Het Wiel en Lijn Traktaat
Een gids naar vrijheid door het kruis.

Door Charles R. Solomon, Ed.D.

Als je dit leest, zou je mogelijk midden in de narigheid kunnen zitten. Mensen
schijnen je gefaald te zijn en God lijkt op te afstand te zijn om je te kunnen helpen.
Mogelijk ben je opgegroeid zonder dat je echte liefde in je leven voelde. Mogelijk
heb je jezelf nooit geaccepteerd of van jezelf gehouden.
Deze minderwaardigheidsgevoelens kunnen van milde depressie tot gedachten van
zelfmoord leiden. De verhouding met je geliefden kan verbroken of onherstelbaar
beschadigd worden. Als je je in die regio van gevoelens bevindt, is deze boodschap
voor jou geschreven.
God had je lief genoeg om een Persoon - zijn Zoon, de Heer Jezus Christus - naar
deze aarde te sturen en hem voor je zonden aan het kruis te laten sterven, Hem uit
de doden op te wekken en door Hem alles te doen zodat jij een victorieus en rijk
leven te schenken. Vertrouw vandaag dat aan Gods voorwaarden voor behouding
voldaan is en dat door Jezus dood een vrij pardon voor je zonden beschikbaar is
geworden. Als je dat nog nooit gedaan hebt zullen de eenvoudige boodschap en de
verlichtende diagrammen die hier volgen je leven veranderen kunnen als je Zijn
Leven - het Leven van de Heer Jezus Christus voor jezelf ontvangt.
Mogelijk heb je Christus al voor behouding vertrouwd, maar nu leef je als een
verslagen, worstelende Christen. Als je jezelf in deze voorbeelden ziet, bestudeer
dan A.U.B. het volgende met een open Bijbel en een gebed in je hart dat God je
inzicht wil geven aangaande deze waarheden.
Hoe je in elkaar zit.

Het Wiel Diagram beschrijft de mens als uit drie delen bestaande, geest, ziel en
lichaam (1 Thess. 5:23). Met het lichaam, door onze zinnen, nemen we onze
omgeving waar. De ziel (of persoonlijkheid) omvat de functies van de zinnen, de
wil en de emoties. De ziel maakt het ook mogelijk om met iemand anders om te
gaan.
De geest maakt het mogelijk om onze bekwaamheden, tekortkomingen en
omstandigheden te overkomen als we wederom geboren zijn en de Heilige Geest
zijn inwoning bij ons maakt. De geest is of familie van Adam - de familie van de
Satan (kijk naar het lijn diagram) - of van Christus, Gods familie. We komen in
deze wereld aan als nakomelingen van Adam en zijn ook deelnemers in zijn natuur.
Dat betekend dat onze geesten dood zijn t.o.v. God en levend aangaande de dingen
van de Satan. We bevinden ons in de verkeerde familie! En omdat ons leven van
onze eerste vader, Adam, afkomt - (en we gaan in een ononderbroken stamlijn naar
hem terug) - bevinden we ons eigenlijk in hem toen hij zondigde. Daarom waren we
zondaren voordat we lichamelijk geboren waren. Daarom doen we wat we ons van
nature normaal afgaat: we zondigen (Rom. 3:23). Elk leven dat in Adam blijft zal
zich uiteindelijk in de Hel bevinden, zoals het diagram aanduidt (Rom. 6:23). Uit
menselijk gezichtspunt zouden we een goed leven kunnen leiden, maar toch
afgescheiden zijn van God, totdat (en alleen als) we in zijn familie geboren worden
door een geestelijke wedergeboorte.
Wat je noden zijn:

