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Wij hebben ontdekt dat het hele Johannesevangelie en ook de hele 1Johannesbrief geschreven is 
met het doel dat wij zouden geloven in de Heere Jezus Christus, en opdat wij, gelovende, het leven 
hebben in Zijn naam! En we hebben indertijd gezien dat dit het fundament van ons leven is, deze 
heilszekerheid, willen wij ooit in staat zijn om geestelijk te groeien, om toe te kunnen nemen in de 
genade en in de kennis van de Heere Jezus, is het belangrijk dat deze heilszekerheid in ons leven 
aanwezig is. En daarom dat 1 Johannes 5 : 7 zegt: “Dit heb ik u geschreven (105 Bijbelverzen) die 
gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt!” Opdat gij dat 
zoudt weten. En ik ga er vanuit dat u door uw geloofsverbondenheid met de Heere Jezus Christus 
door dat overtuigend werk van de Heilige Geest, deze zekerheid uit genade hebt mogen ontvangen. 
Dan komen wij bij een tweede onderwerp in deze serie over geestelijke groei, en dat is onze positie 
in de Heere Jezus Christus. Misschien heeft u wel eens van Elmer gehoord; Elmer is een getrouwde 
man, hij heeft een gezin, heeft kinderen, en hij is uitvinder. En het is geen vetpot thuis, dat zult u 
begrijpen. Hij probeert regelmatig één van zijn uitvindingen aan de man te brengen, maar dat heeft 
regelmatig geen succes. En op een gegeven moment denkt hij werkelijk iets te hebben gevonden, 
en hij gaat bij een aantal adressen langs, in de hoop dat zij het in productie willen nemen. Maar het 
wil niet lukken. Met dat gevolg dat hij langzaam maar zeker in een neergaande spiraal terecht 
komt, depressief wordt, en hij verlaat zijn vrouw en kinderen en komt uiteindelijk op straat 
terecht; als een zwerver gaat hij door de achterbuurten, en probeert de honger van zijn maag te 
stillen met datgene wat uit de vuilnisbak nog eetbaar is. Maar dan na verloop van tijd wordt er 
opnieuw eens gekeken naar een van die uitvindingen van hem; en dat wordt in productie genomen, 
dat wordt een groot succes. Het geld stroomt binnen. Maar Elmer weet daar niets van. Ze proberen 
hem via de landelijke dagbladen op te sporen: “Elmer, wil je je melden?” Geen reactie. Maar 
uiteindelijk wordt hij gevonden, terwijl hij ergens in en achterbuurt bezig is uit en container te 
eten. Hij was op dat moment al enige maanden multimiljonair; maar dat wist hij niet; hij leefde als 
een armoedzaaier, en hij at uit de container. Dit is en waar gebeurd verhaal; en het is een, wat mij 
betreft: dramatische illustratie van het leven van veel christenen. In die zin, dat velen van hen die 
zondag op zondag naar de kerk gaan, en de Heere Jezus Christus belijden als hun persoonlijke 
Verlosser van zonden, en Heer: Koning van hun leven, in de praktijk van hun leven zijn als Elmer, 
namelijk: hoewel ze geestelijke plutocraten zijn, geestelijke rijkaards, leven zij in de praktijk van 
hun leven als geestelijke armoedzaaiers. En is er eigenlijk niets aantrekkelijks aan hun leven. En is 
het eigenlijk altijd in de min. Je ziet het aan de manier waarop zij in het leven staan, dat zij 
eigenlijk geestelijk armoedig leven. Terwijl zij, zonder het te weten: geestelijke rijkaards zijn; 
geestelijke plutocraten, als iemand die zeer, zeer vermogend is. Ja, de Heere God heeft ons 
gezegend met alle rijkdom van de hemel. Maar dat moet ons wel verteld worden; dat moet ons wel 
onderwezen worden. En er zijn maar liefst 130 teksten in het N-T, die spreken over onze positie in 
de Heere Jezus Christus. En de eerste die daar over sprak was de Heere Jezus Christus Zelf. 
Namelijk in de Bovenkamerrede; niet in de Bergrede, niet in de rede over de laatste dingen, maar 
in de Bovenkamerrede. De Bovenkamerrede bestaat uit vijf hoofdstukken: Johannes 13, 14, 15, 16 
en 17; dat is de Bovenkamerrede die de Heere Jezus heeft uitgesproken, fundamenteel onderwijs 
heeft gegeven, de avond voor Zijn lijden en sterven om onzentwil aan het Kruis op Golgotha. Dat 
hoort bij elkaar. En in die avond, in die korte periode daarvoor, heeft de Heere Jezus indringend 
fundamenteel onderwijs gegeven over al datgene waar in de rest van het N-T over gesproken wordt. 
Maar wat je heel kort samengebald vindt in deze hoofdstukken: Johannes 13 t/m 17; en dat 
gedeelte wordt natuurlijk afgesloten met het Hogepriesterlijk gebed. Maar als jullie met mij willen 
lezen, Johannes 14; daar krijgen we een eerste hint, over onze positie in Christus. Onze positie in 
Christus. Johannes 14, en dan lezen we vanaf vers 19; het gaat om vers 20, maar we lezen 
volledigheidshalve vanaf vers 19: 
 
Schriftlezing: Johannes 14 : 19 en 20: 
“Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, zegt de Heere Jezus. Maar u zult Mij zien, want 
Ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien, dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij en Ik in u!” 
 
