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Wet contra genade 
“…De aarde is des Heren, mitsgaders haar vol-
heid, de wereld, en die daarin wonen. Want Hij 
heeft ze gegrond op de zeeën, en heeft ze geves-
tigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg 
des Heren, en wie zal staan in de plaats Zijner 
heiligheid? Die REIN van handen, en ZUIVER 
van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en 
die niet bedriegelijk zweert; die zal de zegen ont-
vangen van de Here, en gerechtigheid van de 
Gods zijns heils.” (Psalm 24:1-5, SV) 
De Here God schiep de hemel en de aarde. Hij 
schiep Adam en diens nageslacht. Maar de 
mensheid verviel in zonde, waardoor satan de 
vorst der wereld werd en waardoor Hij diezelfde 
mensheid van satan moest terugkopen met het 
verzoenend Bloed van het Lam van God. 1 
Het was in Gods Vaderhart besloten dat de mens 
– na een zekere beproevingstijd – bij Hem zou 
komen, in de plaats van Zijn heiligheid. 
David, de psalmist, vroeg zich af wie van de men-
sen zou kunnen “klimmen op de berg des Heren”, 
en wie van hen zou kunnen “staan in de plaats 
van Gods heiligheid”. En dan noemt David, in 
Psalm 24:1-5, de door God gestelde eisen: 

• die “rein van handen” is, rein in zijn doen en la-

 
1 Zie eventueel onze GRATIS studie “De overwinningen van 

het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zon-
demacht” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bloed.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bloed.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bloed.pdf


 

4 

ten; 

• die “zuiver van hart” is, zuiver naar de innerlijke 
mens; 

• die in zijn aards leven geen begeerten kent 
naar ijdele, dit zijn zondige, dingen, maar die 
hunkeren naar de hemelse; 

• die niet liegen en bedriegen, maar die de 
waarheid spreken. 

Ze vormen voor de in zonde vervallen mens een 
stel onmogelijk te vervullen eisen. De Schrift doet 
ons de 14-voudige aanklacht horen van de hemel-
se Justitie met betrekking tot die mens, in Romei-
nen 3 vers 10-18 (SV): 
1. “…Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; 
2. Er is niemand, die verstandig is, 
3. Er is niemand, die God zoekt. 
4. Allen zijn zij afgeweken, 
5. Tezamen zijn zij onnut (HSV: nutteloos) geworden; 
6. Er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot 

één toe. 
7. Hun keel is een geopend graf; 
8. Met hun tongen plegen zij bedrog; 
9. Slangenvenijn is onder hun lippen. 
10. Welker mond vol is van vervloeking en bitter-