Het woord "behouding" (1) in het Wiel Diagram houdt in dat we zelf onze eigen
geestelijke geboorte moeten meemaken. Alleen op deze manier kunnen we het
leven van Adam achterlaten en in het leven van Christus (dat een eeuwig leven is)
geboren worden, zoals aangegeven is in het Lijn Diagram (Joh. 3:3). Om geestelijk
geboren te worden moeten we erkennen of bekennen dat we ons in het verkeerde
leven bevinden en daarom geboren zondaren zijn, met het onvermijdelijke resultaat
dat we zondigen. Dan moeten we Christus door te geloven in Hem in ons leven
toelaten en wederom geboren worden.
Door geestelijk geboren te zijn (als je het Geestleven van Christus in je leven
ontvangen hebt) worden we een geest met Hem (1 Kor. 6:17). Om verleiding te
overwinnen en Gods vrede te ervaren moeten we ook de zekerheid van deze
behouding in ons leven ervaren. Zekerheid (2) moet gebaseerd zijn op de absolute
waarheid van het onfeilbare Woord, anders zal deze zekerheid ons heel vluchtig
blijken.
Velen die (met hun hoofd) zelf de Heer Jezus Christus vertrouwd hebben voor hun
behouding missen nog steeds die echte zekerheid omdat ze zich nooit behouden
gevoeld hebben. In de emotionele strijd, die vaak de oorzaak vindt in verstoting
toen we nog een kind waren , komen de gevoelens (of emoties) bijna nooit overeen
met de ware feiten, de feiten zoals ze beschreven worden in de Bijbel of ook niet

zoals ze in de tastbare wereld bestaan. Hoe we iets aanvoelen is waarschijnlijk nooit
zoals het echt is en niet totdat Christus centraal in ons leven wordt zullen deze
beschadigde emoties genezing kunnen vinden.
De gelovige, jong of oud, moet weten dat hij zich in een eeuwige, geestelijke en
zekere verhouding met God bevindt door de Heer Jezus Christus (Joh. 5:24) en dat
hij echt steunen kan en ook genieten mag van die zekerheid (3).
Alhoewel er veel Christenen zijn die Jezus hebben aanvaard, zijn er weinigen die
begrijpen en ervaren dat ze in Hem aanvaard zijn. De meesten worden geforceerd
om die aanvaarding op een menselijke manier te verdienen en zij voelen ook dat zij
Gods aanvaarding (4) moeten verdienen, en dat terwijl ze al helemaal aanvaardt zijn
door hun Leven in Christus (Ef. 1:6). Iedere gelovige is aanvaard, maar velen
hebben hun aanvaarding of rechtvaardiging (2 Kor. 5:21), nooit door het geloof
geaccepteerd.
Er zijn er ook veel die zich nooit totaal toevertrouwen (5) of hun leven totaal aan de
Heer Jezus Christus overgeven. Dit is een onherroepelijke beslissing waarin we
God vergunning geven om met ons te doen wat Hij in ons, met ons, aan ons of door
ons wil doen. Wij geven al onze rechten aan Hem.
Vaak wordt ons leven een totale chaos als we zo'n beslissing nemen, omdat God ons
verzoek, om complete controle over ons leven te hebben, eert. Als Hij controle van
krijgt, zullen wij Hem controle moeten geven, en dat is een ervaring die ons meestal
geen vreugde brengt! Wat God gebruikt om onze controle over ons leven te
beŒindigden, is op zichzelf niet geestelijk. Dat brengt ons soms onverdiende pijn,
maar die pijn brengt juist Gods doeleinde voor ons leven te weeg (1Pet. 2:20-21;
Fil. 1:23-30). Gedurende die tijd van pijn en tuchtiging (Fil. 3:10; Heb. 12:11) is er
haast geen reden voor blijheid, maar het is die smeltkroes die de heiligheid waar we
zo naar verlangen produceert.
Gods doel voor de gelovige is om hem gelijkvormig te maken aan het beeld van
Christus (Rom. 8:29). Zo'n gelijkvormigheid brengt ook lijden met zich mee. De
"alle dingen" van Romeinen 8:28, die samenwerken voor het goede, worden zelden
als iets goeds door ons gezien, behalve als terugkijken.