Het gaat me nu om die drie kleine woordjes: u in mij! De laatste keer hebben we gesproken over: Ik 
in u! Christus in ons, toen we het hadden over de heilszekerheid. Toen hebben we gezegd: ‘hoe 
komt de Heere Jezus in ons wonen?’ Hij komt in ons wonen, nadat wij onder het overtuigende werk 
van de Heilige Geest ontdekt zijn aan onze zonden en verloren staat, en ons vertrouwen hebben 
gesteld: onze ogen zijn geopend voor de Heere Jezus Christus, Die in onze plaats en voor onze 
zonden aan het Kruis gestorven is en ten derden dage is opgestaan uit de doden. En op hetzelfde 
dat je zegt: ‘Heere Jezus, ik geloof in U; ik stel mijn vertouwen in U; ik open de deur van mijn 
leven, van mijn hart, voor U!’ komt de Heere Jezus in ons wonen. En dan worden wij kinderen van 
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de levende God. Dat is geheel en al Gods werk; de Heere doet dat in ons. En er is een moment 
geweest in mijn leven dat ik heb gezegd: “Heere Jezus, wilt U in mijn leven komen?” Ik zat toen op 
de fiets, en toen heb ik gezegd: “Heere Jezus: ja!” En dat is het moment geweest, waarop de Heere 
God mij wonderbaarlijk tot Zijn kind heeft gemaakt. Daar zat niets van Maarten bij, dat was 
allemaal het werk van God; Hij heeft in mij het willen en het werken gewerkt. De gevangeniscipier 
kreeg niet te horen nadat hij gevraagd had “wat moet ik doen om zalig te worden?”: ‘ge kunt niets 
doen!’ Nee, maar hem werd gezegd: “Stel uw vertrouwen op de Heere Jezus Christus, en gij zult 
zalig worden, gij en uw gehele huis!” En dat is wat hij deed. En dat moeten wij allemaal doen, 
nadat wij de Heere Jezus Christus: aan Hem ontdekt zijn. Goed, Hij woont in ons; daar hebben we 
met elkaar over gesproken. Maar het gaat me nu om die drie woorden: ‘U in mij!’ U in mij! 
Fundamentele woorden, die we door het hele N-T heen, met grote regelmaat terug zien komen: de 
gelovige in Christus. Christus is in de gelovige, en de gelovige is in Christus. De vraag is nu 
natuurlijk: hoe komen wij in Christus? Wij weten hoe de Heere Jezus in ons komt wonen, namelijk: 
uit genade door het geloof! Dat hebben we met elkaar diepgaand besproken de laatste keer. Maar 
nu de vraag: hoe komen wij Christus? Een belangrijke vraag. Paulus geeft ons daarop antwoord, in 
Galaten hoofdstuk 3. Als u met mij wilt doorbladeren naar Galaten hoofdstuk 3……; nogmaals: de 
thema’s uit de Bovenkamerrede komen terug in het N-T, overal. Wat de Heere Jezus zegt in de 
Bovenkamerrede is een beknopte samenvatting van alles wat we in het N-T lezen. En dan in Galaten 
hoofdstuk 3, lezen wij het volgende:  
 
Schriftlezing: Galaten 3 : 26: 
“Want u bent allen kinderen van God! (Hoe ben je dat geworden?) "Door het geloof in Christus 
Jezus!" (dat is duidelijk: hoe ben je een kind van God geworden; hoe? Door het geloof in Christus 
Jezus. En dan zeg je dat maar eenvoudig na! Maar nu gaat Paulus dat wat verder uitwerken. Ziet u 
dat woordje want? Dat betekent dat hij hier wat dieper afsteekt nu; je bent een kind van God 
geworden door het geloof. Maar wat is er dan gebeurd? “Want!” Hij gaat dat verder nader 
verklaren:) “Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt u met Christus bekleed!”  
 