heid; 
11. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; 
12. Vernielingen ellendigheid is in hun wegen; 
13. De weg des vredes hebben zij niet gekend. 
14. Er is geen vreze Gods voor hun ogen.” 
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De natuurlijke mens wordt geboren met de natuur-
lijke geneigdheid tot zondigen; iets wat wij ERF-
ZONDE plegen te noemen. En de Schrift getuigt 
dat geen enkel mens van zichzelf kan getuigen 
dat hij/zij hier een uitzondering op vormt. En daar-
om kunnen wij op de vraag “wie van de mensen 
zal kunnen KLIMMEN op de berg des Heren”, wie 
zo – door eigen verdienste – zal kunnen STAAN in 
de plaats van Gods heiligheid, kunnen antwoor-
den: “NIEMAND”! 
Men zal, bijvoorbeeld door een perfecte opvoe-
ding, veel kunnen doen door ZELFCONTROLE; 
men kan zijn/haar uiterlijke mens in bedwang 
houden – ofschoon Jakobus in zijn algemene 
zendbrief in 3:8 getuigt dat de menselijke tong 
“een onbedwingelijk kwaad is”, en dat “geen mens 
zijn/haar tong kan temmen” – maar de, voor een 
mens onmogelijke eis, is de controle over de IN-
NERLIJKE mens. 
De Schrift zegt in Prediker 8:8a (SV), “Er is geen 
mens, die heerschappij (HSV: macht)  heeft over de 
geest, om de geest in te houden;…” 
Zeven van de 14 punten van de hierboven opge-
somde aanklacht van de hemelse Justitie be-
treffen die INNERLIJKE mens. Maar liefst 4 van 
de resterende 7 betreffen onze tong, 2 betreffen 
onze handen en 1 betreft onze voet. 
Ook getuigt de Schrift dat het Woord van God een 
oordeler is van de menselijke gedachten en van 
de overleggen van ons hart, van onze begeerten 
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en van onze ziel en geest (zie Hebreeën 4:12 2); 
een terrein waar wij, zoals wij zagen, geen heer-
schappij over hebben. Onwillekeurig wordt ons 
innerlijk bezoedeld met duisternis en zonde. 
“Want van binnen uit het hart der mensen komen 
voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, 
doodslagen, dieverijen, gierigheden (HSV: hebzucht), 
boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog 
(jaloezie), lastering, hovaardij (HSV: hoogmoed), onver-
stand (HSV: dwaasheid). Al deze dingen komen voort 
van binnen, en verontreinigen de mens.” (Markus 
7:21-23, SV) 
God kwam – met de openbaring van de wet van 
Zijn gerechtigheid – dan ook niet om te eisen dat 
de mens in zijn/haar staat van geestelijke dood 
moest voldoen aan de eisen van Zijn wet, om bij 
Hem in de plaats van Zijn heiligheid te kunnen 
komen, maar om er bij die mens op aan te dringen 
bij Hèm te komen tot belijdenis van schuld en 
van zijn/haar vele tekortkomingen; om bij Hèm te 
komen in verbrokenheid van ons hart, en versla-
genheid van onze geest. 
“De offeranden Gods zijn een gebroken geest; 
een gebroken en verslagen hart zult Gij, o 
God! niet verachten.” (Psalm. 51:19, SV) 

 
2 Hebreeën 4:12 (HSV), “Want het Woord van God is levend 

en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en 
het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van ge-
wrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en ge-
dachten van het hart.” 
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De Schrift getuigt verder dat door betrachting van 
de wet NIEMAND gerechtvaardigd, NIEMAND za-
lig wordt: 
“Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door 
het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken 
van de wet.” (Romeinen 3:28, HSV) 
“(Wij) weten dat een mens niet gerechtvaardigd 
wordt uit werken van de wet, maar door het ge-
loof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus 
Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd 