Waar de Strijd plaats vindt:
De "S" in het midden van het wiel is het zelfbeheerde leven of dat ook wel het
"vlees" genoemd wordt. Het vlees overheerst het leven van de meeste gelovigen
door hun hele Christelijke ervaring heen. Het komt in verschillende vormen voor en
heeft ook noden die bevredigd moeten worden door een ding of een persoon, op
negatieve of positieve manier, afhankelijk van het individu. Geld, materiŒle
dingen, succes, roem, seks, macht of een van de vele andere zaken die een persoon
drijven of motiveren en zijn centrale focus worden voor zolang hij overheerst wordt
door het egocentrische leven, of het "vlees". Op deze manier geeft het "vlees"
gelegenheid om het Christelijk leven op eigen kracht te leven.
Het "vlees" is daarom een groot probleem voor een Christen - net zo erg als
afgodendienst. Want als we de centrale plaats die aan Christus toebehoord
vervangen met iets of iemand anders - zelfs ons zelf - wat we ook op 's levens troon
installeren -, wordt een afgod. God moet heel definitief met het vlees afhandelen.
En dat doet Hij dan ook, meestal door aan te tonen dat het egocentrische leven het
zelf niet aan kan. De gelovige moet uitvinden dat de plaats waar hij staat niet
houdbaar is. Hij moet aan zichzelf opgeven and bereidt zijn om dat egocentrische
leven te ruilen voor het Christo-centrische leven, dat God alleen kan geven.
Zolang als het zelf (het vlees) in controle van het leven blijft zal het gevecht in het
"ziel" gedeelte van het Wiel Diagram door blijven gaan. Het gevecht kan toenemen
met grotere leeftijd en met grotere verantwoordelijkheden. Soms kan een
psychologisch welaangepast egocentrisch leven de omstandigheden wel aan voor
het grootste gedeelte, maar de resultaten zijn ver van verzadigend.
De psychologische tekortkomingen, samen met de (echte en denkbeeldige) schuld
gevoelens combineren om verschillende graden van frustratie te produceren in het
egocentrisch leven. Deze frustratie moet aangepakt worden.. Sommigen nemen het
uit op anderen door hun aan te vallen &endash; lichamelijk of verbaal &endash;
terwijl anderen bang zijn voor de terugslag en hun irritatie zo goed mogelijk
proberen te verbergen.Weer anderen onderdrukken hun boosheid en frustratie door
elk probleem en elke ergernis aan zichzelf te verwijten. Als vijandigheid en
frustratie onderdrukt worden, voor welke reden dan ook, maakt dat een aanslag op
de zin of de emoties of op allebei.

Het inhouden van vijandigheid en boosheid heeft vaak depressie en/of onrustigheid
als gevolg. Sommigen kunnen hun zin gebruiken om zichzelf verschillende
verdraaiingen of ontkenningen van de waarheid wijs te maken. Dat helpt ze om met
de noodzaak om met de realiteit, het egocentrisch leven, te handelen.
Als dit psychologische gevecht zich zonder oplossing voortsleept komen er normaal
gesproken klachten op het gebied van slaap, zoals dat aangetoond wordt in het
diagram. De lichamelijke ziekten, alhoewel ze wel echt zijn, zijn vaak maar
uitwendig symptoom van het diepere probleem - het egocentrische leven. En
daarom zijn de psychologische problemen in het "ziel" gebied, als derde, op het
diagram geplaatst.
Uw Bevrijding is Mogelijk
Deze psychologische en lichamelijke problemen beginnen te verdwijnen als we zien
hoe God het onderliggende probleem aanpakt door het egocentrische leven te
onttronen.
Het Lijn Diagram vertoont het "leven uit de dood" principe - Gods manier om de
innerlijke strijd te beŒindigen.

