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ZONDER
Wat een vreemde titel boven een onderwerp. Moet het niet ‘zonde’ zijn? Nee,
het is echt ‘zonder’.
Probeer je eens voor te stellen dat je zonder water en brood komt te zitten.
Of zonder licht of verwarming in de winter. Zie je jezelf al zonder pinpas of
contant geld bij de kassa staan in de supermarkt terwijl anderen staan te
wachten om af te rekenen? Of je staat zonder paspoort bij de douane, met
een lege tank op de snelweg of…er zijn allerlei situaties te noemen waarin
‘zonder’ een nare situatie weergeeft.
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‘Zonder’ in de Bijbel
Laten we eens kijken naar vier plekken in de Bijbel waarin
het woord ‘zonder’ staat:
1. Zonder bloedstorting is er geen vergeving (Hebr.9:22)
2. Zonder geloof (…) is het onmogelijk om [Hem] te behagen;
want wie tot God nadert, moet geloven dat Hij is en dat
Hij een beloner is van hen die Hem zoeken (Hebr.11:6)
3. Jaagt naar de heiliging zonder welke niemand de Heer zal
zien (Hebr.12:14)
4. Zonder Mij kunt u helemaal niets doen (Joh.15:5)

Zonder bloedstorting
De rode draad door de Bijbel om vergeving te ontvangen
is ‘bloedstorting’. Het begint al in het derde hoofdstuk van
de Bijbel waar we lezen dat God Adam en Eva bekleedt met
dierenhuiden (Gen.3:21).
Abel heeft, in tegenstelling tot Kaïn, die boodschap goed
begrepen en brengt een bloedig offer: ‘Door het geloof
offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kaïn’ (Gen.4:4
en Hebr.11:4).
In Ex.12:13 lees je: ‘Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan’.
Het bloed van een lam moet worden gestreken aan de beide
deurposten en aan de bovendorpel van de huizen waar de
Israëlieten wonen. Door het bloed zijn ze veilig en zal de
verderver hun huizen niet binnenkomen om hen te treffen.
En zo kun je het hele Oude Testament doorgaan en lees
je overal over bloedstorting (zie Lev.17:11b). Uiteindelijk
beland je dan in het Nieuwe Testament waar je leest over
het bloed van Jezus dat reinigt van elke zonde (1Joh.1:7).
Een lied uit de bundel Geestelijke liederen zegt het heel
kernachtig: ‘Noch de gaven eens gebracht, noch de offers
toen geslacht, konden God behagen. U hebt eenmaal voor
altijd U geofferd, God gewijd, tot zijn welbehagen’ (lied 185
vers 3).
In Hebr.9 en 10 wordt voortdurend benadrukt dat het ene
offer van Christus alle andere offers onnodig maakt en
vervangt. Zijn werk is eenmalig en voorziet in een eeuwige
verlossing: ‘Maar Christus (…) is eens voor altijd ingegaan
in het heiligdom, na een eeuwige verlossing verworven te
hebben’ (Hebr.9:11,12)

Zonder geloof
Maar…wat baat het werk van de Heer Jezus en het bloed
van het Lam als je het niet in geloof aanneemt? Wat baat
een medicijn als je het niet inneemt?
Geloof is als de hand die een geschenk ontvangt. Geloof
zegt: ‘Dank U wel!’.
Of je geloof klein of groot is, doet er eigenlijk niet zoveel toe,
het gaat veeleer om wat of in wie je gelooft: ’Want voorwaar,
Ik zeg u: als u een geloof hebt als een mosterdzaad - kleiner
dan alle zaden - zult u tot deze berg zeggen; Verplaats u van
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hier daarheen, en hij zal zich verplaatsen; en niets zal u
onmogelijk zijn’ (Matth.17:20 en 13:32).
Een voorbeeld:
Als je een heel diep en gevaarlijk ravijn wilt oversteken en
je ziet een sterke en betrouwbare brug, dan heb je geen
probleem om geloof te hebben en steek je zonder twijfelen
over.
Het maakt niet uit of je een groot of klein geloof hebt, daar
wordt de brug niet minder of meer betrouwbaar van.
Maar als je een slecht onderhouden en verrotte bamboebrug
ziet, begint je geloof meteen te wankelen. Groot geloof
maakt de brug niet betrouwbaarder. Alles heeft te maken
met de kwaliteit van de brug. Je kijkt dan niet naar binnen
om te zien of je wel genoeg geloof hebt, maar je kijkt naar
het object, de brug en die ziet er in het eerste geval goed uit
Op dezelfde manier heeft het Bijbelse geloof te maken met
het object waarin je gelooft: de kwaliteit van Christus’ werk
- de brug. Bovendien zegt God: ‘Als Ik het bloed zie, zal Ik u
voorbijgaan’. En zijn Woord is waarheid. Hij liegt niet. Het
bloed geeft je veiligheid en zijn Woord geeft je zekerheid.