Vraag: hoe kom ik in Christus, volgens deze tekst? Zeg het maar: ‘door de doop!’ Heel goed. Ziet u 
dat? Ik ben een kind van God geworden door het geloof in Christus Jezus. Hoe kom ik in Christus? 
Dan staat daar: ‘door de doop!’ De doop. Het is een droge doop hier; geen druppel water komt er 
bij kijken; het is een hele droge bladzijde. “U allen die met Christus gedoopt zijt, hebt u met 
Christus bekled!” Het gaat hier om een doop. Dat woordje ‘doop’ dat weet u d.w.z.: indompelen 
ter identificatie! Het oorspronkelijke griekse woord baptho, dat is het oudste woordje, dat werd 
gebruikt bijvoorbeeld in de verfindustrie; in buitenbijbelse bronnen zien we dat voorkomen, dat het 
woordje gebruikt werd om bijvoorbeeld en stukje witte katoen, een wit kledingstuk: een andere 
kleur te geven. Dan werd het ingedompeld; je haalde het dan naar boven toe, en het had, dat is 
geïdentificeerd: het had de kleur van de vloeistof waarin je die stof had ingedompeld. Nou, dat is 
eigenlijk het beeld wat we hier in Galaten voor ons hebben. U bent in Christus gedoopt, en je hebt 
de kleur, je bent geïdentificeerd met Degene in Wie je gedoopt bent. Zoals dat kledingstuk, zeg 
maar, de kleur kreeg van de vloeistof waarin het werd gedoopt, zo wordt er hier gesproken over de 
doop (identificatie). Letterlijk betekent dopen indompelen. Het heeft als overdrachtelijke 
betekenis: identificatie. Met Wie; in Wie wordt je gedoopt? Nou, niet in een vloeistof maar in een 
Persoon, de Heere Jezus Christus. Je begrijpt ook: het gaat hier niet om de waterdoop; het gaat 
hier om de Geestesdoop. Dit is wat de Heilige Geest doet op het moment dat iemand, dat zegt het 
voorgaande vers: een kind van God is geworden (vers 26). Op hetzelfde moment doopt de Heilige 
Geest iemand in Christus. Laten we dat met een voorbeeldje illustreren. Stel u voor, de Heere Jezus 
is natuurlijk het vleesgeworden Woord. Maar Hij wordt ook geopenbaard in het geschreven Woord. 
Stel u voor: mijn Bijbel hier is de Heere Jezus Christus. Die boekenwijzer bent u. En mijn hand doet 
het werk van de Heilige Geest. Op hetzelfde moment wanneer iemand uit genade door het geloof 
een kind van God wordt (let u goed op): doopt de Heilige Geest zo’n persoon in de Heere Jezus 
Christus. En wanneer is dit gebeurd? Toen u tot geloof kwam. De Heilige Geest neemt u, plaatst u, 
doopt u in Christus en Hij (dat betekent het woordje ‘doop’ uiteindelijk): identificeert u met alles 
wat Christus is; alles wat Christus heeft gedaan en het wordt u toegerekend. De Heere God ziet u nu 
in Hem! Daar heb je ons woord: in Hem. Die 130 teksten in het N-T die spreken over: “in de 
Geliefde zijn!” In Hem, in Jezus, in de Heere. De Heilige Geest doopt mij in de Heere Jezus 
Christus. Op hetzelfde moment dat het onder Zijn overtuigende werk tot geloofsaanvaarding komt 
van de Heere Jezus Christus. Nou, het is uitermate belangrijk dat we dit helder hebben. Want dit 
betekent dat alles van de Heere Jezus Christus ons op dat moment wordt toegerekend. De Heere 
God kijkt vanuit Zijn Heilige woning op dat moment naar u en mij: in Hem. En alleen in Christus 
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bent u acceptabel, aanvaardbaar voor een driemaal Heilig God! Buiten Christus is een mens 
reddeloos verloren. Allen in Christus is en mens behouden; kan hij kind van God zijn; kan hij 
vergeving ontvangen; kan hij gerechtvaardigd worden; kan hij dichtbij God zijn; kan hij geliefd zijn 
zoals een Vader zijn kind liefheeft. En dat is gebeurt dus op hetzelfde moment dat wij tot geloof 
kwamen. Toen heeft de Derde Persoon van de Heilige Drie-eenheid ons in de Heere Jezus Christus 
gedoopt. Is dit duidelijk? Begrijpt u het; is het beeld u duidelijk? Want dat betekent dat alles wat de 
Heere God aan mij kwijt wil, in Christus mijn deel is. En dat betekent dat de rijkdom van de hemel 
mijn deel is. U heeft het zojuist al gelezen, onder leiding van Tiny. Maar ik wil toch nog even met u 
lezen in Efeze hoofdstuk 1:  
 
 
Schriftlezing:  Efeze 1 : 3: 
“Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus….;” (u weet, dat woordje ‘zegen’ 
betekent zoveel als: geloof: ‘geloofd zij God de Vader!) “…..Die ons gezegend heeft met alle 
geestelijke zegeningen in de Hemelse gewesten: in Christus!”  
 
