
O N D E R W I J S B R I E F

Volg mij! 

Beste vrienden,

Het goede nieuws van het evangelie is dat de executie al heeft plaatsgevonden, op het
moment dat Jezus stierf aan het kruis. Onze ‘oude mens’ werd op dat ogenblik gekruisigd, in
Hem. Dit is een simpel, historisch feit. Het is waar, onafhankelijk van of we het nu wel of
niet beseffen en geloven. Maar om er deel aan te krijgen, moeten we het wèl weten, en wèl
geloven.

Uitdaging in een droom

Zo’n vijftig jaar geleden hield ik regelmatig evangelisatie-diensten op de Londense Speaker’s Corner, bij

Marble Arch. Op een nacht, tijdens die periode, kreeg ik een bijzondere droom, waarin ik een man zag

prediken op Speaker’s Corner. Zijn boodschap was goed, maar er was iets aan zijn uiterlijke verschijning

waar ik moeite mee had. Op de één of andere manier was zijn lichaam verkromd en bovendien leek het of hij

een klompvoet had. Overigens gaf ik op dat moment verder geen bijzondere betekenis aan mijn droom.

Ongeveer een week later droomde ik precies hetzelfde. Ik kreeg de indruk dat God probeerde me iets

duidelijk te maken en vroeg: ,,Heer, wie is die man? Zijn prediking is goed, maar iets aan zijn verschijning

zit me niet lekker. Wie is hij?’’. 

De Heer antwoordde onmiddellijk en confronterend: ,,Jij bent die man!’’.  God vroeg me overduidelijk een

aantal belangrijke dingen te veranderen, maar ik had nog geen idee waar Hij precies op doelde.

Het paasfeest stond voor de deur en ik dacht veel na over de kruisiging. Ik kreeg een visioen van drie kruisen

op een heuvel. Het kruis in het midden was hoger dan de andere twee.

,,Voor wie is dat middelste kruis gemaakt?’’ vroeg de Heilige Geest aan me. Maar in één adem voegde Hij

toe: ,,Wees voorzichtig hoe je antwoordt.”

Ik dacht even na en zei toen: 

- ,,Het middelste kruis was gemaakt voor Barabbas - maar op het laatste moment nam Jezus zijn plaats in.’’

- ,,Dus Jezus ging in de plaats van Barabbas. Maar je zei eerder dat Jezus jóuw plaats innam...’’

- ,,Inderdaad, dat heeft Hij gedaan!’’, antwoordde ik.
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- ,,Dan ben jij zeker Barabbas!’’

Op dat moment zag ik het! Ik was de misdadiger voor wie het kruis was opgericht! Het was gemaakt op mijn

lengte. Op die plaats had ìk moeten hangen...

Ik werd gedwongen mezelf te identificeren met Paulus, die in Romeinen 7:18 van zichzelf zei: ,,Want ik

weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont.’’ Ik zag dat elk terrein van mijn

persoonlijkheid doordrongen was van het bederf dat door de zonde bewerkt wordt. Niets in mij was rein,

niets was goed, niets verdiende Gods goedkeuring.

Maar hoe moest ik dan verder? Hoe moest ik reageren?

Toen zag ik dat Paulus in Romeinen 6:6-13 vier opeenvolgende stappen uitwerkt:

Vers 6: Ten eerste moet ik weten dat mijn zondige natuur ter dood gebracht is toen Jezus stierf aan het kruis.

Dit was de eerste, noodzakelijke stap, waar de andere uit voortkomen. 

Vers 11: Ten tweede moet ik mijzelf als dood beschouwen , precies zoals Jezus dood was.

Vers 12: Ten derde moet ik op die basis resoluut weigeren dat de zonde nog langer heerschappij over mij

heeft.

Vers 13: En ten slotte moet ik mijzelf aan God aanbieden als iemand die verrezen is uit de dood en moet ik

moet mijn ledematen aan God geven als instrumenten - letterlijk: als ‘wapens’ - van gerechtigheid. Het

gebruik van het woord wapens maakte me er overigens ook op bedacht dat ik tegenstand kon verwachten

van satan.

Gods drievoudige voorziening

Om ons volledig te bevrijden van de overheersing door de zonde, moest God een drievoudige voorziening

treffen. Allereerst moest hij afrekenen met onze zonden zèlf - de zondige daden die we allemaal hebben

gepleegd. Omdat Jezus aan het kruis de volledige straf voor onze zonden heeft ondergaan, kan God ons

vergeven zonder zijn eigen rechtvaardigheid teniet te doen. Daarom is zijn eerste voorziening vergeving.

