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Er is meer
dan vergeving alleen

Dit  volbrachte  werk  op
Golgotha houdt meer in, dan de
meeste christenen er van weten. 

We  kunnen  het  in  grote  lijnen
als volgt weergeven:

Ten eerste stierf Jezus daar voor
ons  als  rechtvaardige  voor
onrechtvaardigen.

Petrus schrijft hierover:

Want ook Christus is eenmaal
om  de  zonden  gestorven  als
rechtvaardige  voor  onrecht
vaardigen,  opdat  Hij  u  tot
God zou brengen. 1

Daardoor zijn wij dus met God
verzoend  en  heeft  Jezus  de
bevoegdheid  en  de  macht
gekregen,  om ons onze zonden
te vergeven. Dat is een kostbaar
heilsfeit.

De apostel Johannes schrijft in 1
Joh.2:1/2

Mijn kinderkens, dit schrijf ik u,
opdat gij niet tot zonde komt.

1  1 Petrus 3:18a

En als iemand gezondigd heeft,
wij  hebben  een  voorspraak  bij
de  Vader,  Jezus  Christus,  de
rechtvaardige,  en  Hij  is  een
verzoening voor onze zonden en
niet alleen voor de onze, maar
ook voor die der gehele wereld. 

Maar  meer  zien  de  meeste
christenen niet  in het werk van
Jezus op Golgotha.  

Echter, in 1 Johannes 5:6 wordt
genoemd:

Hij, die gekomen is door water
en  bloed,  Jezus  Christus,  niet
slechts met water, maar met het
water en met het bloed.

Water  reinigt  een  mens
uitwendig  en  bloed  reinigt  een
mens inwendig.

Jezus  kwam  niet  slechts  met
water  (zonde  vergeving)  maar
Hij  kwam  ook  met  het  bloed
(reiniging  van  inwonende
zonde). 

Ook staat er in 1 Johannes 5:8

En drie zijn er, die getuigen op
de aarde: de Geest en het water
en het bloed, en de drie zijn tot
één.



      -  2  -

Waar  alleen  Geest  en  water
verkondigd wordt, is een gemis.

Er is namelijk op het kruis van
Golgotha veel meer gebeurd dan
de  meeste  christenen
vermoeden.  Onze  oude  mens,
dat wil zeggen: heel ons wezen
als  mens  naar  het  vlees,  werd
daar met Jezus mee gekruisigd. 

En  dat  houdt  in  dat  wij  niet
langer  slaven  van  de  zonde
hoeven te  zijn.   Paulus  schrijft
hierover in Romeinen 6:6/7

6 Dit  weten  wij  immers,
dat  onze  oude  mens  mede
gekruisigd  is,  opdat  aan  het
lichaam der zonde zijn kracht
zou ontnomen worden en wij
niet langer  slaven  der  zonde
zouden zijn.

7 Want wie gestorven is, is
rechtens vrij van de zonde.

We hebben het voorrecht om dit
heilsfeit,  dat  ons  ten  deel
gevallen  is  door  het  volbracht
werk van Jezus, goed op ons in
te laten werken.

In  vers  6  worden  twee
verschillende zaken genoemd: 

1. Onze oude mens.

2. Ons lichaam der zonde.

Ons  lichaam der  zonde hebben
we  nog.  Dat  is  zichtbaar  en
voelbaar.   De  kracht  van  het
lichaam der zonde was die oude
mens, die daarin leefde.

En die oude mens – mijn en uw
oude  mens  –  heeft  Jezus
meegenomen in de dood.  Onze
oude mens – zo staat het in de
verleden  tijd  –  is  mede
gekruisigd.

En juist doordat onze oude mens
werd mede gekruisigd, is aan het
lichaam  der  zonde  zijn  kracht
ontnomen. 

Nogmaals Romeinen 6:7
Want  wie  gestorven  is,  is
rechtens vrij van de zonde.

Deze tekst is een juweeltje!  Wij
zijn  rechtens  vrij  –  het  is  een
recht door Jezus ons verworven
– dat wij vrij zijn van de macht
van de zonde.

We  voelen  en  ervaren  de
aanwezigheid  van  de  zonde  in
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ons lichaam der  zonde,  dat  we
nog steeds hebben.