zouden worden uit het geloof van Christus en niet 
uit werken van de wet. Immers, uit werken van 
de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.” (Gala-
ten 2:16, HSV) 
Want door die wet te betrachten, te doen, kunnen 
wij – door heel erg ons best te doen – onze UI-
TERLIJKE mens enigszins in de rechtvaardigheid 
houden, maar aan onze INNERLIJKE mens, die 
per slot van rekening de EEUWIGE mens is, daar 
kunnen wij zelf niets aan veranderen. 
Voorts getuigt de Schrift dat wanneer wij zo onze 
eigen gerechtigheid zoeken op te richten, door de 
wet te betrachten, wij geen deel zullen hebben 
aan de genadewerkingen van Jezus Christus, 
waardoor de GELOOFSMENS INNERLIJK wordt 
veranderd. 
“Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet 
kennen en een eigen gerechtigheid tot stand 
proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de 
gerechtigheid van God onderworpen.” (Romei-
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nen 10:3, HSV) 
Jesaja 28:9-13 (HSV) zegt over dezulken:  
“Wie kan Hij dan de kennis (van Gods wil) bijbren-
gen? Wie kan Hij dan het gehoorde doen begrij-
pen? Wie net van de moedermelk af zijn, wie net 
van de borst zijn afgehaald? Want het is gebod op 
gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op 
regel, hier een beetje, daar een beetje. Ja, met 
belachelijke klanken (SV: lippen) en in een andere 
taal (SV: tong) zal Hij tot dit volk spreken, tegen wie 
Hij zei: Dit is de rust, geef de vermoeide rust, en 
dit is de verademing (SV: verkwikking) – maar zij 
wilden niet luisteren. Daarom zal voor hen het 
Woord van de HEERE zijn: gebod op gebod, ge-
bod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier 
een beetje, daar een beetje, zodat zij, als zij weg-
gaan, achterovervallen, verpletterd worden, ver-
strikt raken en gevangen worden.” 
Deze soort gelovigen, die in eigen kracht Gods 
wet zoeken te volbrengen, al vragen zij ook hier-
toe de hulp in van God, zullen tot de ontstellende 
gewaarwording komen dat de Christelijke gods-
dienst voor hen ondragelijk zwaar wordt. Zij zullen, 
zo getuigt de Schrift van hen: “weggaan, achter-
overvallen, verpletterd worden, verstrikt raken en 
gevangen worden.” 
En als zij nu maar in dit geestelijk faillissement tot 
God komen en het verder van Jezus GEHEEL EN 
AL willen verwachten, zo zal de Geest van God tot 
hen komen, in dit Schriftgedeelte aangeduid door 
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die “belachelijke lippen” en door die “andere tong” 
(tongentaal als het kenmerk van de Geestesdoop 
3), om hen door de GENADE Gods te kunnen lei-
den in AL DE WAARHEID: “Maar wanneer Die 
komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg 
wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit 
Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal heb-
ben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal 
Hij u verkondigen.” (Johannes 16:13, HSV). 
Gewend als zij waren om de werken der wet te 
doen, vroegen de Joden aan Jezus: “…Wat zullen 
wij DOEN, opdat wij de WERKEN Gods mogen 
WERKEN? Jezus antwoordde en zei tot hen: Dit is 
het WERK Gods, dat gij GELOOFT IN Hem (= Je-
zus), Die Hij (= God) gezonden heeft.” (Johannes 
6:28-29, SV). 
Wij worden zalig en ontvangen de RECHTVAAR-
DIGHEID uit God door het GELOOF in Jezus 
Christus. 
Hoe verkrijgen wij deze GENADE, die uit het GE-
LOOF is? 
Romeinen 10:5b zegt dat de rechtvaardigheid uit 
de wet zegt: “…De mens, die deze dingen DOET, 
zal door dezelve leven.” En wij weten dat dit 
DOEN, met al de consequenties ervan, een ON-
MOGELIJKE taak is voor de in de zonde geboren 
mens. 
Iets wat de apostel Paulus ook al moest ontdek-

