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VOORWOORD 
 

Inmiddels is dit boek enige jaren oud  

 

Vermoedelijk zullen een aantal stelling aangepast zijn of verder 

uitgediept. Echter ik ben iemand die progressief is en ik laat het aan 

God en zijn Heilige Geest over om te bepalen wat van belang voor u 

is. Onderzoekt alle dingen en behoudt het goed zegt Zijn woord. 

 

Met grote nadruk dring ik “bij u“ er op aan om niet zomaar alles aan te 

nemen wat in dit boek wordt beschreven. Maar gelijk de bijbel ook 

zegt, onderzoekt alle dingen en behoud het goede. Zo hoort u ook in 

gebed en met de bijbel ernaast dit boek te onderzoeken op 

fundamentele waarheden. Heeft u twijfels ? geeft niet, vraag de Here 

Jezus u de waarheid te openbaren. Ik voor mijzelf heb geen twijfels 

meer. 

 

Een schrijver ben ik niet maar de Heer daarentegen is de beste 

schrijver die er is. Bij deze vertrouw ik ook niet op mijn eigen inspi-

ratie maar laat ik dit over aan de Heilige Geest. 

 

Jaren geleden heb ik gebeden heer open mijn hart en leer mij de 

sleutels te zien in uw woord voor mijn geestelijke nood. Hij heeft mij 

gezegend met veel meer dan dat. Dit is een boek geworden voor alle 

christenen om u wakker te schudden. De een gaat bunzyjumpen, de 

ander deltavliegen of parachute springen,misschien onderneemt u wel 

een andere spectaculaire actie om uw adrenaline sneller te laten 

stromen. Ik daarentegen houdt stille tijd, daar gaat mijn adrenaline van 

omhoog. Het is spannend en iedere keer vernieuwend en verfrissend. 

Gaarne laat ik u mee wandelen door mijn persoonlijke ervaringen en 

stille tijd. 
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Mijn hart brand van verlangen om u het hier navolgende mede te 

delen. In volle overtuiging dat wat u nu gaat lezen u op weg zal helpen 

om in een diepere relatie met God te komen. Waarin u zijn stem daad-

werkelijk zult gaan verstaan. 

 

 

  Galaten 2 vers 21 : Ik ontneem aan  de genade Gods  

  haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door 

  de wet is dan is Christus tevergeefs  gestorven. 

 

 

GEBED 

 

Heer ik kom met heel mijn hart en ziel tot U. Heer op grond van Jo-

hannes 8 vers 32, "waarin U zegt u zult de waarheid verstaan en de 

waarheid zal u vrijmaken" roep ik U aan. Laat door uw Geest en de 

Geest van Waarheid de boodschap van dit boek in onze hart vaste 

grond vinden. Heilige Geest open onze harten, oren en ogen. Laat elke 

stem zwijgen opdat we door de rust en inspiratie van Uw Geest gevuld 

mag worden. Dit vragen we u in Jezus naam, Amen. 

 

De teksten tenzij anders vermeld zijn van-uit de NBG Bijbel Vertaling. 

De vertaling-en die naast de NBG worden gehanteerd zijn de : 

 

  - King James Version 

  - The Interlinear Bible 

  - De Staten Vertaling 

  - The Laymans Paralel Bible 
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Heer ben ik behouden ? 
 

Beseft U dat elk mens die verloren gaat een eeuwige wond is in het 

hart van de Vader. Hoewel we in Gods woord kunnen lezen dat als wij 

eenmaal in de Hemel zijn wij niet de verschrikkingen van de Hel 

kunnen zien. Maar God is alom vertegenwoordigd en ziet en hoort 

alles. God is almachtig en bovenal liefdevol, Hij wil niet dat een 

persoon verloren gaat. Wij allen zijn, Gods kinderen. Hij is uw en mijn 

maker, Hij is onze oorsprong.   

 

Tijdens een diepgaand gesprek vertelde iemand mij dat deze opzoek 

was naar zichzelf. Zij trachtte te ontdekken wie ze werkelijk is en wat 

het doel van haar leven inhield. Terwijl we zaten te praten leidde de 

Geest mij door het gesprek. Op een moment zei ik tegen haar om te 

weten wie je bent moet je terug naar je oorsprong. Onze oorsprong is 

de God van Hemel en aarde. We vinden dat terug in Psalm 139. Hierin 

staat dat God ons beter kent dan dat wij onszelf kennen. Juist door 

onze zondige staat zijn we niet dat wat we hadden moeten zijn maar 

Jezus heeft de weg hersteld. Door Hem zijn we in staat om kennis te 

maken met onze maker en onze oorspronkelijke ik. Jezus heeft de weg 

hersteld tot onze oorsprong, de Schepper van hemel en aard en al wat 

op aarde leeft. God houdt van u, u bent zijn kind. Hij vindt het 

verschrikkelijk om geen contact te hebben met zijn kinderen. Er is 

Hem alles aan gelegen om weer contact met u te krijgen. Hij gaat daar-

voor tot het uiterste om u ertoe te bewegen tot hem te komen. Er zullen 

altijd mensen zijn die geen interesse hebben in Christus. Hun hele 

leven zullen zij hun best hebben gedaan, maar dat God hun schepper 

en vader is willen ze niet erkennen. Wel als ze Hem met eigen ogen 

zouden zien, zeggen ze !! Maar God heeft zich reeds laten zien 

doormiddel van zijn Zoon en door de natuur en toch blijven ze excuses 

zoeken en moeten ze Hem niet. 

 

Een prediker zij eens, God is zo genadig geweest dat Hij de hel heeft 

geschapen. Want in Zijn nabijheid is reinheid, openheid, er is niets in  
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het verborgene. Deze mensen zouden zich niet prettig voelen in Gods 

nabijheid, daar zij altijd iets te verbergen hebben. 

 

Zo vol liefde als de Vader is, zo rechtvaardig is Hij ook. Of u 

behouden bent of niet is niet aan mij gelegen om te bepalen. De 

ervaring wijst wel uit dat daar te lichtelijk over wordt gedacht. Vanuit 

die gedachte bouwen we een levens patroon op die niet altijd strookt 

met Gods wil en Gods woord, al denken we vaak van wel.  

 

Dit kan zo zijn ontstaan door dat we een aantal zaken verkeerd vanuit 

Gods woord hebben geleerd. Of dat nu door ons zelf of door andere is 

aangeleerd, doet er niet toe. We dragen een eigen verantwoording om 

“met alles wat in ons is", Gods woord te onderzoeken en bestuderen.  

 

Durft u het aan om met mij een blik te werpen in Gods woord.  

 

Het zal u verbazen hoe verfrissend en vernieuwend het woord kan 

werken indien u zich daadwerkelijk er voor openstelt. 

 

Zijn we werkelijk behouden?  

Leven we zoals God het van ons verlangd?  

Denken we daar te lichtelijk over, Ja!!  

 

We zijn te gemakzuchtig geworden en het is uw en mijn taak om te 

veranderen. God wil dat we serieus bezig zijn. Als we God vragen om 

onze motieven uit ons hart tegen het licht in te houden. Schrik dan niet 

als we erachter komen hoe religieus we zijn geworden, de schoonheid 

zit aan de buitenkant maar niet aan de binnenkant. Geloven in Jezus 

Christus is onze enige weg tot behoud (zie Joh. 3 vers 16), maar het 

houdt ook in dat we die weg moeten bewandelen.  

God geeft vanuit Zijn woord heel duidelijk inzicht aangaande valse 

christenen, leraren en profeten. Hier wil ik nu niet  op ingaan. Maar het 

kruist dit onderwerp wel.  
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Om werkelijk te achterhalen wat de waarheid is zullen we ons er naar 

uit moeten strekken. Wilt u echt de waarheid in uw leven ? Wat u zult 

ontdekken over uzelf wordt niet altijd als prettig ervaren. Noch steeds 

zeker dat u door wilt gaan ?  Lees dan mee in : 

 

  Johannes 8 vers 32 :  

  U zult de waarheid verstaan en de  

  waarheid zal u vrijmaken. 

 

In 1990 leerde ik tijdens een dienst een voorganger uit een gemeente in 

Engeland kennen. In alle opzichte een uniek persoon met een recht en 

zuiver woord van God. Zijn predikingen zijn verfrissend en op-

bouwend voor je geloofs leven. Door regelmatig naar zijn predikingen 

te luisteren werd ik geconfronteerd met mijn eigen gebrek aan kennis 

aangaande het woord van God. Tegelijkertijd waren zijn predikingen 

voor mij bevestigend, daar de Heer mij in heel veel stille uurtjes het 

een en ander had geopenbaard.  

 

Indien u een ander leven wilt een leven als een oprecht christen in de 

gezindheid van Christus. Leer de waarheid en tuchtiging lief te hebben.  

 

Bedrog, leugen, onreinheid, hoogmoed, etc. waren bij mij een van de 

veel voorkomende gebreken in mijn leven. Het weerhield mij op alle 

fronten om een nauwer contact met mijn Heer te verkrijgen. Jezus leer-

de mij dat mijn leven wordt bepaald door de wijze waarop ik in mijn 

hart denkt. Het is ook ons hart die een transformatie dient te onder-

gaan. 

 

  King James Version   

  Spreuken 23 vers 7: 

  Zoals een mens in zijn hart denkt zo  

  is hij. 

 

 Als u denkt ik ben een pervers, dan zult u zich uit eindelijk gedragen als  

      Een sexual pervert. 

 Als u denkt ik ben een pedofiel, dan eindigt u kinderen misbruikend. 
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 Als u denkt ik hou niet meer van mijn vrouw dan zult ook eindigen  

     in een scheiding. 

 Als u maar lang genoeg denkt ik ziet het leven niet meer zitten, dan  

     zal het niet lang duren of u maakt er een einde aan. 

 Als u denkt dat niemand u mag zult u uiteindelijk geïsoleerd raken. 

 

Zulken gedachten bekruipen ons en de gevoelens die daarbij 

associeren lijken zo echt, terwijl het eigenlijk dood eenvoudige 

leugens zijn.  