Maar  ondanks  dat,  zijn  wij
rechtens  vrij  van de macht  van
de zonde. 

Nu gaat het er om, te handelen
naar dit heilsfeit.  Dit volbrachte
werk van Jezus op Golgotha te
geloven en daarnaar te handelen.

Dat  noemt  de  bijbel  de
gehoorzaamheid des geloofs.

Daarom  staat  er  ook  in
Romeinen 6:12

Laat  dan de  zonde niet  langer
als  koning  heersen  in  uw
sterfelijk lichaam, zodat gij aan
zijn  begeerten  zoudt  gehoor-
zamen.

Dat wij nu onder de genade zijn,
houdt meer in dan alleen zonde
vergeving.   Het  houdt  ook  dat
in, wat in Romeinen 6:14 staat:

Immers,  de  zonde  zal  over  u
geen heerschappij voeren, want
gij zijt niet onder de wet, maar
onder de genade.

Zo groot  is  dus  de heerlijkheid
van  het  volbrachte  werk  van
Jezus,  dat  de  zonde  over  ons
geen  heerschappij  meer  zal
voeren.

In  2  Kor.  5:14  schrijft  Paulus
hierover het volgende:  

Want  de  liefde  van  Christus
dringt  ons,  daar  wij  tot  het
inzicht  gekomen  zijn,  dat  één
voor  allen  gestorven  is.   Dus
zijn zij allen gestorven.

o  Eén  is  voor  allen
gestorven.  o  Dus zijn zij
allen gestorven.

Men noemt  dit  soms wel  eens:
De rekensom van Paulus.

Wij  hebben nog wel een vlees,
maar  onze  gezindheid  is  daar
niet,  in zoals Paulus het noemt
in Romeinen 8:9

Gij daarentegen zijt  niet in het
vlees, maar in de Geest.

Men kan het vergelijken met een
twee  onder  één  kap  woning.
Mijn  buurman  (mijn  vlees)
bevindt  zich  in  de  ene  woning
en  ik  mag  door  genade  in  de
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andere  woning  leven  (in  de
Geest).

Ook  al  hoor  ik  soms  wat
trammelant in de woning van de
buurman,  het  is  mijn  huis  niet
waar  ik  in  woon,  ondanks  de
tweeonder-één kap woning.  

Het  is  ronduit  heerlijk,  om  de
woorden  Gods  hierover  te
geloven en daarnaar te handelen.

Maar … er is nog meer gebeurd
op Golgotha!

Het  derde  werk is,  dat  daar  de
vijandschap  tussen  Joden  en
heidenen teniet is gedaan. 

Er  is  een  aardse  tussenmuur
tussen  Israël  en  de  Palestijnen,
maar hier wordt gesproken over
een geestelijke tussenmuur.

Die  tussenmuur  die  scheiding
maakte tussen Jood en heiden, is
in Christus en door zijn sterven
op Golgotha tot aan de grond toe
afgebroken.

We lezen dat  in  Efeze  2 vanaf
vers 11:

11 Bedenkt daarom dat gij,
die  vroeger  heidenen  waart
naar  het  vlees,  en  onbesneden
genoemd  werdt  door  de
zogenaamde  besnijdenis,  die
werk  van  mensenhanden  aan
het vlees is.

12 Dat  gij  te  dien  tijde
zonder  Christus  waart,
uitgesloten van het burgerrecht
Israels  en  vreemd  aan  de
verbonden  der  belofte,  zonder
hoop  en  zonder  God  in  de
wereld.

De  kenmerken  van  de  heiden
vergeleken met de Jood waren:

o Hij was onbesneden. 
o Hij was geen Israëlische

burger. 
o Hij had geen deel aan de

belofte  van  God  met
betrekking  tot  het  verbond
met  Abraham  en  later  met
het verbond, gesloten tijdens
de  wetgeving  onder  Mozes
op de Sinaï.

o De heiden had geen hoop
en was zonder God in deze
wereld.

En dan de heerlijke waarheid in
vers 13:
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13 Maar  thans  in  Christus
Jezus zijt gij,  die eertijds veraf
waart,  dichtbij  gekomen  door
het bloed van Christus.