Zonder heiliging
We hebben in Hebr.12:14 gelezen dat je zonder heiliging
de Heer niet zult zien. Dit is bedoeld als een ernstige
waarschuwing.
Elders in de Bijbel staat: ‘Weest heilig, want Ik ben heilig’
(1Petr.1:16). Heiliging is de vrucht van een wedergeboren
hart. Is er geen verlangen naar heiliging, dan kan dat een
teken zijn dat je niet wedergeboren bent of dat je bent
afgedwaald en weer moet terugkeren naar de Heer.
Aan de ene kant ben je door de wil van God geheiligd - dit is
apart gezet - door middel van de offerande van het lichaam
van Christus, eens voor altijd (Hebr.10:10), maar aan de
andere kant brengt dit als vanzelf met zich mee dat je de
wens hebt om je te heiligen – jezelf toe te wijden.
De eerste heiliging is je positie in Christus, eens voor altijd,
de tweede heiliging is een proces dat altijd doorgaat.
Een voorbeeld om het verschil tussen positie en praktijk
duidelijk te maken:
Dat ik een vader ben, kan niemand ontkennen. Ik heb nu
eenmaal kinderen. De vraag is wel of ik een goede vader
ben. Het eerste is mijn positie, het tweede mijn praktijk.
De praktijk is onlosmakelijk met mijn positie verbonden
en vloeit eruit voort, maar mijn positie vloeit niet voort uit
mijn praktijk. Iemand heeft het in het Engels kernachtig
uitgedrukt: Holiness is fruit, not root (heiligheid is vrucht,
geen wortel).
Door het lezen van het Woord van God in de kracht van
Gods Geest heilig je jezelf: ‘Heilig hen door de waarheid:
uw woord is de waarheid’ (Joh.17:17). Ergens anders staat
dit geschreven: ‘Christus heeft de gemeente liefgehad en

Zichzelf voor haar overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen,
haar reinigend door de wassing met water door het woord’
(Ef.5:25,26). Het Woord van God is dus als water dat reinigt.
Daarnaast heeft de hoop op Hem een reinigend effect: ‘En
ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein
is’ (1Joh.3:3).

Zonder Mij niets
Zonder Mij, dit is eigenlijk ‘gescheiden van Mij’, kunt
u helemaal niets doen. Dat is toch wel een heel krasse
uitspraak. Inderdaad. In het beeld van de wijnstok en de
ranken is het duidelijk dat de rank die niet in Hem blijft,
geen vrucht kan dragen. Om vrucht te dragen zijn op z’n
minst drie zaken nodig:
1. Afhankelijkheid - Als u in Mij blijft…
2. Het Woord van God - en mijn woorden in u blijven…
3. Gebed - bidt alles wat u wilt en het zal u gebeuren
(Joh.15:7).
Dit vraagt van jou: onverdeelde toewijding, diepe
afhankelijkheid en onwankelbaar vertrouwen. Als dit
aanwezig is, geldt voor jou: ‘Ik vermag alle dingen door
Hem die mij kracht geeft’ (Fil.4:13).

De vier ‘zonder’ verzen worden mooi geïllustreerd in de
tabernakel. Bij ‘zonder geloof’ sta je als het ware voor de
poort die uitnodigt om binnen te gaan. Je vraagt je af ‘zal ik
het doen?’. Ja, je neemt de stap in geloof en staat dan met
je offerdier bij het brandofferaltaar en leert er de les dat er
‘zonder bloedstorting’ geen vergeving is. En in geloof leg je
je hand op de kop van het offerdier dat in jouw plaats wordt
geslacht.
Dan ga je verder en kom je bij het koperen wasvat en je
ontdekt de waarde van ‘zonder heiliging’. Je wast je en je
gaat het heiligdom binnen waar alles spreekt van Hem
‘zonder Wie je niets kunt doen’. Hij is het licht van de
kandelaar; het brood van de tafel en door Hem mag je een
reukoffer brengen aan God en ga je met vrijmoedigheid
naar binnen in het allerheiligste om daar te aanbidden en
zeg je met alle heiligen:
‘Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op Zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd; die dood geweest is en Hij
leeft, die ’t volk dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid
beveiligt’.

Tenslotte

Zonder
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