In Christus. Nou, dat is dus een van die 130 teksten, waarover je positie ‘in Christus’  wordt 
gesproken. En nu leren we hier een allerbelangrijkste eerste waarheid, namelijk dat alles wat de 
Heere God aan ons kwijt wil, wij ontvangen hebben in de Heere Jezus Christus. Nou, laat ik voordat 
ik daar verder op in ga, eerst nog dit zeggen. Wij willen een aantal van deze positionele schatten of 
waarheden met elkaar de revue laten passeren vanavond. Maar allereerst weer ik vier kenmerken 
van deze schatten, van deze waarheden met u delen. Ten eerste: al deze waarheden zijn alleen 
door God tot stand gebracht, op het moment dat wij tot de Heere Jezus kwamen. Dat is geheel en 
al God Die dit voor ons heeft gedaan, op hetzelfde moment dat wij tot geloof kwamen. Dat is het 
eerste kenmerk van deze positionele waarheden. Als we deze waarheden of schatten bij elkaar 
zouden nemen, zou je ongeveer en verzameling van ongeveer vijftig waarheden, geestelijke 
waarheden  zien. Wij beperken ons tot dit kleine aantal. De tweede waarheid is, dat het gen 
gevoelsmatige waarheden zijn; of je het voelt of niet voelt: het is waar in Christus. Het zijn geen 
gevoelsmatige waarheden. Eén is dus: Het is door God tot stand gebracht op hetzelfde moment dat 
ik tot het geloof kwam in de Heere Jezus Christus. En twee: het zijn geen gevoelsmatige 
waarheden. Drie: ze groeien en veranderen niet, deze waarheden. Ze groeien en veranderen niet. 
Natuurlijk, mijn inzicht kan groeien; misschien dat ik meer kennis krijg, meer diepgang krijg, meer 
inzicht krijg. Maar op zich: deze waarheden, zoals de Heere God ze heeft gegeven, ze groeien of 
veranderen niet. En als vierde zou ik willen noemen: we kunnen ze alleen kennen door het Woord 
van God. We kunnen ze alleen kennen door het Woord van God. Er zijn geen andere Bronnen, geen 
andere informatie, kanalen waardoor wij tot deze kennis kunnen komen, dan alleen door het Woord 
van God! En als eerste zou ik dan, naar aanleiding van Efeze 1:3 willen opmerken dat wij alle 
geestelijke rijkdommen hebben ontvangen…..; alle geestelijke zegeningen: die de Heere God aan 
ons kwijt wil. U leest hier over ‘alle geestelijke zegen’; u heeft misschien een andere vertaling, dan 
staat er: ‘allerlei’; en het is alle twee goed. Het zijn allerlei soorten zegeningen; en ook alle 
zegeningen. M.a.w.: alles wat de Heere God aan u kwijt wil, heeft u ontvangen in de Heere Jezus 
Christus. Dit is zo fundamenteel. Ik zal u zeggen waarom! Het lijkt wel of sommige christenen na 
verloop van tijd…..; in het begin waren ze enthousiast; ze stonden in vuur en vlam voor de 
Heere……; maar na verloop van tijd lijkt het ballonnetje wel leeg te lopen, en gaan ze op zoek naar 
weet ik wat voor belevingen zus en ervaringen zo; extase, en uit je dak gaan; en weet ik wat. Wij 
gaan op zoek naar andere dingen. En dan stel ik mijn oprechte vraag: heeft iemand die nadat hij 
Christus beleden heeft en daarna toch nog blijft zoeken, wel ooit werkelijk de Christus van de 
Schriften ontmoet? Want als je Hem hebt ontmoet, als je Hem werkelijk hebt leren kennen, dan ben 
je toch tot rust gekomen van je zoeken! Dan heeft er een complete verzadiging in je leven plaats 
gevonden. Je dorst is gelest, je honger is gestild, het vacuüm is gevuld, het doel is gecreëerd; je 
hebt grond onder je voeten; leven hebt je ontvangen; je hebt deel gekregen aan het Goddelijk 
deel. En toch zie je het gebeuren dat mensen, nadat ze tot geloof zijn gekomen, op zoek gaan naar 
nog een ervaring, een second blessing, een tweede weet ik wat voor belevenis. De vraag is dan of 
deze mensen werkelijk de Christus van de Schriften hebben leren kennen. Want in Hem hebben wij 
alles ontvangen wat de Heere God aan ons kwijt wil. Dat zijn allerlei soorten zegeningen, en dat 
zijn ook alle zegeningen. Nou dat is niet maar in een uithoekje, in een beetje obscuur uithoekje van 
de Bijbel, maar dat is de hele leer van het N-T. En dat wil ik u nogmaals onderbouwen met een 
andere tekst, Kolossenzen 2. Als u even doorbladert. In Kolossenzen 2 : 9 en 10; daar heb je de 
achtergrond van een vroege dwaling in de kerk, de Gnostiek. Dat waren mensen die zeiden dat zij 
als het ware ingewijd waren in de diepe, verborgen waarheden van het Woord van God. “De 
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eenvoudige christen,” zeiden zij: “Ja, die heeft genoeg aan de letter van de Schrift. Maar wij, 
ingewijden, wij die deel hebben aan dat andere licht, wij weten wat de diepe, verborgen 
waarheden zijn van de Schrift!” Nou, dat is de achtergrond. Paulus verweert zich daar tegen; die 
wil daar helemaal niet van weten, en die wil dat buiten de gemeente houden. En hij zegt: "Als je 
Christus hebt leren kennen dan heb je absoluut genoeg. Je hebt niet nadat je tot geloof bent 
gekomen een nieuwe inwijding, of een nieuwe ervaring, of iets anders nieuws nodig!” Hij wijst dat 
af als een dwaling. En dat moeten wij ook doen. Ook in deze tijd. Want dat is ook in het christelijk 
erf vandaag nog in allerlei gedaanten aanwezig. De kern van dat onderwijs lees je nu in hoofdstuk 2 
:9 en 10, waar Paulus over de Godheid van de Heere Jezus Christus dit zegt. Hij zegt: 
 
