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(1) De verzegeling met de heilige Geest 

 
1. Inleiding: het doel van de studie 

 
Het doel van deze studie is niet een uitgebreide verhandeling te geven over de 
persoon van de Heilige Geest. Het is dan ook geen ‘pneumatologie’ (leer van de 
heilige Geest). Ook wordt in deze studie  niet of nauwelijks ingegaan op de gaven van 
de Geest 

 
De serie Bijbelstudies over de heilige Geest zoals belicht in de Efezebrief hebben als 
doel het werk van de heilige Geest in het leven van de gelovige in de huidige fase van 
het heilsplan van God te beschrijven. Dit is de fase waarin God in het verborgene 
(onzichtbaar) aanwezig is in de harten van Zijn kinderen, totdat Christus in 
heerlijkheid zich zal openbaren.  

 
Er is veel en er wordt (terecht) veel geschreven over de heilige Geest. In deze serie 
Bijbelstudies is er voor gekozen het werk van de Heilige Geest te belichten, zoals het 
wordt beschreven in de Efezebrief. In deze brief schrijft Paulus over het geheimenis 
dat hem is toevertrouwd1. Hij moest dit geheimenis openbaren en komt daarin tot 
een boodschap dat het mogelijk maakt om op een zeer intieme wijze om te gaan met 
de Vader in de hemel. Het is zoals hij het beschrijft in zijn brief aan de Colossenzen: 
“Ons leven is met Christus verborgen in God”2. En in dit leven zoeken en leren wij de 
dingen die ‘boven’ zijn. Hoe wij moeten zoeken en leren de dingen die boven zijn 
wordt verwoord in Paulus gebed in Efeziërs 1:15-21 

 
15 Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw 
liefde voor alle heiligen, 16 dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn 
gebeden. 17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een 
geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. 18 Moge uw 
hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe 
rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de 
krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20 Die macht was ook 
werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een 
plaats gaf aan Zijn rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle 
machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar 
ook in de toekomstige. (NBV) 

 

De Heilige Geest wil in onze geest een geest van inzicht schenken in alles wat 
geopenbaard is over het geheimenis waar Paulus in deze brief over schrijft. Opdat wij 
gaan leven vanuit Gods kracht en Gods wijsheid binnen het Lichaam van Christus, 
Zijn gemeente! En opdat wij gaan wandelen in overeenstemming met de roeping 
waarmee wij geroepen zijn3. Een wandel waarin wij vervuld mogen zijn van alles wat 
de Heilige Geest geeft, zodat we Hem niet zullen bedroeven en met innerlijke vrijheid 
een open deur vinden naar het hart van de Vader.4 Wanneer we zo wandelen weten 
we ook wat en hoe we moeten bidden.5 

                                                
1 Efeziërs 1:9; 3:1-3 
2 Colossenzen 3:1-3 
3 Efeziërs 4:1 
4 Efeziërs 2:18; 4:30 en 5:18.  
5 Efeziërs 6;18,19. 
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2. Wie is de Heilige Geest? 
 

Er zijn bijbeluitleggers die bovenstaande vraag onjuist vinden. Er moet feitelijk 
gevraagd worden: wat is de heilige Geest? In deze studie zullen we niet een diepe 
verhandeling geven over de vraag of de heilige Geest nu een persoon of een kracht 
is. We willen eenvoudig wijzen naar wat de Here Jezus zegt met betrekking tot de 
komst van de heilige Geest in Johannes 14: 

 
15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 16 En Ik zal de Vader bidden 
en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17 de Geest der 
waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar 
gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 

 