Door  het  vergoten  bloed  van
Jezus zijn wij, heidenen, eertijds
veraf, maar nu dichtbij gekomen
door het bloed van Christus.  

14 Want Hij is  onze vrede,
die  de twee één heeft  gemaakt
en de tussenmuur, die scheiding
maakte,  de  vijandschap,
weggebroken heeft.

Door  het  volbrachte  werk  van
Jezus  heeft  Hij  de  tussenmuur
tussen Joden en heidenen tot aan
de grond toe afgebroken.

De  Heere  Jezus  is  geboren  uit
het geslacht van David naar het
vlees, dat is het vlees van ons.2

Maar  naar  de  geest  der
heiligheid  was  Hij  bij  Zijn
geboorte de Zoon van God. 3

En  Hij  bracht  de  oude  mens,
zowel van Jood als heiden in de
dood.   Hij  heeft  –  zoals  de
Staten  Vertaling  het  zo  zuiver
noemt  in  Efeze  2:15  "de

2  Rom. 8:3  Hebr. 2:14  1 Joh. 4:2   2 Joh. v7a

3  Rom. 1:3/4

vijandschap  in  Zijn  vlees
tenietgedaan".  

15b  Om  in  Zichzelf,  vrede
makende,  de  twee  tot  één
nieuwe mens te scheppen. 

16 En  de  twee,  tot  één
lichaam verbonden,  weder  met
God  te  verzoenen  door  het
kruis,  waaraan  Hij  de
vijandschap gedood heeft. 

Er is dus geen tussenmuur meer
tussen Joden en heidenen.  Jezus
heeft,  in Zichzelf,  die twee (de
Jood  en  de  heiden)  tot  één
nieuwe mens geschapen.

17 En  bij  zijn  komst  heeft
Hij vrede verkondigd aan u, die
veraf waart, en vrede aan hen,
die dichtbij waren.

Bij zijn komst riepen de engelen
al:  Vrede  op  aarde,  in  mensen
des welbehagens. Er werd vrede
aangekondigd,  eerst  voor  de
Jood  maar  later  ook  voor  de
Griek. 

18 Want  door Hem hebben
wij  beiden  inéén  Geest  de
toegang tot de Vader.
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Beiden, Jood en heiden, hebben
nu in één Geest de toegang tot
de Vader.

19 Zo  zijt  gij  dan  geen
vreemdelingen  en  bijwoners
meer,  maar  medeburgers  der
heiligen en huisgenoten Gods.

Wij  zijn  nu  door  Gods  genade
heiligen en wonen in Gods huis.

Tot slot nog Efeze 2:5 en verder:

Hoewel wij dood waren door de
overtredingen,  mede  levend
gemaakt  met  Christus  –  door
genade zijt gij behouden.

En heeft ons mede opgewekt en
ons mede een plaats gegeven in
de  hemelse  gewesten,  in
Christus Jezus. 

Om in  de  komende  eeuwen  de
overweldigende  rijkdom  zijner
genade  te  tonen  naar  zijn
goedertierenheid  over  ons  in
Christus Jezus. 

Want  door  genade  zijt  gij
behouden,  door  het  geloof,  en
dat niet uit uzelf: het is een gave
van God.

Niet  uit werken, opdat niemand
roeme. 

Want  zijn  maaksel  zijn  wij,  in
Christus  Jezus  geschapen  om
goede werken te doen, die God
tevoren bereid  heeft,  opdat  wij
daarin zouden wandelen. 

Wij  mogen  leven  uit  het
volbrachte  werk  van  Christus.
Wij  mogen  delen  in  Zijn
overwinning. 

We waren dood maar  Hij  heeft
ons  levend gemaakt.   Hij  heeft
ons mee opgewekt en mee in de
hemel gezet.

Daar  is  dus  onze  gezindheid
terwijl  wij  hier  nog  op  aarde
leven.

Geprezen  zij  God  voor  het
volbrachte werk van Jezus. 

Geprezen zij  God voor de alles
overtreffende  rijkdom  van  Zijn
genade  en  Zijn  goedheid  over
ons in Christus Jezus. 

Ook  vandaag  heeft  Hij  goede
werken  voor  ons  bereid,  opdat
wij daarin zouden wandelen. 