Schriftlezing: Kolossenzen 2 : 9 en 10: 
“Want in Hem, Christus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk!” (Anders gezegd: ‘alles 
wat de Heere God tot God maakt, woont in de Heere Jezus Christus. Nu: wat maakt God nu tot 
God?’ Dat kun je voor jezelf bedenken. Al Zijn heerlijke, Goddelijke eigenschappen. Alles wat waar 
is van de Vader: Zijn eigenschappen, Zijn eer, Zijn aanbidding, Zijn glorie, Zijn majesteit.) Hij zegt: 
“In Hem, Christus woont al de volheid van de Godheid, alles wat God tot God maakt, woont in 
Christus!” (M.a.w.: de Heere Jezus Christus is God. Dat is duidelijk, vers 9. Bent u dat met mij eens 
dat dat er staat? De Heere Jezus is God) “De ganse volheid der Godheid woont lichamelijk in Hem!” 
(Maar nu? Waarom vertelt hij dit? Dat vertelt hij met het oog op vers 10.) Hij zegt: “En u, 
Kolossenzen…” (En over hun hoofd komt het vanavond ook in ons midden) “U bent volmaakt 
geworden, of: u hebt de volheid ontvangen in Hem!”  
 
U bent volmaakt, u hebt de volheid ontvangen in Hem! Aha. Wat zegt Paulus hier? Hij zegt: de 
Heere Jezus Christus is God. Jullie zijn in Hem, in Jezus. Hij is God! Jullie zijn in God: Jezus. Jullie 
hebben in Hem de volheid ontvangen, want de ganse volheid der Godheid woont lichamelijk in 
Jezus. Dat betekent: als Hij God is, dan is er buiten Hem niet meer te zoeken; niet meer 
verkrijgbaar. In Hem, de Heere Jezus, heb je alles ontvangen wat je nodig hebt, om in het hier en 
nu, het ondermaanse, tot eer en verheerlijking van de Heere te leven. En je hebt geen bijzondere 
second blessing nodig, nadat je tot de Heere Jezus Christus bent gekomen. Want deze leer doet 
feitelijk af aan het volbrachte werk van de Heere Jezus. Dat is een ernstige dwaling. Een van de 
eerste dingen die wij moeten weten, nadat wij tot geloof gekomen zijn en heilszekerheid hebben 
ontvangen, dat wij in de Heere Jezus, alles hebben ontvangen wat de Heere God aan ons kwijt wil! 
Alles! Alles ontvangen. Nogmaals: dat is niet alleen maar wat in en of twee teksten staat, maar nog 
veel meer teksten. Ik wil er nog een lezen. Als u doorbladert naar 2 Petrus 1 : 3. Dan lezen wij daar: 
 
Schriftlezing:  2 Petrus 1 : 3: 
“Immers Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken, wat tot leven en de godsvrucht behoort, 
door de kennis van Hem, Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd!” 
 
Dus: Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken, wat tot leven en Godsvrucht strekt of 
behoort; alles ontvangen in Hem! Alles, wat tot leven en Godsvrucht strekt! In feite is ook datgene 
wat Paulus zegt: “Mijn genade is u genoeg!” Christus is genoeg. Wat de nood in je leven ook is: 
Christus is genoeg. Nu, een van de dwalingen op het christelijk erf, dat is een dwaling van de 
second blessing. Namelijk dat iemand, nadat hij tot geloof gekomen is, een tweede noodzakelijke 
ervaring moet hebben, een inwijding, om daardoor het overwinnende, triomferende, krachtige 
getuigende leven te kunnen leven. En dat is iets wat we overal zien terugkomen. Maar in het 
bijzonder in sommige Evangelische groepen, waar dit geleerd wordt. Wat zegt de Bijbel daarover? 
Dit is uitermate belangrijk. Ik wist het niet. Ik zal u een persoonlijke getuigenis vertellen….; nee: 
ervaring. Een getuigenis is positief, maar mijn ervaring was negatief. Ik was tot geloof gekomen, 
nogmaals: op de fiets. En ik had honger naar het Woord van God, en ik werd in mijn eigen gemeente 
niet gevoed. In de gemeente waar ik woonde werd ik niet gevoed. Ik dacht iedere keer: ‘nou komt 
het; nou komt het!’ Het waren net wolken die beloofden regen te geven, maar er kwam geen regen. 
Ik zag ze aankomen, ik zag ze aankomen; ik werd er wanhopig van. En ik ging zoeken naar een 
gemeente waar ik gevoed werd. En ik kwam in een vol-evangelie-gemeente terecht. En daar was 
een prediker die zei dat je gedoopt moest worden met de Heilige Geest nadat je tot geloof was 
gekomen. ‘Ben jij gedoopt met de Heilige Geest?’ Ik had nog geen onderwijs gehad, ik wist het niet. 
Dus ik dacht: ‘nou, ik weet niet of ik gedoopt ben met de Heilige Geest!’ "Nou, dan ben je het 
waarschijnlijk niet!" En toen hebben ze mij zogezegd de handen opgelegd en gedoopt met de 
Heilige Geest. Achteraf, een jaar daarna, kwam ik tot de ontdekking: ze hadden dat nooit mogen 
doen. Zij hadden tegen mij moeten zeggen: ‘je bent gedoopt met de Heilige Geest!’ Want dat is de 
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leer van het N-T. In Christus heb je alles ontvangen en in Christus ben je gedoopt met de Heilige 
Geest. De sleuteltekst over dit onderwerp, en ik zou u 20 teksten kunnen laten lezen over dit 
onderwerp; 20 teksten. Natuurlijk, er zijn een paar moeilijke teksten. Maar die zijn heel goed uit te 
leggen. Ik wil dat vanavond niet doen. Ik wil vanavond alleen heel duidelijk maken, dat elke 
gelovige in Christus, gedoopt is met de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft ons in Christus; wij 
zijn gedoopt met de Heilige Geest in de zin van dat wij de Heilige Geest in Zijn volheid hebben 
ontvangen. ‘Nee!’ zeggen sommige broeders en zusters: ‘u heeft de Heilige Geest gedeeltelijk 
ontvangen! Het is nog maar een stukje, maar de bedoeling is dat u Hem helemaal gaat ontvangen!’ 
Het hele idee dat de Heilige Geest gedeeltelijk verkrijgbaar is, is vreemd aan de Schrift! We 
spreken over God de Heilige Geest, alsof de Heilige Geest en stukje gegeven zou kunnen worden. En 
dan nog weer een stukje, en vervolgens helemaal. Dat is vreemd! Dat is vreemd aan de Schrift; dat 
lees je nergens terug. De meest duidelijk tekst over dit onderwerp is misschien wel 1 Korinthe 12 : 
13; zoekt u dat maar even op. Laat mij u iets vertellen over de achtergrond van deze brief. De 
Korintiërs kun je misschien rekenen tot de meest vleselijke gemeente van het N-T. Er kwamen daar 
zaken voor zoals in de wereld niet voor kwamen. En de man die dat deed die werd nog niet 
getuchtigd ook! En toch noemt Paulus hen in hoofdstuk 1, een gemeente die alle genadegaven had 
ontvangen. Charismata, geestelijke genadegaven. Hij noemt hen een rijke gemeente; geestelijk was 
het en rijke gemeente, omdat er zoveel gaven aanwezig waren in de gemeente. Toch, 
tegelijkertijd, en vleselijke gemeente. Blijkbaar is het functioneren van de gaven niet een garantie 
voor een heilig leven. Dat is alleen de vrucht van de Heilige Geest. En toch zegt hij tegen deze 
vleselijke gemeente, in hoofdstuk 12:13: 
 
Schriftlezing:  2 Korinthe 12 : 13: 
“Ook wij allen immers, zijn door een Geest tot een Lichaam gedoopt. Hetzij dat wij Joden zijn, 
hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen. En wij allen zijn van en Geest doordrenkt!” 
 
Dat is een hele duidelijke tekst, waar staat: “Wij allen!” Dat wil zeggen: alle gelovigen in Christus 
zijn gedoopt met de Heilige Geest; hebben de Heilige Geest in Zijn volheid ontvangen. Dus u hoeft, 
jij hoeft straks niet te zeggen: ‘o God, wilt U mij dopen met Uw Heilig Geest, opdat ik een vurig 
christen zal worden!’ Integendeel, in je gebied knielen en zeggen: “Heere God, dank U wel dat U 
mij Uw Heilige Geest hebt gegeven en dat ik gedoopt ben met Uw Heilige Geest; ja dat ik gedrenkt 
ben met Uw Geest, en wel op hetzelfde moment dat ik geloof kwam!” 
Paulus zegt hier: ‘allen’! En dat zegt hij tegen en gemeente…..; u weet in hoofdstuk 11 wordt er 
gesproken over die mensen die vroegtijdig komen te overlijden als gevolg van zonden; mensen die 
zwak zijn; mensen die ziek zijn als gevolg van de zonde, en die oneerbiedig deelnemen aan het H-A. 
En toch zegt hij tegen deze gemeente, zo’n vleselijke gemeente, hij zegt: ‘jullie allen hebben de 
Heilige Geest ontvangen!’ Blijkbaar dat de doop met de Heilige Geest niet hetzelfde is als een heilig 
leven, en blijkbaar niet hetzelfde is als de vervulling met de Heilige Geest. Waar het om gaat is dat 
je de Heilige Geest ontvangen hebt. Dat betekent nog niet dat je vervuld bent met de Heilige 
Geest. Dat is wat anders. We spreken nu over datgene wat gebeurd is op datzelfde moment dat je 
in Christus bent gedoopt. Toen is de Heilige Geest in je komen wonen, in Zijn volheid. Als je nog 
even terugbladert naar dat gedeelte wat Tineke straks gelezen heeft in Efeze 1 : 13 en 14; daar lees 
je dat ook duidelijk. Daar zie je ook weer dat woordje ‘in Hem!’ Dat is ons onderwerp, dat is je 
positie. En let u nou heel goed op hoe precies wordt aangegeven, wanneer dit gebeurt is: 
 
Schriftlezing:  Efeze 1 : 13 en 14: 
“In Hem bent u ook, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid 
gehoord hebt….;” (Nog een keer: ‘in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam!’) “…..verzegeld met 
de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis tot verlossing, Die ons ten 
deel voel tot lof van Zijn heerlijkheid!” 
 
