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Het Christelijke leven 
Door Dennis Rokser; http://www.middletownbiblechurch.org/christia/roksercl.htm  

Oorspronkelijk gepubliceerd in The Grace Family Journal, lente 2009 
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 

Vertaling door M.V. Update 30-11-2017 (teksten voluit) 

 

Het christelijke leven … 

Gaat niet om U; het gaat om de Heer Jezus Christus! (Fil 1:20-21; Jer 9:23-24). 
20 overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal 
worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt zal worden in 
mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. 21 Want het leven is voor mij Christus en 
het sterven is voor mij winst. (Fil 1:20-21). 

23 Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet be-
roemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. 24 Maar laat wie zich be-
roemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid 
bewijst, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de 
HEERE. (Jer 9:23-24). 

Gaat niet om Uw roem en eer; het gaat om Gods roem en eer! (1 Kor 1:31; 10:31). 
31 opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. (1 Kor 1:31). 

31 Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. (1 Kor 10:31). 

Gaat niet om Uw verdiensten en middelen; het gaat om Gods genade en  
voorzieningen! (Joh 1:16; Rom 5:1-2; 1 Kor 15:10). 

16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. (Joh 1:16). 

1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. 
2 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, 
en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. (Rom 5:1-2). 

10 Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs ge-
weest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de genade van 
God, die met mij is. (1 Kor 15:10). 

Gaat niet om Uw wijsheid; het gaat om Gods Woord! (Jes 55:8-11; Ps 1:1-3). 
8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEE-
RE. 9 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn 
gedachten dan uw gedachten. 10 Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen 
niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft 
aan de zaaier en brood aan de eter, 11 zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet 
vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in 
hetgeen waartoe Ik het zend. (Jes 55:8-11). 

Gaat niet om Uw wil; het gaat om Gods wil! (Matt 26:39; Rom 12:1-2). 
39 En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, 
als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U 
wilt. (Matt 26:39). 

1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wij-
den als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2 En word 
niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw ge-
zindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 
(Rom 12:1-2). 
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Wordt niet geleefd door Uw kracht; het wordt geleefd door de kracht van de Heilige 
Geest! (Rom 7 & 8; Zach 4:6; Ef 5:18). 

6 Daarop antwoordde Hij en zei tegen mij: Dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel: Niet 
door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten.  
(Zach 4:6). 

18 En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest  
(Ef 5:18). 

Wordt niet geleefd volgens Uw voorwaarden; het wordt geleefd volgens Gods  
voorwaarden! (Rom 6:11-13; 12:1-2). 

11 Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, 
onze Heere. 12 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan 
te gehoorzamen. 13 En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtig-
heid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En 
laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. (Rom 6:11-13). 

1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wij-
den als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2 En word 
niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw ge-
zindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 
(Rom 12:1-2). 

Gaat niet om Dienst eerst; het gaat om Geestelijkheid eerst! (Joh 15:1-5). 
1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 2 Elke rank die in Mij geen vrucht 
draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 3 U 
bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank 
geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij 
blijft. 5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want 
zonder Mij kunt u niets doen. (Joh 15:1-5). 

Gaat niet om het behagen van Uzelf; het gaat om het behagen van God!  
(2 Kor 5:8-10). 

8 Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwij-
feld; 9 wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht. 10 Wij 
dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons 
lichaam openbaar wordt. 11 Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om 
Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. (2 Kor 5:8-10). 

Gaat niet om een wandel door Zien of Voelen; het gaat om wandel door Geloof in de 
Genoegzaamheid van Jezus Christus! (Kol 2:6; 2 Kor 5:7; Heb 11:6; Gal 2:20;  
Jer 17:5-8). 

6 Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem. (Kol 2:6). 

7 want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. (2 Kor 5:7). 

6 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat 
Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. (Heb 11:6). 

20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik 
nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf 
voor mij heeft overgegeven. (Gal 2:20). 

5 Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn 
arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt. 6 Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die 
het niet ziet wanneer het goede komt: hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en 
onbewoond land. 7 Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE 
is. 8 Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een water-
loop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, 
en hij houdt niet op vrucht te dragen. (Jer 17:5-8). 

Gaat niet om het toedekken van zonden; het gaat om het belijden van zonden!  
(1 Kor 11:28-32; 1 Joh 1:5-10; Spr 28:13). 
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28 Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drink-
beker. 29 Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat 
hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. 30 Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, 
en velen zijn ontslapen. 31 Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld 
worden. 32 Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met 
de wereld veroordeeld zouden worden. (1 Kor 11:28-32). 

5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en 
dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben 
en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. 7 Maar als wij in het licht 
wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus 
Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, mislei-
den wij onszelf en is de waarheid niet in ons. 9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en 
rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10 Als wij 
zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.  
(1 Joh 1:5-10). 

13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barm-
hartigheid verkrijgen. (Spr 28:13). 

De sleutel tot het Horizontale is het Verticale! (Ps 127:1; Gal 3:1-5; Joh 15:1-5. 
1 Een pelgrimslied, van Salomo. Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bou-
wers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. (Ps 127:1). 

1 O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus 
Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? 2 Dit alleen wil ik van u 
vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? 
3 Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? 4 Hebt u 
tevergeefs zoveel geleden? Als het toch eens tevergeefs was! 5 Hij dan Die u de Geest verleent en 
krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? 
(Gal 3:1-5). 

1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 2 Elke rank die in Mij geen vrucht 
draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 3 U 
bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank 
geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij 
blijft. 5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want 
zonder Mij kunt u niets doen. (Joh 15:1-5). 

Het Lijden is in Dit leven; de Heerlijkheid in het Volgende! (Rom 8:18-25;  
2 Kor 4:16-18). 

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heer-
lijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de 
schepping het openbaar worden van de kinderen van God. 20 Want de schepping is aan de zinloos-
heid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop 
dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de 
vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. 22 Want wij weten dat heel de schepping ge-
zamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. 23 En dat niet alleen, maar ook 
wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting 
van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. 24 Want in de hoop zijn wij 
zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij 
dat nog hopen? 25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
(Rom 8:18-25). 

16 Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt 
de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. 17 Want onze lichte verdrukking, die van korte duur 
is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. 18 Wij houden onze 
ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de 
dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.  
(2 Kor 4:16-18). 

Los van een juiste relatie met de Heer is de mens Miserabel en het leven is Zinloos!  
(Prediker). 
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Wij moeten onze ogen gericht houden op de Heer en Zijn Getrouwheid; niet op Men-
sen en hun Gebreken! (Heb 12:1-2; 2 Tim 2:13; 1 Thess 5:24; Klaagl 3:22-24). 

1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle 
last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die 
voor ons ligt, 2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het ge-
loof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de 
schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. (Heb 12:1-2). 

13 Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. (2 Tim 2:13). 

24 Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. (1 Thess 5:24). 

22 Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid 
niet opgehouden is! 23 Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw! 24 Mijn deel is de HEERE, 
zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. (Klaagl 3:22-24). 

Uw grootste problemen zijn Uzelf, uw Onafhankelijkheidszin en uw Ongeloof; het 
zijn niet uw Omstandigheden of de Anderen! (Rom 7:14-18; Jak 1:2-4; 1 Pet 1:6-7). 

14 Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. 15 Wat 
ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe 
ik. 16 En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. 17 Nu ben ik het echter niet 
meer die dit teweegbreng, maar de zonde die in mij woont. 18 Want ik weet dat in mij, dat is in mijn 
vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat 
vind ik niet. (Rom 7:14-18). 

2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, 3 want u 
weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. 4 Maar laat die volharding ook vol-
ledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.  
(Jak 1:2-4). 

6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door al-
lerlei verzoekingen, 7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van 
goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, 
bij de openbaring van Jezus Christus. (1 Pet 1:6-7). 

Ontgoocheld zijn in Uzelf is Geloofd te hebben in Uzelf! (2 Kor 3:5-6). 
5 Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze be-
kwaamheid is uit God. 6 Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe ver-
bond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 
(2 Kor 3:5-6).  

De weg naar Boven gaat naar Beneden, want Hij moet Meer worden en U moet  
Minder worden! (2 Kor 4:8-11; Joh 3:30). 

8 Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwij-
feld; 9 wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht. 10 Wij 
dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons 
lichaam openbaar wordt. 11 Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om 
Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. (2 Kor 4:8-11). 

30 Hij moet meer worden, ik echter minder. (Joh 3:30).  

God weerstaat de Hoogmoedigen, maar geeft genade aan de Nederigen! (Jak 4:6;  
1 Pet 5:5). 

6 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedi-
gen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. (Jak 4:6). 

5 Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met 
nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij ge-
nade. (1 Pet 5:5). 

Gods genade is genoeg voor u, want wanneer u Zwak bent (in uzelf) kan u Sterk zijn 
(in Hem)! (2 Kor 12:7-10). 



 5

7 En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij 
een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet 
zou verheffen. 8 Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. 9 Maar 
Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid vol-
bracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij 
komt wonen. 10 Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, 
in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik mach-
tig. (2 Kor 12:7-10). 

Het is beter een aanhankelijke Maria te zijn dan een bezige, vruchteloze Martha!  
(Luk 10:38-42). 

38 Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de 
naam Martha was, ontving Hem in haar huis. 39 En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan 
de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. 40 Maar Martha was druk bezig met bedienen. 
Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen 
laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. 41 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, 
Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. 42 Slechts één ding is nodig. Maria heeft 
het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. (Luk 10:38-42). 

 
 

Zie ook: 
o “Het christelijke leven en hoe dit geleefd moet worden”: 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/christelijkeLeven.pdf  
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