De horizontale lijn stelt het eeuwige leven voor dat Christus geeft. Per definitie,
eeuwig betekent zonder begin of eind. Het ligt buiten de grenzen van de tijd. Omdat
Christus God is, heeft hij altijd geleefd en zal Hij altijd leven. Zijn leven is
hetzelfde gisteren, vandaag en morgen en altijd (Heb. 13:80). Zoals voorgesteld
wordt door de linker kant van de lijn, Christus "werd vlees" (Joh. 1:14) en leefde in
een menselijk lichaam voor ongeveer 33 jaar. Toen werd hij gekruisigd, begraven en
opgewekt uit de dood op de derde dag (1 Kor. 15:3-4). Hij leeft nu nog steeds (Heb.
7:25). Zie je dat het eeuwige leven niet alleen een tegenwoordige en toekomstige
waarheid is voor de gelovige, maar dat het eeuwige verleden er ook bij inbegrepen
is?
Totdat we wederom geboren zijn (Joh. 3:3) zijn we niet in het leven van Christus eeuwig leven - maar bezitten we een geestelijk dood leven, Adams leven. Je kunt
meteen zien dat als een van onze voorouders er niet geweest was (voorgesteld door
de kruisstreepjes op de diagonale lijn vanaf Adam), dat wij er ook niet zouden zijn.
Lichamelijk bekeken had ons leven zijn begin in Adam, zodat alles wat er met hem
gebeurd is, ook met ons gebeurde. Toen hij zondigde, zondigden wij ook. Toen hij
stierf (geestelijk), stierven wij met hem - net zo goed als we gestorven zouden zijn
als een van onze overgrootvaders gestorven zou zijn zonder kinderen te hebben. Op
die manier, omdat de geestelijke dood afscheiding van God betekend, zijn we
allemaal dood geboren (geestelijk). Wij hebben niet alleen vergeving nodig van
onze zonden, maar we hebben ook een nieuw leven nodig. De Heer Jezus Christus
kwam om ons dat allebei te geven - door voor onze zonden te sterven en door ons
zijn opstandingleven te geven (Joh. 10:10).
Als je al een Christen bent weet je al zoveel. Wat je misschien nog niet weet is het
volgende: Voor de gelovige is de lichamelijke dood de deur van het leven in deze
wereld en de realiteit van zonde, naar een leven in de Hemel and de nabijheid van
God. Op dezelfde manier is een andere dood de deur van het zondige leven van
Adam, naar het leven van Christus. Als een persoon "wederom geboren" wordt,
sterft hij op hetzelfde moment. Hij is dan in het leven van Christus geboren, maar
hij sterft tezelfdertijd aan of uit het leven van Adam.
Christus komt bij ons leven binnen als we in Hem geloven en we wederom geboren
zijn, maar dat is niet het hele verhaal. Wij worden ook "deelnemers" gemaakt van
Zijn leven - eeuwig leven. Romeinen 6:3 zegt dat we niet alleen gedoopt zijn in

Jezus Christus (Zijn leven) maar ook in Zijn dood. We kunnen onmogelijk tegelijk
twee tegenovergestelde levens hebben - het leven van Adam en het leven van
Christus.
Uw nieuwe identiteit:
Wanneer we Christus door het geloof ontvangen, houdt dat in dat Zijn dood aan het
kruis als betaling voor onze zonden telt. Maar het houdt veel meer in. Het houdt ook
in dat we een nieuw leven beginnen - een leven dat eeuwig doorgaat naar het
verleden, maar dat ook voor eeuwig doorgaat naar de toekomst. Om het anders te
zeggen, we verwisselen onze geschiedenis in Adam - het goede en het slechte - voor
een eeuwige geschiedenis in Christus. We erven een nieuwe "stamboom"! Door
deelnemers in het leven van Christus te worden, worden we ook deelnemers in zijn
dood, begrafenis, opstanding en opstanding en krijgen we ook een plaats in de
hemel (Rom. 6:3-6; Gal. 2:20; Ef. 2:6). Hij heeft maar een leven en dat is het leven
dat wij ontvangen als we opnieuw geboren zijn (1Joh. 5:11-12).
Tenzij en totdat we weten dat we door onze persoonlijke geloofservaring met
Christus gekruisigd zijn, zullen we steeds zelf voor Christus proberen te leven en
steeds weer gebruik maken van de methoden die we in ons oude egocentrische
leven gebruikten. Het gevecht dat uit onze geschiedenis in Adam stamt zal ons
voortdurend plagen en verslaan. Maar als we, door het geloof, onze rechtmatige
plaats innemen bij het kruis en de dood van Christus en Zijn wederopstanding, dan en dan alleen - kunnen we echt "een nieuw leven leiden." (Rom. 6"4b) waar "het
oude is voorbijgegaan, en zie, het is alles nieuw geworden." (2 Kor. 5:17).
De Kruis ervaring (onze kruisiging en wederopstanding met Christus) is de deur tot
een leven onder het bestuur van de Heilige Geest (Gal. 5:16). Het is leven uit de
dood, victorie uit nederlaag - het doel en antwoord voor het lijden in het leven van
de gelovige. Ons pad naar het kruis, en ook het kruis zelf, is een pad van lijden,
maar het is het enige pad dat naar het einde van 't lijden toevoert.
Ben je vermoeid genoeg van je eigen inwendige strijd en de stadige nederlaag om
die strijd tot een eind te brengen door het geloof? Ben je bereid om te sterven aan al
dat je bent zodat je kunt leven in alles dat Hij is? Als je dat doet verwissel je het
egocentrisch leven voor het Christo-centrische leven en je wordt dan gevuld en