 

Hè ik ben homofiel zo ben ik geboren, nee !!!! 

 

U kiest ervoor om in een leugen te geloven. U bent zo gemaakt of 

heeft uzelf zo gemaakt, door zo te denken. We worden geconfronteerd 

met een maatschappij en een verkeerd moraal. Die ons volstopt met 

leugens en ons voedt met verkeerde ideeën. Homofilie was een taboe 

nu is het een openlijke zonde geworden die overal getolereerd en 

geproclameerd wordt. De politiek in Nederland probeert een wet 

erdoor te krijgen die homohuwlijken toestaan (dit was 8 jaar geleden 

al, nu ziet het ernaar uit dat het ook wordt uitgevoerd).  

 

Zelfmoord poging was verboden daar stond een straf op, Nederland is 

het eerste land die rondreizende artsen heeft die meewerken aan 

zelfdoding. Pedofilie is nog enigszins een taboe, het begint nu 

langzamerhand uit de kast te komen. Geloof me het duurt niet lang of 

deze gruwelijke zonde zal door onze maatschappij getolereerd zijn.  

 

De bijbel zegt het, en de praktijk wijst het uit. In Nederland is een 

kortstondig schandaal geweest dat met de grootst mogelijk spoed in de 

doofpot is gegaan. Instanties haalde het in hun hoofd om ook 

pedofielen in aanmerking te laten komen voor pleegopvang. Weet u 

dat Nederland het eerste land is die een gedoog beleid voert waar sex 

met kinderen vanaf twaalf wordt toegestaan De zonde wordt goed 

gepraat en wij willen ze maar al te graag geloven. Deze schandalen 

uiten zich momenteel ook in de christelijke wereld. Vanuit de Katho-

lieke Kerk zijn genoeg voorbeelden in het nieuws geweest, over 
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pastoors die hun misdienaren hebben misbruikt, Scholen e.a. 

kerkelijke gemeenschappen zijn hier net zo schuldig aan. Er is in 

Nederland een bekende persoonlijkheid die zich ook opwerpt als 

voorganger van een kerk. Dit is een gemeente voor Homofielen en Bi-

seksuelen. Alles in de naam van God. Deze bekende persoonlijkheid is 

zelf ook homofiel en heeft een boekje geschreven over homofilie en dit 

benaderd vanuit een bijbels dag licht (vanuit zijn eigen visie).  

 

De context van het hele verhaal is, Gods bedoeling met de 

wetgevingen was voor toen en niet voor nu. Toen was er anarchie nu is 

dat niet meer zo.  

 

Laat een ding duidelijk zijn Het is niet uit God, we kunnen ons 

christen noemen maar dat wil nog niet zeggen dat we het zijn. Als 

christen voel ik mij verantwoordelijk voor mijn daden en de daden van 

anderen die zich christen noemen. 

 

 

Misschien bent u een slachtoffer geworden van mijn zonde of iemand 

die zich christen noemde. Dan wil ik u namens mijzelf en namens 

velen oprechte christen, maar bovenal namens Jezus Christus onze ex-

cuses aanbieden. Het is niet mijn bedoeling om mensen te veroordelen 

dat is niet aan mij gelegen. God verafschuwd de zonde maar niet de 

mens die ze begaat.  

 

Aan de zonde die we begaan zijn consequenties verbonden, de 

gevolgen daarvan dragen wij in onze eigen lichaam weg. Dit zijn 

opzichtelijke voorbeelden maar er zijn ook vele voorbeelden aan te 

halen die niet opzichtelijk zijn.  

 

  Zie Galaten 5 vers 20: 
  Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn:  

  hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij,  

  veten, twist, afgunst, uitbarsting van toorn, zelfzucht,  

  tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap,  

  brasserijen en dergelijke (dergelijke zoals; Hoogmoed,  
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  trots, ongehoorzaamheid, leugens, bedrog, schand- 

  knapen en knapenschenders, (etc. Vult u zelf maar aan.),  

  waarvoor  ik  u  waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb,  

  wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods  

   niet beërven. 

 

Als deze tekst een examen opdracht was dan ben ik op alle punten 

cum_laude geslaagd. 

 

Voor God is er geen verschil, zonde is zonde. Het wordt tijd dat we 

daadwerkelijk het licht in de wereld gaan uitdragen. Laten we niet 

doen alsof we christenen zijn als we er niet naar leven. God houdt van 

u maar Hij zal niet toestaan dat wij vasthouden aan de zonde.  

 

Als wij terughoudend zijn voor God dan zal Hij dat ook tegenover ons 

zijn. Tijdens een dienst sprak een voorganger over indien we als 

christenen zondigen. Kort samengevat ging het hierover; 

Als een christen  kiest om te zondigen, dan breekt hij in de eerste 

instantie met God en daarna zondigt hij of zij. De consequenties die 

van het zondigen van een christen draagt veel verder weg dan van een 

niet christen. Want als we een christen zijn, zijn we allen een in het 

lichaam van Christus. Als ik dan als christen zondig, dan infecteer ik 

niet alleen mijzelf maar mijn gezin (vrouw en kinderen) maar daar-

naast ook het lichaam van Christus (mijn mede broeders en zusters).  

 

 

Er staat niet voor niets in de bijbel als een beetje deeg zuur is wordt het 

gehele deeg zuur. Indien wij willens en wetend zondigen en daarnaast 

gebruik maken van het avondmaal dan zegt de schrift. Daarom ont-

slapen er niet weinigen onder u. Met andere woorden mijn zonden 

infecteert een ander, met vernietigende gevolgen. Voorbeeld; Indien 

wij een rotte appel in een kist met goede appels leggen. Dan zijn de 

goede appels in de kist in een mum van tijd verrot. 

 

Hoewel dit een van de laatste stukken is wat ik noodzakelijk achtte om 

toe te voegen aan dit boek, besef ik aan de hand van die preek wat voor 
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rotte appel ik ben. Daarbij kijk ik ook met afschuw terug op wat ik 

God, mijn gezin en gemeente heb aangedaan. Hierbij vraag ik dan ook 

een ieder oprecht om vergeving. 

 

Indien wij geen rechtspoor houden dan is er geen behoud, want in 

diezelfde tekst staat; al wie dergelijke dingen bedrijven zullen het 

koninkrijk Gods niet beërven. De Bijbel is vol van waarschuwingen 

door God, om ons te bekeren van een weg die heilloos is.  

 

  Job 34 vers 21 en 25 t/m 27 : 
  Want zijn ogen gaan over des mensen 

  wegen, en Hij ziet al hen schre- 

  den;.............. Daarom Hij geeft  

  acht op hun daden, Hij stort hen omver  

  in de nacht, zodat zij verbrijzeld  

  worden. Als goddeloze tuchtigt Hij hen,  

  ter plaatse waar men ziet, omdat zijn  

  van Hem zijn afgeweken, op geen zijner  

  wegen acht heeft geslagen, 

 

Hier wordt gesproken over hen die van Gods weg zijn afgeweken niet 

van hen die wedergeboren worden. Er is niets erger dan een christen 

die van de weg Gods is afgeweken. 

 

 

 

  2 Petrus 2 vers 20 t/m 22:  
  Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden  

  door de erkentis van de Here en Heiland Jezus Christus,  

  toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd  

  worden, dan is hun laatste toestand erger dan hun eerste.  

  Het zou immers beter voor hun geweest zijn, geen kennis  

  verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid , dan met  

  die kennis zich af te keren van het heilige gebod dan hun  

  overgeleverd is. Hun is overkomen zoals het spreekwoord  

  zegt: Een hond die teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel,  

  of; een gewassen zeug naar de modderpoel. 
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Dit was de weg die ik bewandelde, laat mij u verzekeren er is niets 

vernietigender dan zo te leven. Als christenen weten wij de weg die we 

moeten gaan, wij weten hoe we onze levenswandel behoren in te 

richten. Als wij ons daar van af laten leiden zijn we eigenlijk niet meer 

dan een hond die zijn eigen braaksel opeet. Zelfs nu nog zijn er 

christenen  “terwijl zij dit lezen”  die dit niet begrijpen. Hun gedachten 

gaan dan uit naar broeders of zuster in hun omgeving, ze denken; Ja, 

zo is het met Jan en met Marie ook. Hallooo, Dit is gegeven om aan u 

zelf te spiegelen niet aan een ander. God hersteld ons in ere indien we 

opnieuw zijn weg bewandelen. 

 

  Job 34 vers 31 en 32: 
  Maar als iemand tot God zegt: 

  Ik ben overmoedig geweest, ik zal niet meer geweld  

  plegen; wat ik niet inzie, onderricht Gij mij daarin;  

  Indien ik onrecht gedaan heb, ik zal het niet weer doen- 

 

God is een goede God en getrouw, uw kansen zijn bij Hem onbeperkt. 

Maar bent u ervan verzekerd dat u nog wel zoveel kansen heeft. Over 

een minuut kan het gebeurd zijn met u. 

 

  Job 34 vers 23: 
  Want voor een mens stelt Hij geen vaste tijd om voor God  

  in het gericht te verschijnen. 

 

 

Als u zo leeft, zoals we hierboven besproken hebben. Dan smeek ik u 

gaat nu op uw knieën en vraag de Here Jezus om vergeving voor uw 

daden en bekeerdt u van uw weg. God houdt van u, Hij geeft u geen 

trap na, Hij ontvangt u met open armen. Maar als u blijft volharden 

dan zal hij u tuchtigen gelijk hij de goddeloze tuchtigt. 

 

U bepaalt in uw hart hoe u leeft. Durft u het aan om samen met de 

Heer een blik te gaan werpen in uw binnenste om te kijken of u 

daadwerkelijk zo geweldig bent. Of weet u zelf dat het de buitenkant 
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is. 

 

Een voorbeeld ;  

 

als u denkt morgen krijg ik ruzie met mijn baas, collega of uw 

echtgenoot(e) dan krijgt u 100 % zeker ruzie met die persoon. Het is 

ons denken dat bepaald hoe we zijn of hoe we leven. Daar uw denken 

verkeerd is begeeft u zich in veel situaties waar u zich niet prettig 

voelt. 