 
3 Zie eventueel onze GRATIS studie “De Gever en Zijn Ga-

ven” van CJH Theys. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
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ken, tot hij in Romeinen 7:24 moest uitroepen: “Ik, 
ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit li-
chaam dezes doods?” Gelukkig vond deze mens, 
Paulus, de oplossing van dit probleem, toen hij in 
Romeinen 7:25 uitriep: “Ik dank God, door Jezus 
Christus, onze Heere.” 
In Romeinen 10:6-9 (SV) vervolgt hij: “Maar de 
rechtvaardigheid, die uit het geloof is, spreekt al-
dus: Zeg niet in uw hart: Wie zal in de hemel op-
klimmen? Hetzelve is Christus van boven afbren-
gen. Of, wie zal in de afgrond nederdalen? Het 
zelve is Christus uit de doden opbrengen (= opwek-
ken). Maar wat zegt zij (de rechtvaardigheid die uit het 
geloof is)? Nabij u is het Woord, in uw MOND en in 
uw HART. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk 
wij prediken. Namelijk: indien gij met uw mond 
zult BELIJDEN de Heere Jezus, en met uw hart 
GELOVEN, dat God Hem uit de doden opgewekt 
heeft, zo zult gij zalig worden. 
Om zalig te kunnen worden moeten wij dus MET 
ONS HART GELOVEN dat Jezus Christus onze 
zonden en tekorten HEEFT GEBOET op Golgo-
tha, dat Hij, zijnde in het dodenrijk gedurende die 
drie dagen en drie nachten, daar strijdende in on-
ze plaats tegen de machten der zonde, “daar al 
de overheden en machten der duisternis en der 
zonde uit Zichzelf getogen hebbende, die overhe-
den en machten in het openbaar heeft tentoonge-
steld en zo over hen heeft getriomfeerd” (zie Ko-
lossenzen 2:15). En daar Zichzelf zo gereinigd 
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hebbende van onze geestelijke dood, die Hij op 
Zich had genomen, kon de dood Zijn ziel in het 
dodenrijk niet langer houden. Daarom heeft God 
Hem opgewekt, Hem ontbonden hebbende van de 
SMARTEN van de DOOD: 
“deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde 
raadsbesluit en de voorkennis van God overgege-
ven is, hebt u gevangengenomen en door de han-
den van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd 
en gedood. God heeft Hem echter doen opstaan 
door de weeën (SV: smarten) van de dood te ontbin-
den, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor 
vastgehouden zou worden. Want David zegt over 
Hem: Ik zag de Heere altijd voor mij, want Hij is 
aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. 
Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt 
zich; ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop, want U 
zult mijn ziel in het graf niet verlaten en Uw Heilige 
niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij 
de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij 
vervullen met vreugde door Uw aangezicht.” 
(Handelingen 2:23-28, HSV) 
Zo werd Zijn opstanding een feit! 
Behalve dit geloof met ons HART, moeten wij, om 
zalig te worden, ook met onze MOND belijden. 
Deze BELIJDENIS geldt in de eerste plaats onze 
bedreven zonden en onze zondige staat; dingen 
die wij in het geloof te leggen hebben aan de 
voet van Zijn kruis. Maar óók geldt deze belijdenis 
Christus’ HEERSCHAPPIJ over ons leven, nù en 
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voortaan. En dit hebben wij met onze mond te be-
lijden ten overstaan van onze naaste, (ten over-
staan) van de hemel en (ten overstaan) van de hel! 
Zo zal de Geest van God tot ons komen en ons in 
aanraking brengen met de GENADEWERKINGEN 
van Gods Woord, met de aanraking van Zijn door-
boorde hand, en ons steeds dieper leiden in een 
steeds inniger contact met Jezus, ons zó leidende 
in alle Waarheid! 
O, die geweldige aanraking door Christus; hoe 
herinner ik mij die nog als de dag van gisteren, 
toen de zaligende gewaarwording van Zijn GE-
NADE mijn ziel en leven begon binnen te stromen. 
God is EEUWIG Dezelfde! Elke dag opnieuw wil 
Hij Zich die zelfde GENADIGE Heiland betonen 
aan mijn immer naar Hem hongerende ziel! 
Hoe kan ik mij nu verheugen in de wetenschap dat 
Hij voor mij daar op Golgotha een eeuwige ver-
lossing teweeggebracht heeft: 
“Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, 
maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd 
binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor 
een eeuwige verlossing teweeggebracht.” (He-
breeën 9:12, HSV)! 
En dit niet alleen, maar Hij heeft door dit Golgotha 
mij, en een iedere gelovige in Hem, een EEUWI-
GE VOLMAAKTHEID bewerkstelligd: 
“Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid 
volmaakt degenen, die geheiligd worden.”  (He-
breeën 10:14, SV)! 
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En nu, elke dag met Hem wandelende, wil Hij ons 
van deze enorme erfenis onderpand na onder-
pand, naar de rijkdom Zijner genade, in alle wijs-
heid en voorzichtigheid toebedelen. Zo wil Hij een 
ieder vervullen tot al de VOLHEID Gods toe:  
“En bekennen de liefde van Christus, die de ken-
nis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al 
de volheid Gods.” (Efeze 3:19, SV)! 
God zij AL de glorie! 
Dan vervolgt de psalmist zijn gezang; hij zingt nu 
niet over hen, die “…klimmen op de berg des He-
ren…” (Psalm 24:3), maar over hen die in het GE-
LOOF “…naar Hem vragen, die Zijn aangezicht 
zoeken” (Psalm 24:6). En hij zegt: “Dat is Jakob!” 
Zo onderwijst hij zijn volk om het te zoeken in de 
BARMHARTIGHEID Gods. Maar wij kunnen “Ja-
kob” ook zien als het typerend Beeld van de Heili-
ge Geest 4, en allen die door Hem geleid willen 
worden in al de Waarheid van God. 
Dan eindigt deze psalm met een glorieus beeld, 
een apotheose. Hij vertelt aan de ene kant van de 
RUST van het GELOOF, rust die de poorten voor 
onze Heiland-God 5 opent, in een blijvend rustig 

 
4 Zie eventueel onze GRATIS studie “De natuurlijke mens 

en de Heilige Geest” van CJH Theys. (noot AK) 
 