bestuurd door de Heilige Geest. Als je dat weigert wil je naar het vlees blijven
wandelen en zul je de Heilige Geest blijven bedroeven en blijf je doorgaan met de
ervaring van de strijd met het vlees en het voortdurend lijden van de nederlaag.
Gebed om behouding
Als je moe bent van het alles in je eigen kracht doen en de pijnlijke gevolgen
daarvan, dan is Christus nu bereidt om je te bevrijden, als je je serieus aan Hem wilt
overgeven en door Hem je op Zijn pad wilt laten leiden.
Als je nooit Christus als je persoonlijke redder hebt geaccepteerd is dit de eerste
stap om God je opnieuw te laten scheppen door een geestelijke wedergeboorte. Je
kunt wedergeboren worden als je eerlijk bidt op deze manier:
"Hemelse Vader, ik heb gezien dat ik een zondaar ben, die nog steeds in het leven
van Adam leeft en dat ik gezondigd heb. Ik geloof dat U uw enige Zoon, de Heer
Jezus Christus gestuurd hebt om in mijn plaats te sterven voor mijn zonden. Ik
geloof ook dat Hij opgestaan is uit de dood en nu leeft en ik ontvang Hem nu in
mijn geest als mijn Behouder en Redder. Ik geef alles dat ik ben, alles dat ik heb en
alles dat ik zal zijn aan U over. Ik draai van mijn zonden en mijn egocentrische
paden weg om mijn nieuwe leven in Christus te leven. Dank U voor mijn
behouding. Amen."
Gebed van Identificatie met Jezus
Als je het "behoudings gebed" gebeden hebt, ben je wederom geboren, want God
zegt dat Hij aan allen die in Christus geloven het recht geeft om Zijn kinderen te
worden (Joh. 1:12).
Of je nu het gebed voor behouding net hebt gebeden of dat in het verleden gedaan
hebt, mag het je ook helpen om het "gebed van identificatie" te bidden. Het zou je
kunnen helpen om het leven van de overwinning en de vrede die alleen van Christus
komt te ervaren. Voordat dit gebed effectief kan zijn moet je echt ziek zijn van je
zelf-leven; de Heilige Geest moet je overtuigen van het feit dat je dit leven op je
eigen kracht aan het leven bent en dat je bereidt bent om controle over je leven aan
Hem over te geven. Als dat zo is zou je op deze manier kunnen bidden:

"Vader, dank U dat U mijn zonden vergeven hebt en ook dat U mij uit het leven van
Adam verwijderd hebt en in het leven van Christus geŒnt heeft. Sinds ik nu in
Christus ben, geloof ik dat ik met Hem gekruisigd ben, begraven ben met Hem en
weer opgestaan ben met Hem en dat ik nu in Hem gezeten ben aan Uw rechterhand.
Van dit moment verkies ik dat Uw Zoon, Jezus Christus Zijn leven in mij en door
mij zal leven. Ik reken mezelf nu dood tot de zonde en leef nu voor U. En ik reken
erop dat de Heilige Geest me gewaar zal maken als ik mijn dood met Christus
vergeet en weer probeer Zijn leven voor Hem te leven in mijn eigen menselijke
wijsheid en kracht. Ik verkies om mijn totale wezen aan U te geven als een
instrument van rechtvaardigheid, en zal geen deel van mij door zonde gebruikt laten
worden. Dank U dat Christus en Zijn leven echt voor mij zullen zijn. Verheerlijk
Uzelf door mij. Dit bid ik in de naam van Jezus, Uw Zoon. Amen."
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