Waarheid is een van de sleutels waarmee de Heilige Geest wordt vrij 

gezet in uw leven. Waarheid voorkomt dat u een vals christen wordt. 

Valse christenen, -leraren en -profeten waren christenen, leraren en 

profeten die goed begonnen in dienst van God. Op een gegeven 

moment stonden ze niet meer open voor tuchtiging en sloegen de weg 

van het vlees in. Wat uiteindelijk leidde tot vervalsing van het chris-

tendom in henzelf. Zie (1 Joh. 2 vers 19).  

 

Indien we werkelijk zijn woord bestuderen en deze overpeinzen bij 

dag en bij nacht (zoals in Psalm 1 vers 2), dan kan God Geest ons op 

wonderbaarlijke wijze laten zien waar het werkelijk om draait. Dit 

voorkomt dat Gods Geest niet volledig werkzaam kan zijn in ons 

leven. Er is niets angstiger dan het oude los te laten voor het nieuwe. 

Want we weten wat we aan het oude hebben, maar weten niet wat het 

nieuwe brengt.  

 

 

 

Vertrouw God geef Hem alle kennis en wijsheid die u vergaard heeft 

en vraag Hem dat te doen wat Hij reeds eeuwen doet, iets nieuws te 

doen. 

 

  Jesaja 43 vers 18 en 19: 
  Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op  

  wat oudtijds is geschied; zie ik maak iets nieuws, nu  

  zal het uitsprui ten; zult gij er geen acht op slaan ? Ja,  

  ik zal een weg maken in de woestijn... 
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Eerst moeten we wakker worden, we zijn suf en slaperig geworden.  

Voor de duidelijkheid het is niet de bedoeling om u onrustig te maken 

over uw behoudenis. Laat niemand daar aan durven aankomen als het 

voor u vaststaat. Er is maar een weg tot de Vader, Jezus Christus 

alleen. Maar we moeten onze leven wel inrichten zoals Hij dat deed en 

Paulus besefte dat. 

 

  In een Corintiërs 7 vers 24 schrijft Paulus:  
  Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel  

  lopen doch dat slechts een de prijs kan ontvangen?  

  Loopt dan zo, dat gij die behaald. 

 

Wat moet ik behalen als ik reeds het eeuwige leven hebt. Als dat 

inderdaad zo is behoef ik niets te behalen. Doch ik kan me niet 

onttrekken aan wat Paulus in deze tekst zegt. Er is iets meer wat we 

moeten doen dan op onze luie achterste te zitten. Paulus schreef dit 

niet aan ongelovige maar aan de christenen in verscheidene ge-

meentes. Dit woord spreekt vandaag aan de dag nog tot ons. 

Christenen in de westerse wereld dienen wakker te worden.  

 

In deze tijd zien we veel profeten en profetessen komen, op zich 

schitterend. Dat Gods woord op deze wijze voortgang vind. Alleen 

jammer genoeg hoor ik al te vaak profeteren dat de christenen zich niet  

 

druk hoeven te maken. Ze sussen u in slaap. De bijbel zegt heel wat 

anders, trap er niet in. Het is niet uit God en wie zulke zaken profe-

teerd is niet van God. 

  

  In 2 Timoteus 4 v. 7 zegt deze zelfde Paulus: 
   Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten  

  einde gebracht, ik heb het geloof behouden. voorts ligt  

  voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid,...... 

 

Hij heeft gestreden, zijn loop ten einde gebracht en het geloof 

behouden. Lijkt me een onzeker typetje die Paulus, waarom een strijd 
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strijden om zijn geloof te behouden. Of zag hij iets wat wij uit het oog 

zijn verloren ? Iets wat van levensbelang is om een uitgebalanceerd 

leven te hebben, een Godsvruchtig leven. Paulus wist waar hij vandaan 

kwam en wist ook waar hij heen ging indien hij niet radicaal een 

ommekeer maakte. 

  In Mattheüs 24 vers 13 zegt Jezus : 
  Maar wie volhard tot het einde zal behouden worden. 

 

  In Mattheüs 7 vers 21 tot en met 23 staat:  
  Niet een ieder, die tot Mij zegt Here, Here, zal het  

  koninkrijk Gods binnengaan, maar wie doet de wils  

  mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen ten  

  dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet  

  in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten  

  uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En  

  dan zal ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend;  

  gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 

 

In een boek dat geschreven is door Demos Shakarian, was er tijdens 

een van zijn campagnes een voorganger die hij had uitgenodigd om te 

spreken. Deze voorganger was een begaafd spreker. In vele opzicht 

een gezegend man met gaven van de Heilige Geest. Alleen had deze 

evangelist een probleempje net als de profeet Bileam uit het oude  

 

testament was hij verzot op geld. Hij stond daarin niet open voor cor-

rectie. Hij nam al het geld wat tijdens de dienst met de collecte was 

opgehaald mee. Deze evangelist belande jammer genoeg letterlijk en 

figuurlijk, lichamelijk en geestelijk uiteindelijk in de goot.  

 

Een gelijksoortig verhaal vinden we terug in het oude testament over 

het verhaal van de profeet Bileam. Bileam was eerst een profeet in 

dienst van God maar liet zich omkopen door een koning "welk in ge-

vecht met het volk van Israël was" om valselijk te profeteren tegen 

Gods volk en het te vervloeken. Hierdoor verspilde hij zijn recht Gods 
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gezalfde te zijn, het koste uiteindelijk zijn leven. We vinden een gelij-

ke geschiedenis met koning Saul. We mogen lering hieruit trekken het 

einde van deze drie had als oorzaak hun ongehoorzaamheid, het einde 

van Satan kwam door zijn ongehoorzaamheid, het einde begon in het 

Hof van Eden toen Adam en Eva ongehoorzaam werden aan God. 

Indien wij gehoorzaam zijn aan God, zal Hij ons zegenen en zullen we 

behouden zijn. 

 

 Maar ik ben gehoorzaam, ik verzaak mijn onderlinge samen komsten 

niet. Met regelmaat bid ik voor mijn voorganger en broeders en 

zusters. Ik heb een taak in de gemeente.  

 

Bla, bla, bla, bla. 

 

Velen christenen komen met hetzelfde verhaal aan. Indien wij zo 

gehoorzaam zijn, hoe komt het dan dat we steeds we in verlies leven in 

de plaats van in overwinning ? Indien wij zo goed luisteren naar God, 

hoe komt het dan dat we steeds struikelen? Ja maar dat zullen we doen 

tot ons dood. Nee hè, er is niets erger om te moeten constateren dat als  

 

je een boek schrijft dat het slecht wordt gelezen. Die ergenis zal God 

van tijd tot tijd best hebben. Geen wonder dat God in zijn woord zegt 

mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. U moet een keuze 

maken wie u wenst te geloven en te gehoorzamen de ene of de andere. 

Op een punt zijn God als zowel de duivel het eens, beiden willen u 100 

% voor zichzelf hebben. Alleen God heeft een betere reisbureau dan de 

duivel. 

  Romeinen 6 vers 16 zegt : 
  Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als  

  slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als  

  slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij dan  

  van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. 

 

Wie dient u, het vlees, of God ? Als we onze kinderen aan het 



 LEVEN IN VRIJHEID 

 

pg. 17 
 

opvoeden zijn zien we dat ze vaak een probleem hebben met luisteren. 

We waarschuwen ze, ze knikken ja, ze draaien zich om en gaan verder 

met hetgeen wat ze zojuist moesten laten. Alleen kinderen doen het uit 

onwetendheid. Maar u daarin tegen niet. Jezus had alles afgelegd zijn 

goddelijkheid en verliet zijn hemelse verblijfplaats. Als mens kwam 

Hij naar deze aarde en Hij maakte zichzelf geen enkele illusie dat het 

makkelijk zou zij.  

 

  Hebreën 5 vers 8 zegt : 
  en zo heeft Hij, hoewel Hij de zoon van  

  God was, de gehoorzaamheid geleerd uit  

  het geen Hij heeft geleden. 

 

HOEWEL HIJ DE ZOON VAN GOD WAS !!!! 

 

Hoe zijn we op het idee gekomen dat wij het makkelijk zouden 

krijgen. Jezus had het niet eenvoudig en net als Jezus hebben wij ook 

iets te leren. Hoe vaak ik wel niet vond dat ik genoeg had gestreden. 

Dan schreeuwde ik het uit om hulp van de Here en steeds weer duwde 

Hij een tekst uit Hebreën onder mijn neus. 

 

 

 

  Hebreën 12 v. 4: 
  Gij hebt nog niet ten bloedde toe weer- 

  stand geboden in uw worsteling tegen de  

  zonde. 

 

Op dit antwoordt reageerde ik ontzettend verontwaardigd, totdat de 

Heer Hebreën 5 vers 8 onder mijn aandacht bracht. Jezus had het veel 

moeilijker dan ik en toch ging Hij door net zolang totdat Hij zijn les 

had geleerd. Dit geeft mij tot aan de dag van vandaag kracht. Er is een 

graad meter die bepaald hoe het eigenlijk met onze christelijke leven is 

gesteld, die graad meter is Gods woord. We kunnen voor de hele 
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wereld schreeuwen ik ben behouden, we kunnen een masker van 

geloof voor ons houden.  

 

Helaas is momenteel met het grotendeels van de christenen droevig 

gesteld. Als ik terug denk aan de tijden dat ik volharde in de zonde, 

dan huiver ik. Niet uit zelfmedelijden maar omdat ik andere door mijn 

gedrag schade heb toegebracht en daarnaast Gods goede naam door de 

slijk heb gehaald. Indien ik in zonde leef heeft God liever dat ik mijn 

mond houdt, dan dat ik schijnheilig zijn woord proclameert. Want in-

dien ik dan het evangelie verkondigt is het een vertekend beeldt daar 

het niet vanuit een rein hart en een goed geweten wordt verkondigd.  