5 In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; 

de HEERE is één! (dus één Persoon!)” (HSV). 
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide che-
rubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten wor-
den gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide che-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Apotheose
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
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vertrouwen in het resultaat van Zijn heilswerkin-
gen. Aan de andere kant toont hij de TRIOMFA-
TOR-God, Die, als de “Koning der ere”, Zijn ge-
weldige verlossingen brengt over alle machten en 
geweldhebbers der zonde, om tot slot deze “Ko-
ning der Ere” te tonen in Zijn eeuwige liefdesheer-
schappij over de gelukzalige hemelse heirscharen. 
“Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij 
eeuwige deuren, opdat de Koning der Ere inga! 
Wie is de Koning der Ere? De Heere, sterk en 
geweldig, de Heere, geweldig in de strijd. Heft uw 
hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige 
deuren! opdat de Koning der Ere inga! Wie is Hij, 
deze Koning der Ere? De Heere der heirscharen 
(HSV: legermachten), Die is de Koning der ere! Sela.” 
(Psalm 24:7-10, SV) 
De poorten tot ons lichaam, onze ziel en geest 
worden hier EEUWIGE DEUREN genoemd, om-
dat de mens per slot van rekening eeuwig is. Al is 
ons aards lichaam tijdelijk en sterfelijk, toch is het 

 
rubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in 
Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Va-
der en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het 
Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij 
is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie perso-
nen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van 
de 3 Openbaringsvormen van God, te weten: 
1. de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader 
2. de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon 
3. de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest. 
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. 
(noot AK) 
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geschapen om in zijn/haar nieuwe (geestelijk) op-
standingslichaam eeuwig te leven, hetzij bij God in 
Zijn heerlijkheid òf… in de eeuwige verdoemenis 
der hel! 
Daarom vraagt de psalmist aan deze EEUWIGE 
mens om al zijn deuren in het GELOOF te openen 
voor de GENADEWERKINGEN van deze binnen-
komende Heiland-God, Die de machten van zon-
de en hel reeds door Golgotha OVERWONNEN 
heeft en daarom de strijd tegen de zonde, in de 
diepte van ons hart en in ons leven, TRIOMFE-
REND besluiten zal. Deze eeuwige OVERWIN-
NING over de zonde 6 en de machten der hel is 
aan degene die GELOOFT in Zijn GESTORT 
BLOED geschonken, als hij/zij zich in belijdenis 
van zonden en overgave voor Hem openen zal! 
Daarna worden deze EEUWIGE DEUREN van de 
verloste zondaar gevraagd zich te openen voor de 
EEUWIGE LIEFDES-HEERSCHAPPIJ van deze 
“Koning der Ere” om Hem dan en voortaan te 
aanvaarden als zijn/haar eeuwige Levensvorst, 
als de “Here der heirscharen”. Om Hem voortaan 
en in alle eeuwigheid te dienen in de heiligheid 7 
en gerechtigheid van God zelf, in dit juichende 

 
6 Zie eventueel onze GRATIS studie “De overwinnaars; 

over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd” van E. 
van den Worm. (noot AK) 
 

7 Zie eventueel onze GRATIS studie “Heiligmaking” van E. 

van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bloed.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bloed.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heiligmaking.pdf
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nieuwe leven 8, dat zich ook openbaart in barm-
hartigheid, vreugde en liefde! 
 

E. van den Worm 
 

Digitaal uitgewerkt door A. Klein 

 

Jezus, de Koning 
 

Alle knie zal zich buigen voor onze Heer, 
Volk’ren aanbiddend knielen terneer, 

Als Hij komt, mijn Koning, met Godd’lijke eer en macht, 
Omringd van eng’len en heil’gen in rijke pracht! 

 

Christus, de Koning, zal komen, 
Schitt’rend in glorie en pracht! 
Jezus, de Vriend aller vromen, 

Sterk in genade en kracht. 
 

Satan zal eeuwig verdwijnen, 
Zonde en rouw zullen vliên. 

Hades en dood zijn verwonnen, 
En ieder zal Jezus, de Koning zien! 

 
(Overgenomen) 

 
8 Zie eventueel onze GRATIS studie “LUKAS – Het Boek 

van de NIEUWE MENS in Christus…” van E. van den 
Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf

