel de kracht van God. Hij 

is niet de Geest die u weer in gebondenheid brengt (Romeinen 8:15), maar Hij is juist de 

Geest die vrijheid geeft (2 Korinthe 3:17).  

  

WAAROM HEBBEN WIJ DE HEILIGE GEEST NODIG?  

  

 De Heilige Geest geeft ons goddelijke kracht (Handelingen 1:8). Dit woord ‘kracht’ is 

vertaald uit het Griekse woord ‘dunamis’, wat letterlijk betekent: ‘het dynamische vermogen om 

veranderingen teweeg te brengen.’ Dit gebeurt wanneer de Heilige Geest in ons woont. Hij geeft 

ons het vermogen om dingen te veranderen in onze eigen levens en in de levens van andere 

mensen. 
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 Hij geeft ons de vrijmoedigheid om het evangelie te prediken (Mattheüs 28:18-20, Markus 

16:15-18).  

 Hij leidt ons en geeft ons richting (Johannes 16:13, Romeinen 8:14).  

 Hij troost ons (Johannes 14:18, Handelingen 9:31).  

 Hij instrueert en onderwijst ons (Johannes 14:26, 1 Korinthe 2:11-12).  

 Hij wandelt met ons en wordt een deel van ons dagelijks leven (Johannes 14:16).  

 Hij getuigt met onze geesten dat wij kinderen van God zijn en daarom deelgenoten aan de 

rijkdommen in Christus Jezus (Romeinen 8:16, Efeze 3:6).  

 Hij geeft ons vrijheid om God in liefde te naderen (Romeinen 8:15, 2 Korinthe 3:17, 2 

Timotheüs 1:7).  

  

U KUNT EEN RELATIE HEBBEN MET DE HEILIGE GEEST  

  

In Johannes 14:17 zei Jezus:  

 

“Namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld 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.” 

  

Een relatie met de Heilige Geest hebben is Zijn aanwezigheid en bediening in uw leven 

herkennen en erkennen. U moet daarom tijd doorbrengen in Zijn aanwezigheid, met Hem 

communiceren en u moet Hem leren kennen als een Vriend. U kunt deze relatie hebben door 

tijd in gebed door te brengen, het Woord te bestuderen en de aanzettingen en verzoeken van 

de Heilige Geest te gehoorzamen.  

Wanneer u opnieuw bent geboren, dan bent u gedoopt in de Geest van God. Gedoopt zijn 

betekent ergens geheel in ondergedompeld zijn. U kunt bijvoorbeeld een rubberen bal in een 

bak met water doen en de bal onder water duwen. Dit is precies wat er gebeurt wanneer u 

opnieuw wordt geboren; u wordt net als die bal ondergedompeld in de Heilige Geest.  

Maar weet u, er is een verschil tussen de bal die helemaal onder water is en de bal die onder 

water ook nog eens vol water zit. Als de bal gevuld moet worden, dan moet daar ook een 

opening voor zijn. Met andere woorden; het materiaal waar de bal van gemaakt is moet de 

opening hebben waardoor het water naar binnen kan komen. Op dezelfde wijze (nu dat u 

opnieuw bent geboren) moet u de Heilige Geest ook ontvangen in uw binnenste en vervuld 

worden met Hem.  

Daarnaast is vervuld zijn met de Heilige Geest niet een eenmalige ervaring die slechts 

éénmaal in uw leven voorkomt. Het is een voortdurende en dagelijkse ervaring (Efeze 5:18). 

Dit betekent dat u een bewustzijn heeft van Zijn aanwezigheid en de constante erkenning 

van Zijn bediening in uw leven. U kunt constant vervuld worden met de Heilige Geest, terwijl 

u groeit in uw omgang met Hem. Dit kan zijn in lofprijzingen, gebed, studie van het Woord, 

als ook in het consistent gehoorzamen van Zijn instructies. Op deze manieren kunt u geleid 

worden door de Geest van God.  

   

SPREKEN IN ANDERE TONGEN  

  

Zoals ik al eerder vermeldde, geeft de Heilige Geest Gods kinderen de uiting, oftewel hoe 

zij in andere tongen moeten spreken. Eén van de tekenen waarvan de Heer zei dat ze de 

gelovigen zullen volgen is dat zij met nieuwe tongen zullen spreken (Markus 16:17).  

Dit is een geestelijk en bovennatuurlijk vermogen waarmee de gelovige direct met God 

communiceert vanuit zijn geest. Dit wordt u ingegeven als een cadeau door de Heilige Geest.  
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Spreken in andere tongen wordt soms aangeduid als ‘bidden in de Geest’. Wanneer we in 

andere tongen spreken, spreken we direct tot God (1 Korinthe 14:14) en onze geest wordt 

opgebouwd (Judas 1:20). Onze geest wordt dan ook opgeladen en verfrist (Jesaja 40:31).  