 

  1 Johannes 1 vers 6 : 
   Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem  

  hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij 

  en doen de waarheid niet. 

Hoe weet u of u in de waarheid wandelt als u Gods woord niet als 

graadmeter hanteert.  Onderzoekt u uw zelf nooit ? 

 

 

 

  Galaten 6 vers 4 : 
  Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts  

  voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een an- 

  der. 

 

Gemeenschap met Jezus ontstaat niet door alleen maar naar de kerk te 

gaan. U moet Gods woord overdenken overpeinzen dag en nacht, dan 

zult u gemeenschap met Christus hebben.  

 

  Psalm 1 vers 2 : 
  maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en  

  diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. 
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Jezus Christus wordt niet voor niets het Woord genoemd, het Levende 

Woord wel te verstaan. 

Zodan als we het Woord lezen hebben we gemeenschap met het 

Woord, want de bijbel is voort gekomen uit Christus. Het woord is 

Christus en Christus is het woord. Indien wij gemeenschap hebben met 

het woord brengt het leven voort. 

 

  In 1 Johannes 2 vers 6 staat : 
  Wie zegt dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te  

  wandelen, als Hij gewandelt heeft. 

 

Valt het u niet op dat er niet staat Christus in u, maar u in Christus. Hij 

zal altijd in uw zijn als u eenmaal uw keuze voor Hem gemaakt heeft, 

daar hoeft u zich niet druk over te maken. Maar afhankelijk van hoe u 

wandel is zal blijken of u daadwerkelijk in Christus bent. Net zoals 

Christus in u blijft,  zo wil Christus ook dat u in Hem blijft. Jezus 

wandelt ook niet in en uit, waarom u doet dat dan wel. Alleen als we in  

Christus blijven zijn we in staat om te leven en te wandelen zoals Hij 

heeft gewandeld. Ik wordt gek van mijn kinderen als ze iedere keer in 

en uit lopen. Dat geeft me een gevoel dat ze zich vervelen en niet  

 

weten wat ze moeten doen. Wij hebben moeite om in te gaan tot Gods 

rust daar worden we onrustig van. Terwijl juist die rust van God zo 

helend, genezend en leerzaam is. In eenvoud wachten en luisteren tot 

dat God tot ons spreekt. 
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Ziel & Geest 
 

In de bijbel wordt er veel over geest en ziel gesproken, soms zijn we 

geneigd om te denken dat geest en ziel een zijn maar dat is niet zo. 

 

De ziel is het centrum die de opdrachten aanneemt en dan beslist hoe 

hij de opdracht verwerkt. 

 

   Geest 

    

 

  

   Ziel 

 

 

   

  Vlees 

 

Toen u nog in het vlees wandelde werkte u ziel met uw vlees samen. 

Uw ziel kreeg zijn opdrachten alleen van het vlees en ten grootste deel 

was de communicatie eenzijdig. Het vlees gaf te kennen wat het wilde 

en de ziel voerde de opdracht uit. Maar toen u tot geloof kwam, ging 

uw geest leven. Opdat moment kwam uw ziel in de problemen want 

het kreeg informatie uit twee richtingen, van het vlees en van de geest.  

Nu uw vlees probeert de ziel continu te verwarren door het te 

misleiden met valse begeertes en beloftes die het niet waar maakt. 

Terwijl de geest uw ziel probeert te overtuigen van zijn goede intentie 

en dat hij het beste met hem voor heeft. 

 

  1 Petrus 2 vers 11: 
  Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelin 

  gen, dat gij u onthoudt van vleselijke begeerten, die  

  strijdt voeren tegen uw ziel. 
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De bijbel vernoemt behoudenis van de ziel los van de behoudenis van 

de geest. Zowel ziel als geest kunnen apart van elkaar behouden zijn of 

verloren gaan. 

 

  Hebreën 10 vers 38 en 39: 
  En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven, maar als hij  

  nalatig wordt dan heeft Mijn Ziel in hem geen welbe 

  hagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid  

  die ten verderven leidt doch met geloof, dat de ziel be 

  houdt. 

 

  Joh 3 vers 6 zegt: 
  wat uit den Geest geboren is, is geest. 

 

  1 Cor. 5 vers 5 : 
  .., opdat zijn geest behouden worden in  

  de dag des Heren 

 

De bijbel spreekt over geest en ziel apart maar geeft ook aan dat bei-

den een aparte behoudenis heeft.Dit is zo belangrijk, Paulus zag dit en 

waarschuwde ervoor. Terwijl velen dit niet weten, hebben zij het 

gevoel daardoor iets mis te lopen. 

 

  Hebreën 4 vers 12: 
  Want het woord Gods, is levend en krachtig en  scherper  

  dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt zo diep dat  

  het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg en het  

  schift overleggingen en gedachten des hartes. 

Hierin kunnen we lezen dat geest absoluut gescheiden kan worden van 

de ziel. Indien we ons bezig hebben gehouden met een gedeelte van 

onze behoudenis, dan praten over een gedeeltelijke overwinning. Dit 

kan een van de redenen zijn dat we de volmaaktheid van geloof hierop 

aarde niet tot uiting zien komen in ons leven. We moeten ons niet druk 

maken over wat satan in ons hoofd stop, we laten zelf al zoveel binnen  
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dat ik me afvraag of hij er wel nog iets ingestopt krijgt. De bijbel zeg 

juist eerder dat hij een rover is, hij steelt levens belangrijke zaken van 

ons. Juist, Gods woord. Gods wil is dat zowel geest al ziel behouden 

worden. 

 

  1 Thessalonicenzen 5 vers 23 : 
  En Hij de God des vredes heilige u geheel en al, en geheel  

  uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze  

  Here Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk be 

  waard te zijn. 

 

 Net zoals uw geest voedsel nodig  

     heeft dit door het woord.  

 Net zoals uw lichaam voedsel nodig  

     heeft dit door eten en drinken.  

 Zo heeft ook uw ziel voedsel nodig. 

 

Dat u zich niet prettig voelt komt hoogst waarschijnlijk doordat u, uw 

ziel- of geest heeft laten verhongeren. Ik nam de proef op de som en 

vroeg aan christen wat naar de Hemel ging als we kwamen te sterven. 

De ene zij zijn geest de andere zijn ziel, maar niet een zij ziel en geest. 

Dat is de reden waardoor we vaak uit evenwicht zijn en het gevoel 

hebben of we uit het veld zijn geslagen. Het is de Heer Zijn wil dat het 

uw ziel wel gaat net als uw geest. 

 

  3 Johannes 2: 
  Geliefde ik bid dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt  

  gelijk het uw ziel wel gaat. 

 

Indien we aandacht besteden aan de ziel. Dan zullen uw gedachte zich 

in de lijn gaan begeven van de gezindheid van Christus. Uw geest weet 

wat hij moet doen, hij krijgt zijn opdrachten van de Geest van God.  
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Maar uw ziel moet in overeenstemming met uw geest gaan werken. De 

opdrachten van uw geest leren accepteren en zien als een weg naar 

overwinning. Helaas is dit nog niet een feit. 

 

  Vandaar dat Paulus ook zij in  Romeinen 7 vers 19: 
  Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet  

  wens het kwade, dat doe ik.  

 

Paulus was zich bewust van een probleem dat in zijn vlees bevond, een 

strijdt die hij voerde. Uiteindelijk vond hij de weg naar volmaaktheid 

in Christus. 

 

  Mattheüs 5 vers 48 staat : 
  Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader  

  volmaakt is. 

 

Hij zegt niet straks, nee nu. Het is nu al mogelijk om volmaakt te zijn. 

Maar als uw ziel of uw geest verhongert dan kan dat een van de 

redenen zijn waarom u zich niet volmaakt voelt. 

 

  Mattheüs 10 vers 28 : 
  En weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam  

  doden, maar niet de ziel kunnen doden. Weest veeleer  

  bevreesd voor Hem die beide kan verderven in de hel. 

 

Zoals we gelezen hebben de ziel kan behouden worden of ten 

verderven gaan. Uw ziel die geen goed voedsel krijgt geeft oncontro-

leerbare instructies omdat zij de weg kwijt is en luistert (grotendeels) 

nog steeds naar het vlees. Of uw vlees heeft uw ziel zover gekregen 

om bij zijn wil aan te sluiten, de wil van het vlees. In dat geval is het 

echt slecht met u gesteld. Zoals we in Hebreën 10 vers 39 reeds 

gelezen hebben is het geloof wat de ziel behoudt. 
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  1 Petrus 1 vers 22:   
  zegt nu gij door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd  

  hebt tot ongeveinsde broederliefde hebt dan elkander van  

  harte en bestendig lief. 

 

Om uw ziel en gedachten te reinigen dient u zaken die schadelijk zijn 

voor uw ziel links te laten liggen. Hoe u uw gedachte onder de gehoor-

zaamheid brengt leest u in de andere hoofdstukken. U kunt zowel uw 

ziel als geest schade toebrengen beide zijn geschapen uit liefde en 

dienen met de nodig voorzorg en aandacht worden omgeven. Adam 

was de eerste levende ziel en daar wij uit Adam zijn voortgekomen 

zijn wij ook levende zielen. Daarentegen onze geest komt pas tot leven 

op het moment dat we Jezus Christus toe laten in ons leven. 

 

  1 Corintiërs 15 vers 45:  
  Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam,  

  werd een levende ziel; de laatste Adam een levend-  

  makende geest. 

 

Wij hebben geen levende geest zonder Jezus Christus, eenmaal in 

Christus dienen we voor onze geest zorg te dragen. Onze geest is kost-

baar omdat wij alleen door onze geest, Gods geest kunnen verstaan. 

Zonder een levende geest zijn we dood, we wandelen wel maar zien 

niets en weten ook niet waar we heen gaan.  
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Teksten aangaande de ziel; 
 

Spreuken 2 vers 10 : 
Want wijsheid zal in uw hart komen en de kennis zal voor uw ziel lieflijk 

zijn 

 

Spreuken 3 vers 21 en 22:(de tuchtiging des Heren) 
Mijn zoon laten ze niet wijken uit uw ogen, bewaar  overleg en 

bedachtzaamheid, dan zullen zij leven voor uw ziel zijn. 

 

 

Spreuken 16 vers 24 : 
Vriendelijk woorden zijn als honingzeem zoet voor de ziel en medicijn voor 

de gebeente. 

 

Spreuken 13 vers 4 : 
De ziel van een luiaard is begerig maar te vergeefs, doch de ziel van de 

vlijtige worden overvloedig verkwikt. 

 

Spreuken 24 vers 14 : 
erken, dat wijsheid zo is voor uw ziel. Als gij ze  gevonden hebt, dan is er 

toekomst en uw verwachtingen worden niet afgesneden. 

 

Spreuken 25 vers 13 : 
Gelijk de koelte der sneeuw in de oogsttijd is een  betrouwbare bode voor 

wie hem zend; hij verkwikt de ziel van zijn heer. 

 

Spreuken 25 vers 25 : 
Goede tijdinge.... is koel water voor een dorstige  ziel. 

 

Deze teksten zijn gegeven om te laten zien wat welbehaagelijk voor 

uw ziel is. Ze waarschuwen, adviseren en dienen als bescherming. Als 

u hier gehoor aan geeft, zult u in een opzienbare tijd verandering in uw 

leven ervaren. 
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Teksten aangaande de Geest; 
 
Spreuken 15 vers 4 : 
Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een 
verderf in de geest. 
 
Spreuken 15 vers 13: 
Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door harteleed wordt de 
geest verslagen. 
 
Spreuken 16 vers 19: 
Het is beter nederig van geest te zijn met de armen dan buit te delen met de 
hovaardigen. 
 
Spreuken 16 vers 32: 
Een lankmoedig mens overtreft de held, wie zijn geest beheers, hem die een 
stad inneemt. 
 
Spreuken 17 vers 22: 
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het 
gebeente verdorren 
 
Spreuken 20 vers 27: 
De geest van de mens is als een lamp de Heren, doorzoekende alle 
schuilhoeken van het hart. 
 
Spreuken 29 vers 23:  
Eens mensens hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer 
ontvangen. 
 

Zoals we teksten voor de ziel hebben gelezen hebben we nu ook 

kunnen hoe belangrijk het is om uw geest in de goede weg te houden. 

Gods intenties voor u zijn alleen de beste, vandaar dat Hij u ook aan de 

hand van zijn woord op weg wil helpen. Maar als u verzaakt om in 

Zijn woord te lezen dan zal u uiteindelijk schade lijden. 
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Actief Leven 
 

Ons huidige denken maakt ons vaak apathisch en passief. God heeft 

een actief leven voor u en mij in gedachten, een actief geestelijk leven. 

We denken dat (met actief bezig zijn) bedoelt word actief deelnemen 

in de kerk doormiddel van : 

 

   koren,  

   dansgroepjes,  

   bidstonden,  

   bijbelstudiegroepen,  

   etc.  

 

Dit ten grotendele onjuist, actief zijn in de kerk en met mesen van de 

kerk. Houdt niet automatisch in dat u actief bezig bent met Jezus. 

Misschien houdt u zich momenteel ook met een kerkelijke activiteit 

bezig. Zolang we maar actief bezig zijn zit het wel goed met ons, ja 

toch ? 

  

Het kan belangrijke taken en of minder belangrijke taken zijn, het 

maakt niet uit wat voor werk u voor de Heer doet.   

 

Als het moeilijk wordt blijken we veelal geen relatie te hebben met 

God, Jammerlijk. Begrijp me niet verkeerd het is goed om een taak te 

vervullen binnen een gemeente en God weet hoe apathisch en passief 

christenen ook hierin zijn geworden.  

 

God heeft ons een aantal opdrachten gegeven die we uit het oog zijn 

verloren. Deze opdrachten zijn van levensbelang. Indien wij ons daar 

niet op toe te leggen, missen we het belangrijkste deel in ons geestelijk 

leven.  
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De Heer heeft voor ons een actieve rol weg gelegd geen passieve. Hij 

wil dat we deelnemen in zijn Goddelijke plan. 

 

  Romeinen 12 vers 1:  
  Ik vermaan u dan broeders met beroep op de barmhar - 

  tigheden Gods, dat Gij uw lichaam stelt tot een levend,  

  heilig en Gode welgevallig offer:dit is uw redelijke ere 

  dienst.  

 

  Petrus 1 vers 15: 
  Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt  

  (zo) ook gij zelf heilig in uw wandel. Er staat immers  

  geschreven wees Heilig want Ik ben Heilig. 

 

  1 Joh. 3 vers 3 : 
  En een ieder die deze hoop op hem heeft reinigt zich   

  gelijk hij rein is. 

 

  2 Petr. 1 vers 10 : 
  Beijvert u daarom des te meer broeders, om uw roeping  

  en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet zult   

  gij nimmer meer struikelen. 

 

  Hebr. 12 vers 14 : 
  Jaagt naar de vrede met allen en naar de heiliging,   

  zonder welke niemand de Here zal zien. 

 

Dit zijn "verwacht ik" geen onbekende teksten. Als u deze opdrachten 

zo leest geeft het misschien een onbehaaglijk gevoel, daar het als een 

last op uw schouders lijkt te rusten. 

 

Ja maar ik heb het al zo moeilijk en zwaar, vrees niet. 

 

 



 LEVEN IN VRIJHEID 

 

pg. 30 
 

  Jezus zegt in Mattheüs 11 vers 30 :  
  Mijn Juk is zacht en mijn last is licht. 

 

Er zijn nog vele teksten op te noemen, het zou goed zijn als uzelf de 

bijbel opsloeg en naar gelijksoortige teksten opzoek zou gaan. 

 

Deze teksten hebben een aantal zaken gemeen: 

 

  1) Het zijn opdrachten  

  2) Het zegt dat we iets moeten doen 

  3) Welke staat we daardoor kunnen bereiken 

 

Het Grootste geschenk wat God aan zijn schepping heeft meegegeven 

is de wil om zelf te beslissen en een creativiteit die ons zelf steeds 

weer verbaasd. 

 

We zijn geschapen naar zijn beeld. God heeft een wil gelijk wij zijn 

schepping een wil van Hem hebben gehad. Als we om ons heen kijken 

dan zien we door zijn schepping Zijn wil, een ongelofelijke creativi-

teit. Een voorganger zij tijdens een dienst "ik ben ervan overtuigd dat 

we nog lang niet het einde hebben gezien van Gods scheppingsdrang" 

en weet u, hij heeft gelijk. 

 

Tijdens een gesprek vertelde een broeder mij dat hij jaren bad tot de 

Heer en vroeg of de Heer hem wilde verlossen van het roken. De 

diensten waarin een oproep wordt gedaan aan christenen om hun pakje 

sigaretten naar voren te gooien en waarbij gelijk de geest van 

verslaving bestraft wordt, is ongelooflijk veel. Jammer dat ik er niet bij 

altijd bij ben dan had ik een sigaren handel kunnen beginnen. In veel 

gevallen rookte men achteraf gewoon door. 

 

Er zijn christenen die getuigen dat de Heer hun bevrijd heeft van hun  

 

verslaving "wat voor  verslaving dan ook" van de ene dag op de andere  
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dag, prijs de Heer want ik geloof dat Hij dat ook werkelijk doet. Maar 

het is geen geest van verslaving het is gewoon uw vlees wat dwars ligt.  

 

Sommige hebben gebed nodig om het roken te laten anderen niet. In de 

wereld zie ik dagelijks verstokte rokers van de ene dag op de andere 

dag stoppen zonder gebed, deze hebben de Geest Gods niet in hun 

leven om hen te helpen stoppen met roken. 

 

God heeft aan alle mensen een wil gegeven om te kiezen. We kunnen 

iets doen of laten. Beslissen heet zoiets. Dat is zowel voor gelovig als 

ongelovige. Met die wil zijn we instaat om Gods opdrachten te volvoe-

ren. Nu is roken als voorbeeld aan gehaald maar het kan net zo goed 

drankverslaving, jaloezie of woede aanvallen zijn, etc. 

 

Tijdens onze  conversatie sprak ik over het reinigen van onze gedachte 

zoals dit vanuit Gods woord wordt belicht. Hij zei, maar als ik het dan 

zelf moet doen waar is dan de eer voor God.  

 

Doordat we de Heilige Geest in ons hebben zijn we instaat om dat te 

doen wat Jezus heeft gedaan. Zonder de Heilige Geest zouden we niet 

in staat zijn om deze opdrachten te vervullen. En dat is Gods eer en 

Zijn eer alleen. God wil niet dat u genoegen neemt met de zonde in u. 

Hij wil ook niet dat u gehoor geeft aan flauwe excuses zoals "we zijn 

pas volmaakt in de hemel". Dit soort opmerkingen zijn ongelooflijk 

onzinnig en ongoddelijk. Als God in zijn woord zegt indien u uw roe-

ping najaagt zult u nimmer meer struikelen. Dan zie ik hierin een 

belofte van volmaaktheid voor mijn leven. Uw hemelse Vader geeft u 

geen opdracht die u niet aankan en geen belofte die Hij niet waar-

maakt. Indien wij anders beweren maken wij God tot leugenaar. 

 

God geeft u de mogelijkheid om nu volmaakt te wandelen,te ervaren 

wat volmaaktheid is. U kunt Gods koninkrijk nu ingaan of wachten tot 

dat u boven bent.  
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U kunt Gods volmaaktheid nu ervaren of wachten totdat u boven bent. 

 

U moet met zonde afrekenen in uw leven en keuzes maken. Indien u 

het nu niet doet of God het nu niet laat doen, dan doet God het straks 

met u als u boven bent. 

 

  2 Cor. 7 vers 1 : 
  Daar wij de beloften bezitten geliefde, laten wij ons  

  reinigen van alle bezoedelingen des vlezes en des gees- 

  tes, en zo onze heiligheid volmaken in de vrezen Gods. 

 

Wij bezitten de beloften van een eeuwig heil. We moeten keuzes 

maken er is een deel wat Christus gedaan heeft en nog zal doen. Maar 

als het Gods intentie was geweest om alles zelf te doen en dat wij niets 

hoeven te doen. Dan had Hij ons geen wil gegeven, en geen hersens. 

Vaak gedragen we ons of we geen wil en hersens hebben. 

 

  Hebreën 9 vers 14 : 
  Hoeveel te meer zal Christus, die door de eeuwige   

  Geest zichzelf als een smetteloos offer aan God ge-  

  bracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken,  

  om de levende God te dienen. 

 

God heeft een begin gemaakt zoals Hij altijd als eerste de hand 

uitstrekt het is aan ons gelegen om die hand vast te pakken. En gehoor 

gaan geven aan zijn woord en stopt met uitvluchten te zoeken. Christus 

vraagt u en mij om Hem te volgen in zijn voetspoor. Te wandelen 

zoals Hij heeft gewandeld. Door het werk van Jezus Christus bent u 

daar toe in staat. 
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  Jezus zegt in Joh. 4 vers 34 : 
  Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe den wil  

  Desgene, Die mij gezonde heeft, en Zijn werk te vol- 

  brengen. 

 

Hiermee geeft Jezus te kennen geen enkel ander doel te hebben dan het 

opvolgen van Gods Wil. Dat is wat God aan zijn Zoon had gevraagd 

en de Zoon vraagt aan u, Hem te willen volgen. Alleen dan zijn we in 

staat om vrij te komen van datgene wat ons gebonden houdt. 

 

  Mattheüs 16 vers 24:  
  Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen:  Zo iemand  

  achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven,  

  en neme zijn kruis op, en volge Mij. 

 

Actief zijn voor Christus is een mode verschijnsel het werkt averechts, 

actief zijn door Christus levert een hoger rendement op. Het woord 

voor geeft al aan dat we te vaak voor Hem uit trachten te lopen zonder 

dat Hij dat gevraagd heeft. Jezus wil dat we Hem eerst leren volgen en 

kennen, als we dan eenmaal zover zijn dat we geheel gehoorzaam zijn. 

Dan zal Hij ons eropuit sturen, dan mogen wij door Hem uit gaan. In 

dat geval zult u altijd weten wat Hij gezegd heeft en weten wat Hij van 

u verlangt.  

 

Laten we samen eens een van de gelijkenissen die Jezus aanhaalde 

tekst voor tekst doorlopen. De gelijkenis van de talenten is een 

bekende gelijkenis waar veel over gezegd is. Maar als we eens goed 

gaan lezen wat er staat en de Heilige Geest ons laat onderwijzen, zult u 

zien dat met deze gelijkenis heel wat anders wordt bedoeld dan dat we 

gewend zijn. 

 

 
Mattheüs 25 vers 14 tot en met 30: 

 

14 Want het is als een mens, die buiten's land reizende, zijn dienstknechten riep, 
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en gaf hun zijn goederen over.    

15 En den een gaf hij vijf talenten en 

den ander twee talenten en den derden 

een 

talent, een ieder naar zijn vermogen en  

reisde terstond af.  

16 Diegene nu die de vijf  talenten had, 

ging heen, en handelde daarmede, en 

won  

vijf andere talenten. 

17 Desgelijks ook die de twee talenten 

ontvangen had, die won er ook twee bij.  

18 Maar die het ene ontvangen had, 

ging heen en groef in de aarde, en 

verborg het geld zijns heer.  

19 En na een lange tijd kwam de heer 

van dezelfde, dienstknechten  en  hield 

rekening met hen. 

20 En die de vijf talenten Ont-vangen 

had, kwam, en bracht tot hem andere 

vijf talenten zeggende: Heer! vijf talen-

ten hebt gij mij gegeven; zie, andere vijf 

talenten heb ik boven de- 

zelve gewonnen. 

21 En zijn heer zeide tot 

hem: Wel gij goede en ge- 

trouwe dienstknecht! Over 

weinig zijt gij getrouw 

geweest; over veel zal ik 

u zetten; ga in, in de  

vreugde. uws heeren. 

22 En die twee talenten  

ontvangen had, kwam ook 

tot hem, en zeide: Heer! 

twee talenten hebt gij mij 

gegeven; zie, twee andere 

talenten heb ik boven dezelfde gewon-

nen.  

23 En zijn heer zeide tot 

hem: Wel gij goede en getrouwe 

dienstknecht! Over weinig zijt gij 

getrouw geweest; over veel zal ik 

u zetten; ga in, in de vreugde uws 

heeren. 

24 Maar die het ene talent 

ontvangen had, kwam ook en 

zeide Heer! ik kende u, 

dat gij een hard mens zijt, 

maaiende, waar gij niet 

gezaaid hebt, en verga- 

derende van daar, waar gij 

niet gestrooid hebt; 

25 En bevreesd zijnde, ben 

ik heengegaan, en heb uw 

talent verborgen in de 

aarde; zie, gij hebt het 

uwe. 

26 Maar zijn heer ant- 

woordende, zeide tot hem: 

Gij boze en luie dienst- 

knecht! gij wist, dat ik 

maai, waar ik niet gezaaid 

hebt, en vandaar vergader, 

waar ik niet gestrooid heb. 

27 Dan had gij mijn geld 

aan de bankiers moeten 

geven en ik zou bij mijn 

komst mijn eigendom met 

rente opgevraagd hebben. 

28 Neemt dan van hem het 

talent weg, en geeft die 

aan degene die tien talen- 

ten heeft. 

29 Want een ieder die heeft 

die zal gegeven worden, en 

hij zal overvloedig hebben; 

maar van dengene, die niet 

heeft, van dien zal genome 

worden, ook dat wat hij heeft. 

30 En werpt den onnutten  
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dienst knecht uit in de  

buitenste duisternis; daar 

zal wening zijn en knersing 

der tanden. 
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Deze gelijkenis gaat eigenlijk over Israël en de heidenen, daar de 

Israëlieten niet veel begrepen van Jezus, zo ook deze gelijkenis niet.  

 

In vers 15 staat duidelijk dat de slaaf er mee handelde, hiermee wordt 

niet bedoeld dat we de talenten of gaven die we van God hebben ver-

kregen in geldelijke waarde moeten omzetten of daarvoor gebruiken. 

Door uw talenten, gaven, capaciteiten in gebruik te nemen zult u 

uiteindelijk ook meer gaan ontvangen, het dubbele nog wel. 

 

Hij wil dat we de talenten die we van Hem hebben ontvangen 

gebruiken. Dat we er actief mee aan de slag gaan en tracht om ze te 

vermeerderen.  God had liever gezien dat de slaaf die een talent had 

ontvangen, er mee had gespeculeerd met het risico te verliezen. Dan 

dat hij (zoals hij heeft gedaan in de gelijkenis) als een luiaard er niets 

mee heeft gedaan. Deze slaaf was een passieve slaaf en zeer zeker geen 

actieve. 

 

Maar er is iets veel meer aan de hand met deze gelijkenis, de slaaf die 

het ene talent had ontvangen zegt als eerst tegen zijn heer, Heer ik ken 

u. Van de drie slaven komt er maar eentje bij hem en zegt, Heer ik 

ken u. Hij kwam tot zijn heer en spreekt hoogmoedig tegen hem,Heer 

ik ken u. Schijnbaar niet goed genoeg want als hij wist hoe zijn heer 

werkelijk is had hij met die ene talent gehandeld net als de andere 

twee. De Farizeeërs en de Joden hadden ook een houding tegenover de 

Here Jezus dat zij de wil van God kenden. Maar net als met die slaaf 

schijnbaar niet goed genoeg. 

 

God heeft u een verantwoording gegeven over zijn goederen. 

 

  1 De gaven van de Heilige Geest 

  2 Zijn opdrachten tegenover u 

  3 Uw materiële goederen 



 LEVEN IN VRIJHEID 

 

pg. 37 
 

 

Het volk van Israël sprong niet goed om met hun goederen, hun 

erfgoed. Indien wij op dezelfde wijze als hen handelen dan zullen we 

ook hetzelfde lot delen.  

 

Tegen de andere twee slaven zij hij, goede en getrouwe slaaf.  

 

Bent u zo getrouw als God wil dat u bent ? 

 

Als uw baas een tijd naar het buitenland moet, dan zal hij zijn 

werknemers instructies geven zodat alles met het bedrijf goed gaat 

tijdens zijn afwezigheid. Er van uitgaande dat uw baas een goede men-

senkennis heeft en een ieder niet meer verantwoording geeft dan dat zij 

aankunnen. Als elke werknemer zijn verantwoording binnen het ge-

heel op zich neemt verloopt alles naar wens en blijft het bedrijf 

groeien. Maar als er een werknemer de kantjes eraf loopt. Dan zal die 

baas bij zijn terugkomst die werknemer ter verantwoording roepen en 

hem ontslaan. 

 

Een getrouw persoon is hij/zij die leeft zoals in Psalm 15 wordt 

beschreven. Daar is de bereidwilligheid en bovenal "of we het eens 

zijn met God of niet" ten allen tijden de gehoorzaamheid. 

 

Ja maar wat zijn mijn talenten of wat moet ik ermee doen. Aaaaaah. 

Begin eens het woord van God te lezen of gaat er meer in studeren. Als 

u dat had gedaan dan stelde u nu deze vraag niet. 

 

In de gelijkenis wordt niet gesproken over het risico van verlies van de 

talent(en) indien u ermee handelt. Voor het woord handelen moet u 

eens het woord ondernemen in de plaats stellen. 

 

Indien u niet met uw talenten aan de slag gaat en het geeft niet 

wanneer u soms dingen fout doet.  
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U hebt de garantie dat : 

 

 1 God u niet meer geeft dan dat u aankunt en niet  

 2 Dat u uw talenten zult behouden  

 3 Dat u uw talenten zult verdubbelen 

 4 Dat u in mag gaan in de vreugde Des Heren 

 5 Dat Hij u over veel zaken de verantwoording geeft 

 

Indien u uw verantwoording niet op uw neemt en u met uw talenten 

niets onderneemt. Dan zullen andere door uw luiheid schade leiden. 

