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Leven in Jezus 4 - Hoe God ons 
verandert 

Terugblik: Geestelijk leven is … 
• Leerling zijn van Jezus in zijn Koninkrijk, dat betekent … 
• Interactief met Jezus leven, van Hem leren hoe we ons leven moeten 

leiden zoals Hij zou doen als Hij in onze schoenen stond. 
• Paulus’ term ‘pneumatikos’: geestelijk zijn is dat je de Ruach ha Kodesh 

hebt en je volledig door Hem laat leiden 
• Door participatie en transformatie in Koning Jezus, met behulp van de 

aanwijzingen en geboden. 

Geestelijke (trans)formatie 
• Geestelijke vorming is het proces waarbij je innerlijke natuur en 

karakter meer en meer hervormd worden (getransformeerd worden) 
naar het karakter en het charisma van Christus door het werk van de 
heilige Geest die in je woont …. HOE? 

• Door de kracht van het Evangelie van Jezus, het Koninkrijk van God: 
‘Alleen wie opnieuw wordt geboren (van boven), kan het Koninkrijk van 
God binnengaan’. (Joh. 3:3-5) 

• Redding is LEVEN, eeuwig, Geestvervuld leven ‘van de komende wereld’. 

De aard van het leven – Gods leven in ons. 
• Definitie van leven: het vermogen om relaties aan te gaan en je aan te 

passen. 
• Voorbeelden van de orde van het leven en het geschapenen dat in staat is 

om dat leven vorm te geven: mineralen, groenten, dieren, menselijk 
leven … en dan Gods Geestvervuld Koninkrijksleven dat in ons wordt 
uitgestort om in dat leven te regeren. 

• God heeft ons lichaam zo ontworpen dat het vervuld kan worden door de 
(G)geest, om daaraan vorm te geven door oefening en gewoonten: 
(on)heilige gewoonten. 
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Hoe Gods Geestvervuld leven ons verandert 
• Gods Geestvervuld leven vult en verandert ons van binnenuit … van onze 

geest/wil (‘het hart’, Ez. 36:26/Spr. 4:23) tot ons verstand, emoties, 
woorden, gedrag, relaties … Zoals Jezus in Mat. 7:12-15 spreekt over het 
principe van hart/mond, wortels/vruchten. 

• Daarom is het GENADE, het werk van de heilige Geest, dat ons 
verandert: ‘de krachten van de komende wereld’ (Hebr. 6:5). 

• MAAR we worden niet eenzijdig veranderd in robots, dwz zonder dat we 
daar zelf bij betrokken zijn of mee samenwerken en antwoord op geven. 

• Luk. 9:27 / Rom. 12:1-2 / 2Kor. 3:18 zeggen: de transformatie 
(metamorphoo) gebeurde ‘toen hij bad’, ‘door vernieuwing van ons 
verstand’, ‘toen we overdachten’ … onze medewerking is vereist. 

• Lucht is gratis (genade), maar we moeten ademen om er wat aan te 
hebben! GENADE ontkent verdienste, maar ontkent niet dat we er iets 
voor moeten doen (Ef. 2:8-10). 

• Ons antwoord op genade (het transformerende werk van de Geest) is 
‘geloof dat werkt’, gebruikmakend van de ‘sacramenten’ van geestelijke 
oefening. 

Geestelijke oefeningen 
• Het is het verschil tussen proberen en oefenen, oftewel ‘oefen jezelf in 

een vroom leven’ (Mat. 28:19 en 1Tim. 4:7-8). 
• Discipline is de praktijk/activiteit binnen onze macht die ons in staat 

stelt om indirect te verwerven wat we niet kunnen waarmaken door 
rechtstreekse inspanning. 

• Discipline is een goed gerichte inspanning: ‘oefening baart kunst’. 
• Een gedisciplineerd mens is in staat om te doen … 
• ‘Voortdurende’ oefening (Mat. 6: ‘in het verborgene’) stelt ons in staat om 

als het erop aan komt van binnenuit te ‘regeren over het leven’. 
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De Gouden Driehoek van Transformatie 

   

• Resultaat is het wezen, karakter en charisma van Jezus Christus. 
• Gemeenschap. 
• Alledaagse levensgebeurtenissen (ongeplande beproevingen), vgl. Jak. 

1:2-4. 
• Genade … actie van de heilige Geest. 
• Liefde. Verandering (transformatie). ‘geestelijkheid’. 
• Gal. 5:16-22; 1Kor. 12:7-11. 
• Geplande beproevingen vgl. 2Petr. 1:3-10 

Om over na te denken/praten 
1. Wat is het natuurlijke leven? Hoe staat dat in verhouding tot het 

Evangelie en het leven in het Koninkrijk van God? 
2. Leg in je eigen woorden uit hoe God ons verandert. 
3. Wat is het verband tussen genade en inspanning in geestelijke groei en 

transformatie? 
4. Waar ben je het eens/oneens met de Gouden Driehoek van Transformatie 

van Dallas Willard? 