Wanneer heb je de Heilige Geest ontvangen volgens deze tekst? Je kwam tot geloof en toen heeft 
de Heilige Geest je verzegeld; toen heb je de Heilige Geest ontvangen. Als je Johannes 7 wilt 
opzoeken. U weet de Heilige Geest is uitgestort, nadat de Heere Jezus Zich gezet had aan de 
rechterhand van de Vader: de Majesteit in de Hoge. Maar de Heere Jezus heeft voor die tijd wel 
gesproken over de uitstorting van de Heilige Geest. En Hij heeft daar heel specifiek iets over gezegd 
in Johannes 7:37: 
 
Schriftlezing:  Johannes 7 : 37: 
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“En op de laatste, de grote dag van het Feest, stond Jezus daar en roep: ‘als iemand dorst heeft, 
lat hij tot Mij komen, en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend 
water zullen uit zijn binnenste vloeien!” (En let nu op, vers 39:) “En dit zei Hij over de Geest, Die 
zij die in Hem geloven, ontvangen zouden. Want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet 
verheerlijkt was!” 
 
Hier wordt gesproken over stromen van levend water. De Heilige Geest is die stroom van levend 
water in je hart. En dan zegt Jezus: ‘wanneer ontvangen wij dat? Zij die geloven!’ Zij die geloven 
ontvangen de Heilige Geest. Op hetzelfde moment dat de Heilige Geest je in Christus doopt, wordt 
je met Hem gedoopt; ontvang je alles wat de Heere aan je kwijt wil. Ik wil nog een tekst over dit 
onderwerp lezen; dat is in Romeinen, hoofdstuk 8. Daar lees ik vers 7:  
 
Schriftlezing:  Romeinen 8 : 7: 
“Immers het denken (de gezindheid) van het vlees (de natuurlijke mens) is vijandschap tegen God. 
Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Zij die in het 
vlees zijn kunnen God niet behagen. (Maar nu: omslag:) “Maar u bent niet in het vlees, maar in de 
Geest, wanneer, althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet 
heeft, die is niet van Hem!” 
 
Aha! Als ik de Geest van Christus niet heb ben ik niet van Hem! Als ik de Geest van Christus heb, 
ben ik van Hem; heb ik Hem niet dan ben ik niet van Hem! Een duidelijke tekst. Dus ook iemand die 
naar jou toekomt, en zegt: ‘zeg joh, heb je de Heilige Geest ontvangen?’ Dan zeg je: ‘denk je dat ik 
en kind van God ben?’ ‘Ja, ik denk wel dat je een kind van God bent!’ ‘Goed, dan heb ik de Heilige 
Geest ontvangen!’ 
Om een kind van God te kunnen zijn, heb je de Heilige Geest ontvangen. Iemand die de Geest van 
Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe, zegt dit Bijbelgedeelte. Als je ook nog lest vers 15. 
 
Schriftlezing:  Romeinen 8 : 15: 
“Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de 
Geest tot aanneming, tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: ‘Abba, Vader!’ Die Geest Zelf 
getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn!” 
 
Dat is dus het innerlijk getuigenis van de Heilige Geest. Door die Heilige Geest kunnen wij de Heere 
God als Vader aanroepen. Dit is denk ik heel duidelijk: op hetzelfde moment als iemand tot de 
Heere Jezus komt en zijn hart opent, komt der Heere Jezus in ons wonen. Maar dan gebeurt nog 
iets: de Heilige Geest doopt ons in Christus; in Hem. En in Hem (eerste waarheid) hebben wij alles 
ontvangen wat de Heere God aan ons kwijt wil. Buiten Christus is er niets meer wat je nodig hebt. 
Als tweede ben je gedoopt met de Heilige Geest. In Hem! In Hem! Ik ben gedoopt met de Heilige 
Geest. Ga vanavond voor de spiegel staan. Zeg tegen jezelf, terwijl jij jezelf aankijkt: “Uit genade, 
door het geloof mag je een kind van God zijn!” Ja, goed. Ik heb alle geestelijke zegeningen 
ontvangen in Christus! Ik ben gedoopt met de Heilige Geest. U begrijpt: iedere keer weer opnieuw 
moeten we dat maar weer zeggen: dat is niet iets wat wij gedaan hebben; dat is iets wat de Heere 
God gedaan heeft op het moment dat je tot geloof kwam. Maar ik wil graag dat je de geestelijke 
schatten, de geestelijke waarheden van het Woord van God gaat verstaan, zodat je weet wat je 
rijkdom is; wat je positie is, om naar je positie te kunnen leven. Als je niet weet dat je positie is, 
dat je een miljonair bent, heb je inderdaad kans dat je achter de super in de container wordt 
gevonden. Terwijl als je weet wat je geestelijke positie is, je geestelijk rijk mag weten, en je een 
geestelijke identiteit hebt, waar je een geweldige waarde aan mag ontlenen: in Christus! Dat is de 
Geestesdoop; aller- allerbelangrijkst! Als derde punt zou ik willen noemen: 2 Korinthe 5 : 21.  
 
Schriftlezing:  2 Korinthe 5 : 21: 
“Want Dien, Die gen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden 
worden rechtvaardigheid Gods in Hem!” 
 