Uiteindelijk zal God u, uw talenten en verantwoording afnemen en die 

geven aan diegene die wel in staat zijn verantwoording op zich te ne-

men. Iemand die getrouw is en bereid is om zich ten volle voor zijn 

Heer in te zetten. 
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Kind zijn of volwassen worden 
 

Er zijn zoveel christenen die van God weg wandelen uit teleurstelling. 

Ze zien beproevingen komen en stappen gelijk uit het geloof en de 

nieuwgeboren christenen zullen de eerste zijn die dat doen indien wij 

niet dat doen wat Christus van ons vraagt te doen. Vanaf de beginne 

wordt de waarheid niet gesproken. Alles wordt als roze kleur en 

maneschijn voorgesteld. Het christen leven is alles behalve eenvoudig, 

het is een keiharde leerschool. Maar absoluut de moeite waard. 

Mensen zullen de waarheid niet gauw op prijs stellen en gelovigen nog 

minder. Het is makkelijker de leugens van iemand te geloven dan de 

waarheid te moeten accepteren. De waarheid kan pijn doen maar werk 

absoluut genezend en bevrijdend zie ; 

 

  Johannes 8 vers 32: 
  Als we van ongeloof tot geloof komen in Jezus Chris- 

  tus, is daar in het begin gevoel van overwinning we 

  kunnen de hele wereld aan, we voelen ons daadwer- 

  kelijk herboren. 

 

  2 Cor 5 vers 17: 
  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het  

  oude is voorbij gegaan het nieuwe is gekomen. 

 

Maar er komt een moment dat God ons verder wil brengen, Hij wil ons 

leren verder te gaan en niet stil te blijven staan bij het oude. God wilt u 

voorbereiden op uw taak. Op het moment dat we de bekeringen roes 

ervaren hebben en het tijd wordt om verder te gaan. Worden we bang 

want de bekeringen roes is vertrouwt we voelden ons veilig. We weten 

niet wat op de weg verder te wachten staat. 

 

Als een kinderen pasgeboren zijn, komen zij in een afhankelijke 
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positie terecht. Ze kunnen nog niet bepalen wanneer ze mogen eten of 

drinken. Het eten zelf pakken gaat nog niet want ze kunnen nog niet  

 

lopen. Eigen luiers verschonen lukt ook al niet. Als baby’s iets willen 

kunnen ze niets vragen want zij kunnen nog niet praten en weten ook 

niet wat ze precies willen. Kinderen zetten het dan op een blèren net 

zolang totdat ze bediend worden in  hun  behoeften. 

 

Nu God heeft ons een nieuw leven toevertrouwt waar we zorg voor 

moeten dragen. Ouders die  een kind van zes maanden oppakt en tegen 

het kind zegt ga maar lopen. Moeten niet verbaast zijn dat dit in de 

praktijk zo niet blijkt te werken. Ze laten het handje los het kind zakt 

door zijn beentjes omdat het nog te jong is om te lopen. Dit nieuwe 

leven heeft zijn tijd nodig om te groeien (de een wat sneller dan de 

ander), het moet eerst leren kruipen dan begint het wankel te lopen 

“met ondersteuning van ouders” tot dat het helemaal zelfstandig loopt. 

Hier gaat het meestal mis, vaak als we zien dat het nieuwe leven zelf-

standig loopt laten we het los. Dit is onzin een kind van drie loopt ook 

zelfstandig maar is niet in staat om te bepalen wat goed of slecht voor 

hem is. Het heeft leiding nodig. Dit net zolang totdat het in staat is het 

verschil tussen Goed en Kwaad te onderscheiden. 

 

  Hebreën 5 vers 13: 
  Want ieder die nog van melk leeft, heeft nog geen weet   

  van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. 

 

Daarin tegen hebben we kinderen die niet willen leren lopen maar in 

de wieg willen blijven liggen. Deze soort kinderen moeten we 

stimuleren om juist verder te gaan en niet iedere keer die speen in zijn 

bakkes te doen. Zij vinden de afhankelijkheid positie zalig. Ze worden 

bediend op hun wenken.  Er zijn een hele hoop volwassene die zich als 

kind willen blijven gedragen. Wat er toe leidt dat ze in de problemen 

komen. Net zoals het gek is als een kind van zes zich probeert te 

gedragen als een jongeman of vrouw van twintig, zo is het ook raar als 
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een volwassene zich als een kind gedraagt. 

   

 

 

 ` Hebreën 6 vers 1 en 2 : 
  Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande  

  Christus laten rusten en ons richten op het volkomene,  

  zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering  

  dode werken geloof in God een leer van dopen op 

  legging der handen opstanding en een eeuwig oordeel. 

 

God wil dat u hieraan voorbij gaat, hij wil dat u ophoudt zich als een 

baby te gedragen en uw verantwoordelijkheid op u neemt (Dit geld 

niet voor pas bekeerden). Iemand die pas geloofd dient beschermt 

worden door zijn geestelijke ouders, oudste, voorgangers en dienen 

onderwezen te worden. 

 

Als er een baby opkomst is en het wordt geboren. Dan danken we God 

dat hij ons een nieuw leven heeft toe vertrouwt. Maar als wij het ou-

derschap ingaan dan is het fijn om advies te krijgen. Maar je geeft je 

eigen kind niet weg aan andere ouders, je zegt niet, hè, ik weet niet hoe 

het is om ouders te zijn maar jullie wel. 

 

Dit is een probleem in vele gemeentes. Indien een van uw gemeente 

leden met een nieuwe ziel aan komt een nieuw kind. Dan is het eerste 

wat zo'n gemeente vaak doet, de ouders scheiden van het kind. Zij 

adopteren het zonder te vragen en nemen de zorgen van het kind over. 

Hier ontstaat een situatie die absoluut niet vanuit God is. God heeft die 

ziel aan die persoon toe vertrouwd en zij hebben het naar de Heer 

mogen leiden. Het is aan de gemeente gelegen om  ouders te adviseren. 

Dit net zolang totdat het kind naar de crèche gaat of naar school. Daar 

komt de gemeente om de hoek kijken. Indien u een kind weg neemt bij 

de ouders zonder toestemming dan ontstaat er een groot probleem. Het 

kind is verward het is zijn ouders kwijt en raakt in paniek. De ouders 
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voelen zich tekort gedaan omdat hun omgang met het kind beperkt 

wordt, wat men niet makkelijk zal accepteren. Met uitzondering van 

ouders die zeggen ik ben zelf te jong neem jij het van mij over (in zo’n  

geval stel ik eerder intensieve begeleiding voor, dan adoptie). 

 

Als we het pasgeboren kind niet voorzien van goede zorg zal het kind 

verhongeren of vervuilen en sterft het eindelijk, omdat er niet na wordt 

om gekeken. Maar hoe weet ik wanneer ik volwassen ben of dat het 

voor mij de tijd is gekomen om verder te gaan. Probeer de vragen op 

de volgende pagina eens te beantwoorden. 

 

 Bent u bekeerd ? 

 Bent u gedoopt ? 

 Is uw leven in Christus ? 

 Ziet u verschil tussen goed en kwaad ? 

 Wat heeft God vandaag in uw leven gedaan ?  

 Leest u in uw bijbel ? 

 

Volgens mij zit u nog steeds aan uw speen te sabbelen ? Wat juist is 

als u pas bekeerd bent. 

 

  1 Cor 13 vers 11 : 
  Toen ik een kind was, sprak ik als een kind voelde ik  

  als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man  

  ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 

 

Wordt volwassen uw problemen komt voort uit het feit dat u zich nog 

als een kind gedraagt. 

 

  1 Cor. 14 vers 20 : 
  Broeders (en zusters) weest geen kinderen in het   

  verstand maar in de boosheid, wordt in het verstand  

  volwassen. 
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U onthoud uzelf zoveel als u zich onvolwassen blijft gedragen. 

 

  Hebr. 5 vers 14 : 
   Maar de vaste spijs is voor de volwassene, die door het  

  gebruik van hun zinnen geoefend hebben in het onder- 

  scheiden van Goed en Kwaad. 

 

Kent u het verschil tussen goed en kwaad, kom tot u zinnen. Het is tijd 

om uw luier af te doen en zindelijk te worden. Uw groei van geestelijk 

kind zijn naar volwassenheid zal niet zonder slag of stoot gaan. Maar 

daarvoor heeft u uw geestelijke ouders of de gemeente. Zij zijn er om 

0u te helpen en aanwijzingen te geven. Er is een onevenwichtigheid in 

u, op het moment dat u opnieuw geboren wordt heeft u een geestelijk 

kind in u en een volwassene in de zonde. Die volwassene in de zonde 

wil dat nieuwe geestelijke kind doden. Indien er geen goede zorg of 

bescherming van buiten af komt zal dit geestelijke kind sterven. De 

volwassene in de zonde wil zich niet onderwerpen aan dit geestelijke 

kind. Dit geestelijke kind moet beschermt en gevoed worden tot dat 

het volwassen is en het gevecht in zichzelf aankan. De strijdt tegen het 

vlees. 

  Romeinen 8 vers 6 t/m 8 : 
  Want de gezindheid van het vlees is de dood maar de  

  gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat  

  de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God.  

  Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods, trou 

  wens het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn  

  kunnen Gode niet behage. 

 

 

 

Als u geen christen bent, dan bent u onderworpen aan de wet, maar op 

het moment dat u in Christus leeft bent u ontslagen van de wet en leeft 

u onder de genade. Ontslagen van de wet en het oordeel dat de wet met 

zich meebrengt, wil niet zeggen dat er geen oordeel meer is. 
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  Romeinen 3 vers 25 : 
  Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het  

  geloof, in zijn bloed om de rechtvaardigheid te tonen.  

  Daar Hij de zonden die tevoren onder de verdraag- 

  zaamheid Gods gepleegd waren had laten geworden. 