De Here Jezus noemt de heilige Geest ‘de andere Trooster’. Opvallend is hier het 
woord ‘andere’. In de Griekse taal zijn er twee woorden die in het Nederlands 
vertaald worden met ander. Het eerste woord is: ‘heteros’ en betekent: iets anders / 
een ander van een andere soort. Het tweede woord is: ‘allos’ en betekent iets ander / 
een ander van dezelfde soort. De Here Jezus gebruikt hier het woord ‘allos’ en zegt 
daarmee: de Trooster die de Vader zal geven is van dezelfde soort als Ik. Simeon 
verwachtte door de heilige Geest ‘de vertroosting van Israël’6. Deze vertroosting van 
Israël was en is Jezus Christus! De andere Trooster is Iemand die iets anders is, maar 
wel van dezelfde goddelijke ‘soort’. Deze Geest wordt door Paulus en Petrus ‘de Geest 
van Christus’ genoemd7. Ook wordt Hij aangeduid met ‘Geest van God’8. Daarom 
zullen we de heilige Geest nooit mogen scheiden van de Persoon Jezus Christus in 
verbinding met God.  

 
Bij de vraag of de heilige Geest nu een persoon is of een kracht moeten we goed 
luisteren naar de Here Jezus. Hij spreekt in bovenstaande verzen over de Geest der 
Waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij zien Hem niet en kent Hem niet; 
maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.  

 
Natuurlijk is de heilige Geest niet zichtbaar als een persoon van ‘vlees en bloed’, 
d.w.z. een persoon met een lichaam. Maar Hij is wel een persoon(lijkheid), van 
dezelfde orde als God de Vader en God de Zoon! Alleen personen kunnen worden 
bedroefd, krachten niet9. Alleen personen kunnen onderwijs geven, krachten 
niet10!Maar hoewel Hij een persoon is kunnen we de heilige Geest niet los zien van 
Zijn krachtige werk. Hij is, volgens Paulus, ook de kracht die in ons werkt11.  

 
In onze studies over de heilige Geest zoals belicht in de Efezebrief leggen we het 
accent op Zijn krachtige werk in onze harten. Dit werk begint met de verzegeling met 
de heilige Geest, zoals beschreven in Efeziërs 1:13,14: 

 
13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, 
hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest der 
belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich 
verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. 

                                                
6
 Lukas 2:25 

7
 Romeinen 8:9 en 1 Petrus 1:11 

8
 Romeinen 8:9,14; 1 Korintiërs 2;11,14,; 3:16; 7:40; 12;3 en Efeziërs 4:30. 

9 Efeziërs 4:30 
10

 Johannes 14:26 
11

 Efeziers 3;16,20 verg. Efeziërs 1:19. 
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3. De verzegeling met (de) heilige Geest 

 
3.1. De geestelijke zegen in de hemelse gewesten 

De verzegeling met de heilige Geest is één van de zeven zegeningen die in 
Efeze 1 worden beschreven. We gaan in deze studie niet alle zeven 
zegeningen onderzoeken, maar we kijken wel naar het verband tussen de 
zegen van verzegeling met de heilige Geest en de andere zegeningen. Deze 
zeven zegeningen staan onderling in een bepaalde orde. In onderstaand 
schema zien we het verband tussen de zegeningen: 
 

1.  A. vers 4  Uitverkiezing 
2.  B vers 5  Voorbestemming tot zoonschap 
3.   C. vers 6  Begenadiging 
4.    D. vers 7,8 Verlossing 
5.    C. vers 9,10 Bekendmaking 
6.  B.  vers 11,12 Voorbestemming tot erfenis 
7.  A.  vers 13.14 Verzegeling 

 
In dit schema zien we snel het verband tussen uitverkiezing en verzegeling. 
Voordat we daar aandacht aan schenken, moeten we eerst vaststellen wat de 
hemelse gewesten zijn. Letterlijk staat er ‘in het hemelse’12. Hemelse is een 
meervoudsvorm dat letterlijk betekent: boven hemelse dingen. De hemelse 
gewesten is dan het beste weer te geven als een gebied boven hemelse 
dingen. De Bijbel spreekt over drie hemelen, waarbij de derde hemel de 
woonplaats van God is en de twee hemelen daaronder respectievelijk de 
dampkring is en de sterrenhemel13. Deze eerste en de tweede hemel zijn 
geschapen14. De derde hemel is eeuwig! Daar is Christus nu!15 En in Hem 
hebben wij alle geestelijke zegen ontvangen. Paulus noemt ons ‘burgers van 
een rijk in de hemelen’16. Door geloof bevinden wij ons daar nu. En daar ziet 
God ons nu verzegeld met de heilige Geest. Dit is boven de hemelse dingen 
van de eerste en tweede hemel. In deze hemelen kunnen we nog iets zien 
(vogels, sterren) hoewel er ook veel iets dat wij niet kunnen zien (geestelijke 
machten, de heersers in de lucht, demonische overheden). De derde hemel is 
echter  een verborgen werkelijkheid omdat we Christus daar niet met onze 
aan de aarde gebonden ogen kunnen zien. Daarom moet ook door de Geest 
van God onze ogen verlicht worden met inzicht en wijsheid om wel en goed te 
kunnen zien. Zien is in dit verband dan ook inzicht hebben, verstaan en 
begrijpen. Dit inzicht ontstaat door geloof in het werk van de heilige Geest, 
dat weer voortkomt uit het geloof in de Waarheid van Gods Woord. 

 
 

3.2. Het verband tussen verzegelen en geloof 
Paulus ziet de gelovigen in Christus! In Hem zijn wij rijk gezegend. En de 
laatste zegen in de opsomming van zegeningen is de verzegeling met de 
heilige Geest. Die verzegeling hebben we ontvangen toen we gelovig werden. 

                                                
12

 en tois epouraniois = in het boven hemelse dingen 
13

 Lukas 9:58 ‘de vogelen des hemels’ (1
e
 hemel) en Gen.26:4 ‘als de sterren des hemels’ (2

e
  hemel). 

14 In Genesis 1:1 wordt voor het woord ‘hemel’ een meervoudsvorm gebruikt: hemelen! 
15

 Efeziërs 1:20; 2:6 en Colossenzen 3:1,3. 
16

 Filippenzen 3:20 
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En dit gelovig worden kwam door het horen van het Woord der Waarheid, het 
evangelie van ons behoud. Horen, geloven en verzegeld worden, horen bij 
elkaar. Horen staat in nauwe verbinding met geloven17. In het gelovig worden 
ligt ons besluit om het Woord van God als de waarheid te aanvaarden voor ons 
leven, omdat dit Woord ons heeft bepaald bij de Waarheid als persoon; Jezus 
Christus. Aan Hem wilden wij ons leven toevertrouwen. En In Hem zijn wij nu 
geplaatst. We zijn door geloof overgegaan in een onzichtbare werkelijkheid dat 
door geloof echter wel een realiteit kan zijn in ons dagelijks leven! Dit geloven 
geeft zekerheid. De zekerheid die God daarin geeft is de verzegeling met de 
heilige Geest.  
 

3.3. Wat is de verzegeling met de heilige Geest? 
Als in vroeger tijden een zegel – bijvoorbeeld een afbeelding van een 
wapenschild – werd gedrukt op een schriftelijke mededeling, dan is het de 
bevestiging dat de inhoud betrouwbaar is. Zo’n zegel is een eigendomsmerk. 
God heeft ons verzegeld. God heeft Zijn eigendomsmerk op ons gezet door 
ons met de heilige Geest te verzegelen, zoals een aardse eigenaar zijn 
goederen van een merkteken voorziet. Het is alsof God met deze verzegeling 
zegt: “Je hoort nu bij Mij. Door je geloof in de Waarheid van het evangelie 
waardoor je behouden bent geworden, zal niets je nu meer kunnen scheiden 
van Mij! Voor eeuwig ben je Mijn eigendom. En Ik zal je in Mijn hart sluiten en 
jouw leven koesteren totdat Ik je in Mijn eeuwige woonplaats zal opnemen. 
Wees daarvan verzekerd”18. In dit verzegeld worden ligt ook een belofte 
opgesloten. Wij zijn immers verzegeld met de heilige Geest van de belofte. De 
belofte is dat wij, wanneer wij van ons aardse lichaam worden verlost door het 
ontvangen van een hemels lichaam – en dit gebeurt bij ons sterven – wij een 
geweldige rijkdom zullen erven. De woorden van de vader in de gelijkenis van 
de verloren zoon, worden dan zichtbaar werkelijk: Al het mijne is het uwe!19 
Wij kunnen ons nauwelijks een voorstelling maken wat deze erfenis inhoudt. 
Maar het zal in ieder geval de heerlijkheid zijn die tegenover het lijden van nu 
wordt geplaatst…20 Een eeuwig leven met Hem waarbij alle tranen van de ogen 
zullen worden gewist. Een eeuwigheid waarin we delen in Gods heerlijkheid21. 
Een eeuwigheid waarin we God verheerlijken door met Christus als koningen 
te heersen over deze schepping22. En een eeuwigheid waarin we in een niet 
door zonde te verbreken verbondenheid zullen ervaren met de hemelse Vader. 
Door de verzegeling met de heilige Geest zal ons geloof daarin versterkt 
worden. God schrijft deze belofte(n) in ons hart, opdat we zeker mogen zijn 
van de vervulling. In Ef.1:14 wordt daarom ook het woord ‘onderpand’ 
gebruikt. Henk Medema schrijft: “Zoals bij een zakelijke transactie in de 
bijbelse tijd soms een soort ‘aanbetaling’ gedaan werd, tot zekerheidsstelling 
voor de definitieve nakoming, zo heeft God ons al een ‘aanbetaling’ gegeven 
en wel in de vorm van een geweldige rijkdom: God de heilige Geest is in ons 
komen wonen om ons de zekerheid te geven van alles wat wij nu nog niet 
kunnen zien, maar wat in Christus reeds ons bezit is”.23 

                                                
17 Romeinen 10:17 
18

 Romeinen 8:35,39 
19

 Lukas 15:31 
20

 Romeinen 8:17. 
21 Romeinen 8:29,30 
22

 2 Tim.2:11,12 
23

 De Nieuwe Mens, blz. 59, uitgeverij H. Medema. 1991. 
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Verzegeling heeft dus alles te maken met zekerheid. De zekerheid waarmee 
we kunnen geloven in en wandelen met de hemelse Vader in Christus. Het is 
wel een zekerheid in Christus. Dit is een geliefde uitdrukking van Paulus om de 
positie aan te geven waarin de gelovigen in de huidige fase van Gods heilsplan 
zijn geplaatst; in Hem! In Efeziërs 1:13,14 vinden we deze uitdrukking twee 
maal: 
 
1. In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer 
     behoudenis, hebt gehoord;  
2. in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest der 
     belofte…  

 

Niets gaat buiten Christus om! En dit moet met nadruk worden gezegd, omdat 
we vaak geneigd zijn het werk van de Geest los te maken van Christus. Hij is 
echter de Geest van Christus, de Geest van God! Daarom is de Geest van 
Christus onlosmakelijk verbonden met de persoon van Christus.  
 
Om het beeld van verzegeling sterk te vereenvoudigen mogen wij onszelf zien 
als een brief in een gesloten envelop! Deze brief is eigendom van God. Hij 
heeft Zijn verlossingswerk in ons hart geschreven. De envelop is verzegeld tot 
de dag dat het wordt geopend. In de tussentijd kunnen er in ons leven veel 
dingen op ons afkomen. Allerlei boodschappen en vreemde leringen uit de 
koker van Gods tegenstander zullen proberen de envelop binnen te komen om 
ons los te kunnen maken van God. Ze moeten echter langs het zegel van de 
heilige Geest. En in dit zegel ligt zoveel goddelijke kracht verborgen dat alleen 
God het zegel kan verbreken.  
 
Toch is de verzegeling niet in de eerste plaats om ons aan ons gegeven, maar 
om God zelf. Hij heeft zich (= voor zichzelf)  een volk verworven24 waarin Hij 
nu Zijn verlossingswerk wil uitwerken tot lof van Zijn heerlijkheid25. Henk 
Medema schrijft: “Paulus wil hun duidelijk maken dat de werking van God in 
hun leven niet alleen maar heeft plaatsgevonden opdat zijzelf uit de ellende 
bevrijd zouden worden, maar om een veel verhevener reden: omdat God een 
persoonlijk belang in hen stelde en omdat Hij de verwezenlijking van Zijn 
grote einddoel in hen zeker wilde stellen26.” Dit einddoel wordt beschreven in 
Efeziërs 1:10: al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is 
Christus samen te vatten… Daarom ligt er ook het verband tussen de zegen 
van de uitverkiezing en de zegen van de verzegeling met de heilige Geest. Zie 
het schema onder 3.1. 
 

3.4. Het verband tussen uitverkiezing en verzegeling 
God verzegelt de gelovige met de heilige Geest. Wij zijn door geloof in 
Christus Jezus geplaatst. D.w.z. wij zijn nu deel van het Lichaam van Christus, 
de Gemeente, waarvan Hij het hoofd is!27 Door geloof in de Waarheid van 
Gods Woord, worden we gezien als in Christus. Uitverkoren zijn betekent niet 
dat we eerst door God zijn uitgekozen om vervolgens in Christus geplaatst te 
worden. Het is precies andersom. Wij zijn uitverkoren door God omdat we in 

                                                
24

 Dit volk wordt in de Efezebrief ‘Lichaam van Christus’ genoemd. 
25 De uitdrukking ‘lof van Zijn heerlijkheid’ komt in Efeziërs 1 driemaal voor: vers 6, 11,14. 
26

 De Nieuwe Mens, blz 59. Uitgeverij Medema. 1991. 
27

 Efeziérs 1:22,23 
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Christus Jezus geplaatst zijn28. Daarom is dit ook van voor de grondlegging 
der wereld, omdat Christus er al was voor de grondlegging van de wereld.  
Doordat we de heilige Geest hebben ontvangen, ontvangen we ook de 
innerlijke zekerheid uitverkoren te zijn omdat wij in Hem zijn. Het verband 
tussen verzegeld worden toen we gelovig werden en uitverkoren zijn ligt in de 
woorden in Hem. Zoals er staat met betrekking tot de uitverkiezing in Efeziërs 
1:4 
 

Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat 
wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht…  

 
Wij zijn in Hem gekomen toen wij gelovig werden. En daarom uitverkoren. We 
mogen het zo stellen: de uitverkiezing gaat niet aan het gelovig worden 
vooraf, maar volgt er op. Uitverkiezing staat echter nooit op zichzelf. 
Uitverkiezing heeft een doel. Dit wordt aangegeven met het woord opdat (= 
met het doel dat). Het doel is: opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn 
voor Gods aangezicht. En waartoe leidt dit? Om het werk van Gods genade 
groot te maken, om Zijn heerlijkheid lof toe te brengen29. 
 
Het ligt niet in het verband van deze studie om dieper in te gaan op het 
onderwerp uitverkiezing. Maar samengevat mogen we zeggen: er zijn 
momenteel op aarde globaal slechts twee groepen mensen30: gelovigen in 
Christus die verzegeld zijn met de heilige Geest en niet-gelovigen, die de 
heilige Geest niet hebben ontvangen. De gelovigen mogen zich uitverkoren 
weten na hun keuze voor Christus en de niet-gelovigen kunnen aan de 
uitverkiezing in Christus deel krijgen door gelovig te worden in het aanvaarden 
van Christus. Wanneer men dan gelovig wordt, wordt men verzegeld met de 
heilige Geest en is men uitverkoren om de heerlijkheid van Gods genade groot 
en zichtbaar te maken aan de duivelse overheden en machten die onzichtbaar 
aanwezig zijn in de tweede hemel…31 
 
 

4. Verzegeld tot de dag van de verlossing 
 

4.1. Verlossing en zekerheid 
Aan het verzegeld zijn met de heilige Geest wordt een tijdstip verbonden. Dit 
wordt beschreven in Efeziërs 4:30 
 

En bedroeft den Heilige Geest Gods niet, door wien gij verzegeld zijt tegen de dag 
der verlossing… 

 

De dag der verlossing is een toekomstige dag, waarin Christus zich in 
heerlijkheid zal openbaren. Het is de heilsperiode dat God weer zichtbaar 

                                                
28

 Dit geldt voor hen die nu behoren tot het Lichaam van Christus, de Gemeente waarvan Christus het hoofd is. 

Er is in Gods Woord sprake van meerdere groepen van gelovigen of personen die om andere redenen en met 

andere doelen uitverkorenen worden genoemd. In het kader van deze studie kan hier echter niet diep op worden 

ingegaan. 
29

 Zie voetnoot 24 
30 Het is onjuist om beweren dat er op aarde sprake is van drie soorten mensen: de uitverkorenen die gelovig zijn 

geworden, de uitverkorenen die nog gelovig moeten worden en degenen die helemaal niet uitverkoren zijn..  
31

 Efeziërs 3:10 
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wordt op deze aarde in de persoon van de dan wedergekomen Christus. Het is 
de dag van Christus Jezus waarover Paulus schrijft in Filippenzen 132. God is in 
ons een goed werk begonnen. God zet dit werk voort tot de dag van Christus 
Jezus. De zekerheid over dit werk en Gods aanwezigheid in ons leven is de 
heilige Geest waarmee wij verzegeld zijn. Deze Geest kan ons niet worden 
afgenomen, niet door de macht van de boze, noch door onze zonden. Wij 
kunnen Hem wel bedroeven. Wat dit bedroeven inhoudt leren we in studie zes!  
De zekerheid die wij als kinderen van God mogen bezitten is de zekerheid die 
God geeft. Het is niet een zekerheid die wij bewerken. Het is ook geen 
zekerheid die wij door onze inspanning verdiend hebben. Het is de zekerheid 
op basis van onze positie in Christus en de daarbij behorende verzegeling met 
de heilige Geest. Deze positie is ons gegeven toen wij gelovig werden op basis 
van het verlossingswerk van de Here Jezus Christus. Hij heeft ons verlost door 
Zijn leven dat Hij gegeven heeft aan het kruis en het nieuwe leven dat Hij 
gegeven heeft aan op basis van Zijn opstanding en hemelvaart. In deze 
verlossing is de vergeving van al onze overtredingen inbegrepen. Niet alleen 
die van het verleden, maar ook van de toekomst. Zo kunnen wij altijd in een 
reine relatie met God leven.  
 

4.2. Verlost leven 
Hoewel we verzekerd zijn van Gods aanwezigheid in ons leven en ons 
verlosten mogen noemen en ook de zekerheid mogen bezitten van de 
vergeving van al onze overtredingen, wil dat nog niet zeggen dat ons leven 
altijd is tot eer van God! We doen soms alsof Hij niet aanwezig is. Wij 
wandelen soms alsof wij niet zijn verlost. Wij vermenigvuldigen soms de 
zonden waarover wij vergeving hebben ontvangen. Hoe komt dit?  
 
We kunnen een prachtig voorbeeld uit het leven van Paulus gebruiken om te 
verstaan hoe wij als verlosten kunnen leven. In 2 Korintiërs 1:8-11 wordt 
driemaal gesproken over verlossing. 
 

8 Want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking, die ons in 
Asia overkomen is: bovenmate en boven vermogen hebben wij een zware last te 
dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten; 9 ja, voor eigen besef 
achtten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden 
stellen, maar op God, die de doden opwekt. 10 En Hij heeft ons uit zulk een groot 
doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, 
[dat] Hij ons ook verder verlossen zal, 

 
De drie ‘verlossingen’ worden in vers 10 beschreven: 
1. Uit een groot doodsgevaar verlost 
2. en zal ons verlossen 
3. dat Hij ons ook verder verlossen zal 
 
Deze drie verlossingen betekenen: 
1. De daadwerkelijk verlossing uit het doodsgevaar dat hem en zijn 

metgezellen omringde. Hij is ontsnapt aan de lichamelijke dood dat hem 
toen wachtte. 

2. De verlossing die zich iedere dag uitwerkt in zijn leven. Dit is het steeds 
verder losgemaakt worden van de dromen die een beter leven op aarde 
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garanderen. Hij telde zijn leven niet meer. Het leven werd hem Christus! 
Dat was een voortdurende keuze vanuit zijn Godsvertrouwen! 

3. De toekomstige verlossing van zijn aardse lichaam. De innerlijke zekerheid 
dat dat zal plaatsvinden wanneer Christus terugkomt.  

 
Wanneer wij het in ons leven moeilijk hebben verstaat God deze moeilijkheden 
van binnenuit. Hij heeft ons immers zijn Geest gegeven. Wij mogen daarom 
ook bidden voor bevrijding vanuit de moeilijkheden. Toch is de ervaring van 
veel gelovigen dat het antwoord op bevrijding van moeilijke omstandigheden 
soms niet komt… Hoort God dan niet?  
Paulus bad voor daadwerkelijke bevrijding uit het doodsgevaar dat hem 
omringde in Asia. God verhoorde hem. Maar God deed nog meer. De 
verlossing die Paulus en wij in Christus hebben ontvangen, werkt namelijk iets 
uit in ons leven – wanneer wij op Christus zijn afgestemd. Larry Crabb zegt 
het zo33: 
 

“Is onze voornaamste drang niet ervoor te zorgen dat we geen pijn lijden? 
We menen toch recht te hebben op een aangenaam bestaan? Bidden we 
niet: “Heer, het is Uw taak ons een goed leven te geven. ‘ En als onze 
idealen dan toch verbrijzeld worden? Als God niet lijkt te antwoorden op 
ons hulpgeroep? Achten we het dan mogelijk dat God juist gebroken 
dromen wil gebruiken om ons te brengen bij de vervulling van onze 
allermooiste droom: de ontmoeting met Hem?”  

 
De tweede verlossing is onthecht raken aan de wens dat onze dromen op 
aarde vervuld worden als belangrijkste doel van het leven, waardoor wij soms 
onbewust, soms bewust zondigen. Paulus zei niet voor niets dat hij voor zijn 
eigen besef al gestorven was. Door dit te beseffen leren we als nieuwe mensen 
door het leven te gaan. Want de God die doden opwekt doet dit werk nu al via 
het werk van de heilige Geest en komt zo tot Zijn doel in ons nieuwe leven! 
Het is echter steeds in de nood een keus maken ons eigen aardse leven niet 
tot onze hoogste prioriteit te maken. Bij iedere keuze voor een intiemere 
relatie met God wordt het nieuwe leven in ons versterkt. De garantie is de 
heilige Geest die in ons werkt en waarmee wij verzegeld zijn. 
 

4.3. De verlossing van ons lichaam 
Vanuit dit nieuwe leven groeit de hoop op de laatste verlossing. De letterlijke 
verlossing van ons aardse lichaam; de lichamelijke opstanding. Dit groeien in 
de hoop ervaren we vaak als ‘zuchten van verlangen’. Paulus schrijft daarover 
in de Romeinen 8:23 
 

...ook wij zelf, wij die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchtten bij 
onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. Want 
in die hoop zijn wij behouden, maar hoop gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal 
men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, 
verwachten wij het met volharding  

 
Zo geeft het verzegeld worden met de heilige Geest ons kracht om in het 
nieuwe leven te staan en hoop om uit te kijken naar de dag van verlossing! 
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5. Gedicht: het zegel van Gods Geest 
 

 
Toen jij gehoor gaf aan Zijn Woord 
in woorden van overgave en berouw 
gaf Hij in hemelse akkoorden 
het zegel van Gods Geest aan jou. 
 
Nu hoef je niet meer bang te zijn 
dat iemand je kan roven 
uit Zijn hart waarin je veilig bent. 
Want door eenvoudig dit te geloven 
word je door Gods eigen hart gekend. 
 
Toen jij gehoor gaf aan Zijn Woord 
in woorden van overgave en berouw 
gaf Hij in hemelse akkoorden  
het zegel van Gods Geest aan jou. 
 
Nu hoef je niet meer bang te zijn 
dat je er niet bij zal horen 
want Zijn Geest als onderpand 
laat zien dat je in Hem bent verkoren 
tot in Zijn nieuwe en beloofde land. 