Gerechtigheid van God in Hem! Dat is dus een van die 130 teksten. En wat is de waarheid die wij 
hier leren? Wij zijn gerechtigheid van God in Hem! In Hem! Goed! Wat is gerechtigheid? Wij zijn 
gerechtigheid van God in Hem! Wat is gerechtigheid, hoe zou je dat definiëren. We staan recht voor 
God; we zijn vrijgesproken; dat is rechtvaardiging. Alles wat in harmonie is met Gods heilig Wezen, 
Gods heilige wil: dat is gerechtigheid! De Heere Jezus heeft alle gerechtigheid vervuld; Hij heeft 
compleet voldaan aan Gods Woord wil, en heilig Wezen. Hij is de belichaming van de gerechtigheid. 
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Hij is de volmaakte Mens. Hij heeft daar compleet aan voldaan. En wij zijn nu gerechtigheid van 
God in Hem. D.w.z.: dat Zijn volmaakte leven ons wordt toegerekend. U kent toch dat beeld? De 
Heere Jezus heeft volmaakt aan het Woord, de wil en aan het Wezen van God geleefd. En wij zijn 
gedoopt in Christus; de Heere God ziet mij in Hem, en dan ziet Hij de gerechtigheid van Christus. Ik 
ben de gerechtigheid Gods in Hem. De Heere God beschouwt U als zondeloos; alsof het volmaakte 
leven van de Heere Jezus hebt geleefd. Zondeloos, alsof u nooit een zonde hebt begaan. U bent 
gerechtigheid Gods in Hem. Was dat namelijk niet zo, was die gerechtigheid van de Heere Jezus ons 
niet toegerekend, dan zouden wij alsnog verloren gaan. Maar omdat wij in Hem zijn, en Zijn 
gerechtigheid ons is toegerekend, is er geen veroordeling. Paulus zegt dat in Romeinen 8: “Er is 
geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn!" En waarom is er geen veroordeling? Hoe 
kan Paulus dat zeggen: geen veroordeling voor hen die in Christus zijn!”? Positie: in Christus. Nee, 
natuurlijk niet, want in Christus is de gerechtigheid van God, van Christus, mij toegerekend. Dat is 
op mijn geestelijke bankrekening overgemaakt. Dat is mijn juridische positie voor de Heere God. 
Voor het hemels recht ben jij in Christus zondeloos, schuldeloos, compleet volmaakt in Hem! Zo 
moet je naar jezelf gaan kijken, jongen; en zo moet je naar jezelf gaan kijken, meisje! De Heere 
God kijkt vanuit Zijn Heilige Woning naar jou in Christus, niet veroordelend, maar als een 
liefhebbende Vader! De Vader heeft niets meer tegen jou in te brengen. In Christus! Deze tekst zegt 
zo mooi dat al mijn ongerechtigheid Hem is toegerekend, en die heeft Hij aan het kruis betaald. 
Daarvoor is Hij in onze plaats voor onze zonden aan het kruis gestorven. Hij heeft mijn 
ongerechtigheid in Zijn Lichaam op het hout gebracht. Hij heeft mijn schuld geboet; betaald! En Hij 
heeft mij Zijn gerechtigheid toegerekend. Hij kreeg mijn zonden, ik kreeg Zijn gerechtigheid. En zo 
kijkt de Heere naar mij, in Christus. En als ik dat niet weet, wordt de Heere God waarschijnlijk 
nooit een liefhebben de Vader voor mij. Dan zul je bang zijn. Als je een aardse vader hebt gehad 
die zijn handen liet wapperen; zo gauw hij zo deed (naar voren!) deed jij zo: (handen beschermend 
op het hoofd). Als je dat plaatje op de Heere God projecteert zul je Hem nooit zien als een 
liefhebbend Vader. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Waarom niet? Omdat de 
gerechtigheid van Christus mij toegerekend is. En dat moet ik weten! Daar moet ik van doordrongen 
zijn, wil ik in een open en een vrije relatie met de Heere God kunnen leven. De gerechtigheid van 
Christus! In Christus ben je rechtvaardig als Christus! Dat is wat! Let goed op: we spreken over onze 
positie! Niet over onze relatie met de Vader! We spreken over onze positie ten opzichte van de 
Vader. En voor de Vader bent u rechtvaardig als Christus: positioneel! De Bijbel zegt in Romeinen 3: 
“Want allen hebben gezondigd; we missen de heerlijkheid van God en worden om niet 
gerechtvaardigd, door Zijn genade, door de verlossing in Christus, om niet.” Om niet! En dat is het 
deel van een ieder die zijn vertrouwen stelt op de Heere Jezus Christus voor de vergeving van 
zonden en het eeuwige leven. Goed. Ik stel voor dat we het hier bij houden. 
Heel kort, samenvattend: op hetzelfde moment dat iemand door het overtuigende werk van de 
Heilige Geest ontdekt wordt aan zijn zonde en verloren staat, en zijn vertrouwen stelt op de Heere 
Jezus Christus, en komt Christus, en Hij maakt woning in ons; Hij komt in ons wonen! Op datzelfde 
moment, in een ondeelbaar ogenblik: doopt de Heilige Geest ons in Christus. Hij woont in mij, ik 
ben in Hem. En wordt Zijn leven, alles wat Christus is, wordt mij toegerekend. Dat betekent: alle 
zegeningen in Hem, de Geestesdoop in Hem, de rechtvaardiging in Hem! Tot zo ver! 