Maar vervolgens kreeg God ook te maken met onze slechte natuur, die er steeds opnieuw voor zorgde dat we

doorgingen met onze zondige daden. Daarom voorzag hij in een executie - om de zondige natuur ter dood te

brengen. Maar het goede nieuws is dat die executie meer dan negentien eeuwen geleden al plaatsvond, toen

Jezus aan het kruis stierf.

Overigens is dat nog alles. Gods doel is om de zondige oude mens te vervangen door een nieuwe mens, die

door Hemzelf is geschapen. Deze voorziening wordt uitgelegd in Efeziërs 4:22-24:

,,...dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt (...) dat gij verjongd wordt door de

geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige



gerechtigheid en heiligheid.’’

Toch moeten we niet denken, dat onze oude mens zijn doodvonnis zomaar zonder protest of verzet zal

accepteren. Integendeel, hij zal bij tijd en wijle juist hevig vechten om zijn controle over ons terug te krijgen.

Paulus waarschuwt ons hiervoor in Kolossenzen 3. 

In vers 3 zegt hij:,,Want gij zijt gestorven...’’. Maar dan vervolgt hij in vers 5: ,,Doodt dan de leden, die op de

aarde zijn...’’ We moeten staan in het geloof dat de dood van onze oude mens een voldongen feit is en zijn

pogingen om opnieuw de controle over ons te krijgen, moeten we actief weerstaan. 

Een persoonlijke, geestelijke balans

Helaas hebben veel oprechte christenen deze totale, drievoudige voorziening van God nooit begrepen en

toegepast op zichzelf. Zij vragen om vergeving van hun zonden - en blijven dat doen - , maar weten niet dat

God ook een voorziening heeft getroffen om de oude mens ter dood te brengen, zodat er plaats komt voor de

nieuwe mens. Als gevolg daarvan is hun leven als christen een vermoeiende, steeds terugkerende cyclus:

zondigen - bekeren - vergeving ontvangen - opnieuw zondigen - enzovoorts... Zij ervaren nooit bevrijding -

en daarmee ontspanning - van de oude, zondige natuur die hen overheerst.

Deze analyse van Gods totale voorziening voor het vrijkomen van zonde, is aanleiding om - ieder voor

onszelf - een persoonlijke, geestelijke balans op te maken. Laten we ons de volgende vragen stellen: 

Ben ik er helemaal zeker van dat al mijn zonden zijn vergeven?

Ben ik bevrijd van de overheersing van mijn oude, vleselijke natuur?

Heb ik de nieuwe mens aangedaan, die geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid?

Volg ik Jezus?

Een glimp van de toekomst

Ik wil besluiten met een korte glimp van de toekomst, die we vinden in Openbaringen, de hoofdstukken 7 en 14.

Aan het einde van deze tijd zal God voor zichzelf 144.000 Israëlische volgelingen van de Messias apart

zetten. Hij zal ze uitzenden in een wereld die wankelt onder de Grote Verdrukking en zij zullen een oogst

binnenhalen die zo reusachtig is, dat niemand de schare tellen kan.

Openbaringen 14:1-5 beschrijft deze 144.000, nadat ze hun taak als overwinnaars hebben voltooid en - naar

alle waarschijnlijkheid - hun getuigenis hebben verzegeld met hun levensbloed. Met de namen van de Vader

en de Zoon geschreven op hun voorhoofd, aanbidden ze God met een lied dat klinkt als de stem van vele

wateren en als de stem van een zware donder, - een lied dat niemand anders kan leren.

Wat voor soort mensen zijn zij?



Hun karakter is duidelijk omlijnd: Zij zijn sexueel rein; in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn

onberispelijk. Hoe zijn ze gekomen aan zo’n foutloos karakter? Hierop is één eenvoudig antwoord: ze volgen

het Lam, waar hij ook gaat.

Inspireert dat u - net als mij - om Jezus nog meer te volgen?

In Jezus verbonden,

Derek Prince

DPM Nederland is sinds twee jaar mede-uitgever van het blad Herstel. In ieder nummer staan artikelen

opgenomen van Derek Prince. Informeer naar een abonnement of naar de nieuwe boeken van Derek Prince,

zoals ‘Wonderen & Tekenen’ en ‘Oordelen’, die dit voorjaar zijn verschenen.

De onderwijsbrief van Derek Prince verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 3.000 en wordt gratis

verstuurd naar de achterban van DPM Nederland. Wilt u hiervoor meer mensen opgeven, of wilt u deze

opbouw van het Lichaam van Christus ondersteunen met een gift, neem dan contact op met DPM

Nederland, Postbus 349, 1960 AH in Heemskerk, tel. 0251-255044, (GIRO 55.17.126), of maak gebruik

van de bijgevoegde acceptgiro. 