Zodra u de Heilige Geest ontvangt kunt u in tongen spreken wanneer u maar wilt. Hij spreekt 
niet door u heen, maar Hij geeft u het vermogen om te kunnen spreken. Dus ga uw gang en spreek 
tot de Heer in tongen wanneer u maar wilt.  

Wanneer u in tongen begint te spreken, dan zult u dit steeds vloeiender doen. Maar u moet 

het wel regelmatig blijven oefenen. Het lijkt op een klein kind dat voor het eerst een paar woordjes 

spreekt. Hoe meer hij ze oefent, des te vloeiender hij zal gaan spreken. Zo gaat het ook met de 

tongentaal. Het is een nieuwe taal en ook al hoeft u het niet te leren, u zult het toch vloeiender gaan 

spreken als u ermee doorgaat.  

Wanneer u vaak in tongen spreekt zal dit ook nog uw geestelijke ontwikkeling bevorderen en 

u leiden naar andere gaven en manifestaties van de Geest van God.  
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MOET U NAAR DE KERK GAAN? 
  

 

In Mattheüs 16:18 sprak Jezus van Zijn kerk. De kerk is Zijn lichaam op de aarde en Hij zei 

dat Hij het zou opbouwen en dat de poorten van de hel het niet zullen overweldigen.  

 

“Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam,  

hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen  

immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij  

Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.  

Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele” (1 Korinthe 12:12-14). 

 

Wij zijn het Lichaam en Christus is het Hoofd. Alle (opnieuw geboren) Christenen zijn 

ledematen van Zijn Lichaam en van elkaar (1 Korinthe 12:27). En net zoals verschillende delen van 

het menselijke lichaam niet afzonderlijk kunnen functioneren, zo kunnen ook de verschillende 

ledematen van het Lichaam van Christus niet afzonderlijk functioneren op een effectieve wijze. Dit 

komt omdat God verschillende gaven en roepingen heeft gegeven aan de leden van de kerk, 

waarvan de hele kerk behoort te profiteren (1 Korinthe 12:18-24, Efeze 4:11-12). 

Kerkdiensten bijwonen staat daarom gelijk aan het gehoorzamen van Gods wil en het stelt 

ons in staat om elkaar te zegenen en op te bouwen met verschillende gaven van God: wonderen, 

genezingen, profetieën etc. U zult dan een beter begrip krijgen van het Woord van God dat 

onderwezen wordt en u zult getuigenissen horen en wonderen zien. Samen bidden en God 

aanbidden brengt de ‘gezamenlijke zalving’ van de Heilige Geest tevoorschijn, Die dan vervolgens 

weer elk lid van de gemeente op een speciale manier bedient (Hebreeën 10:25, Handelingen 1:14, 

Psalmen 133:1-2). 

Helemaal alleen wandelen in het Woord is net als tegen de stroom in willen zwemmen. Dat 

ontstaat wanneer u geen Geest-gevulde kerkdienst bijwoont. Door volledig te participeren in een 

dergelijke kerkdienst zorgt u ervoor dat u de kerk en haar leden beter leert kennen. U zult ook in 

staat zijn om uw geest (de innerlijke mens) te ontwikkelen tot volwassenheid. Dit maakt uw wandel 

met het Woord gemakkelijker en ook meer productief. Als een Christen moet u zich identificeren 

met een lokale kerkgemeente, een kerk die u uw ‘thuis’ kunt noemen en waar u volledig meedoet 

aan alle kerkactiviteiten. Anders berooft u zichzelf van de vele zegeningen van God en wandelt u 

tegen de draad van Zijn Woord in. Nu dat u opnieuw bent geboren moet u wandelen met het 

bewustzijn van wie u bent in Christus. Verzuim niet de samenkomsten van de heiligen (Hebreeën 

10:25). Ga dus naar de kerk! 

 

OPGROEIEN IN CHRISTUS 

 

De Bijbel zegt dat geloof tot u komt als u het Woord van God hoort. Ik beveel de onderstaande 

boeken en audio-boodschappen bij u aan voor uw eigen geestelijke ontwikkeling. Deze zijn 

ontwikkeld om u te laten zien hoe u vruchtbaar en productief kunt zijn. Daardoor zal het geloof in 

uw hart opbloeien en groeien. Schaf deze aan of luister ernaar. Zet het Woord aan het werk en zie 

een transformatie in uw eigen leven tot stand komen.  

  

1. Nu Dat U Opnieuw Bent Geboren   
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2. Christendom Uitgelegd  

3. Groeien In Het Woord  

4. Volwassen Worden  

5. Uw Geest Opbouwen  

6. Vervuld Zijn Met De Geest  

7. Overwinning In Het Woord  

8. Het Leven In Christus: De Nieuwe Superman  

9. De Nieuwe Mens In Christus: Een Introductie  
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