 

God heeft u zonden verdragen in de tijd dat u onwetend was maar in 

Christus bent u niet onwetend meer. Naarmate u volwassenheid 

bereikt zult u het verschil tussen goed en kwaad onderscheiden en 

daarmee vervalt ook elk excuus voor de zonde die u pleegt. 

 

  Handelingen 17 vers 18 : 
  God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der  

  onwetendheid heden aan de mensen, dat zij allen overal   

  tot bekering moeten komen. 

 

Hier heeft u nog een aantal teksten die zou na moeten lezen om een 

betere inzicht te krijgen, waar het nu werkelijk om draait:  Efeze 4 v. 

18, 1 Timotheus 1 vers 13, Hebreën 9 vers 7, 1 Petrus 1 vers 14. 

 

Indien u denkt dat u nog een excuus heeft voor een aantal gedragingen 

en zonde in uw leven dan bent u niet alleen stijf koppig maar ook 

blind.  

  1 Petrus 2 vers 15 :Want zo is de wil van God dat Gij  

  door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van  

  de onverstandige mensen. Als vrijen en niet als mensen die  

  de vrijheid als dekmantel gebruiken voor hun kwaadwil- 

  ligheid maar als dienaren Gods. 

Verander uw levenshouding 
 

Na een verleden van seksuele onreinheid en onreine gedachten die zich 

niet lieten vangen ook toen ik reeds christen was, mag ik nu zeggen dat 

de heer me geleerd heeft mij gedachte te vernieuwen. 
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  2 Cor. 10 vers 5 : 
  zodat wij de redeneringen en elke schans, die opge 

  worpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk  

  bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de  

  gehoorzaamheid aan Christus. 

Onlangs vroeg een zuster aan mij hoe komt het toch dat ik mij net zo 

voel als voor mijn bekering. Ik heb de Heer gebeden dat ik een nieuw 

mens mag worden maar er verandert niets. Haar hele gezicht sprak 

teleurstelling uit. Ze zei dat ze al vaak naar voren was gegaan om met 

haar te laten bidden en soms hielp het, maar nooit voor lang. Ze was 

het zo zat dat ze zei dat het geen nut meer had om het aan God te 

vragen want Hij doet het toch niet. Ze was van zichzelf overtuigd dat 

ze een egoïst was en geen liefde had voor anderen. Ze had een pro-

bleem, haar hersens zaten in de weg.  Hoe kun je God om iets vragen 

wat je reeds al hebt, de nieuwe mens ontvang je op het moment dat je 

tot Christus komt.  

 

  De bijbel zegt in 2 Cor 5 vers 17 :  
  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping.  

 

Haar probleem is dat ze verkeerd denkt. Ze voelde zich zo belast door 

alle geestelijke adviezen en teksten die ze had gehad. Mijn advies aan 

haar was dat ze een tekst uit de bijbel moest pakken (Joh 8 v. 32 en 36) 

verder niets. Daar moest ze over gaan mediteren, aan denken en bid-

den. 

Ik beloofde haar dat God de weg voor haar zou gaan ontsluiten. Een 

broeder en zuster die al een aantal jaren getrouwd waren hadden enige 

echtelijke problemen. Ieder keer als ik met beiden sprak leek het of ze 

beiden wilden afhaken. Hoewel beiden reeds lange tijd op weg waren 

met de Heer gedroegen ze zich nog als baby's, als onmondig in 

Christus. Ze begrepen niet waarom "ondanks veel gebed" er niets 

veranderde in de situatie. Beiden wisten bijbelse ondergronden aan te 

geven.  
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Tegen beiden heb ik ook gezegd dat hun denken verkeerd was, hun 

hele wijze van handelen was naar het vlees en niet naar de Geest.  

 

Het verbaasd mij steeds weer hoe apathisch en passief christenen zijn 

geworden. Ze nemen alles van je aan wat je tegen ze zegt zonder maar 

enige onderzoek te plegen in het woord van God. Mochten ze eindelijk 

toch eens opzoek gaan, dan hoor ik steeds; ik begrijp het niet. De 

Bijbel is voor mij een open boek niets is verborgen en ieder keer als ik 

hem openslaat verbaas ik mij hoe eenvoudig eigenlijk het woord van 

God is.  

 

Er staat geschreven Indien u in Christus ben is er geen bedekking 

meer.  

 

Iedere keer als ik dat tot een christen zeg dan gaan ze op hun achterste 

poten staan, beginnen hun hoorntjes te groeien en trekken ze in de 

verdediging. Hè, het is niet mijn woord het is Gods woord.  

 

Ja, maar de praktijk is anders.  

Je denken is verkeerd. 

 

Veel christenen denken dat de oorzaak van hun problemen door satan 

en zijn demonen worden veroorzaakt. Nonsens. Het is de makkelijkste 

excuus om een probleem buiten jezelf te plaatsen.  

 

Maar je begrijpt het niet in mijn jeugd is dit en dat gebeurd.   

Je denkt verkeerd, Excuses !!!  

 

De meeste christenen plaatsen hun problemen liever op een duistere 

macht of op een stuk oud verleden. We zijn duivels genoeg van ons 

zelf. Een oud gezegde is, de duivel zat op een hekje in een weiland te 

huilen, toen iemand hem vroeg waarom huil je, zei hij, ze geven me 

overal de schuld van. 



 LEVEN IN VRIJHEID 

 

pg. 47 
 

 

In de maatschappelijk wereld word een regel gehanteerd. We leren je 

omgaan met de problemen die voortkomen uit iets dat in je verleden is 

gebeurd, tuuurlijk. Moet je aan meewerken, joh. 

 

De Heer zoekt geen oorzaak van uw probleem in uw verleden dat doet 

u zelf. Voor God is er alleen het heden geen verleden, Hij rekent alleen 

met uw nieuwe mens niet met de oude. 

 

Wat betreft het tweede punt ik wil er niet mee leren leven ik wil dat 

God ermee afrekent. In de Charismatische of Pinkster wereld wordt 

een regel gehanteerd. Ik bestraf deze duistere macht van  (drank 

verslaving, etc.). Ik ontken invloeden van duistere machten niet, maar 

het is absoluut onmogelijk voor hen die in Christus zijn, bezeten te zijn  

 

  Joh.8v.36 : 
  Indien de zoon u vrij heeft gemaakt zult u waarlijk  

  vrij zijn. 

 

Iemand die een christen is en tegelijker bezeten is “of beweerd te zijn”, 

zal waarschijnlijk toch niet zo christelijk zijn als hij dacht. Als u tot 

geloof komt zegt Gods woord in, 

 

  2 Cor. 5 v. 17 :  
  Zo is dan wie in Christus een nieuwe schepping het  

  oude is voorbij gegaan zie het nieuwe is gekomen. 

 

Mijn oude leven is afgedaan, nimmer spreek ik er over, dat is de oude 

mens. God heeft mij een nieuw leven gegeven. Alles is aan het kruis 

gegaan en indien ik blijf graven in mijn zondige verleden of voor mijn 

huidige zonde excuses zoekt in het verleden. Dan ontkracht ik het 

werk van Jezus Christus waarin Hij voor mij alles aan het kruis heeft 

gedragen.   
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In het woord van God is overal een antwoordt op, zo ook voor 

vernieuwing van uw denken. Ja maar er is niets fout in mijn denken. 

Probeer deze vragen eens eerlijk te beantwoorden. 

 

 - Maakt u zich zorgen ? 

 - Bent u soms depressief ? 

 - Gauw geprikkeld ? 

 - Liegt u van tijd tot tijd ? 

 - Bent u onrustig ? 

 - Bent u jaloers ? 

 - Vaak angstig ? 

 - Weet u wat Gods wil is ? 

 - Verstaat u Gods stem ? 

 - Etc. 

 

Indien u al op een van deze punten ja moet zeggen is uw denken 

verkeerd. U leeft naar het vlees. Lees maar in de bijbel over 

jaloersheid, liegen, angst, enz. 

 

  Romeinen 12 vers 2 zegt : 
  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld maar  

  wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken,  

  opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, Het  

  goede, welgevallige en Volkomene. 

 

Heeft u wel eens momenten dat u rust zou willen, het liefst uw 

gedachten zou uitschakelen, zoals als je de T.V. met een draai v.d. 

knop uit kan zetten. Het is mogelijk God zegt het in zijn woord en ik 

ervaar het in mijn leven. Het liefst had ik dit boek reeds drie jaar 

geleden geschreven. Maar God doet alles op zijn tijd. Hij weet wan-

neer zijn kinderen er klaar voor zijn. Naarmate u verder gaat lezen 

zullen een aantal fundamentele gedachte die u geleerd heeft vanuit een 

bijbels perspectief gecorrigeerd worden. 
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Ik heb me voorgenomen om de zaken zo duidelijk mogelijk neer te 

zetten dan weet u ook wat er bedoeld wordt. Ons verkeerd denken 

komt vaak voort uit het feit, dat als God ons een nieuwe openbaring 

geeft we zo enthousiast worden dat we daarmee aan de slag gaan en 

ons 100 % richten op deze nieuwe openbaring. De rest vergeten we 

voor ons gemak. Daar gaat het fout. Zo zijn een hele hoop gemeentes 

ontstaan zij kregen een openbaring van God ze zijn daarmee aan de 

slag gegaan en vergaten de rest om hun heen. Het is ongelooflijk en 

ontzettend fijn als God iets nieuws openbaart en zeker ook als er een 

gemeente uit voort komt. Het liefst zou ik willen dat op elke hoek v.d. 

straat er een gemeente was.  

Bouw uw geloof niet op een waarheid maar bouw uw geloof op de 

Waarheid  Indien we dat niet doen, dan worden we eenzijdig in ons 

denken. Als je met gelovigen praat hoor je zo welke christenen hun 

bijbel lezen of niet. Diegene die zijn bijbel leest weet teksten aan te 

halen en te citeren vanuit de bijbel.  

De ander type christen zegt maar die evangelist zij dit en die zij dat.  

Ze zijn zo gewend om te luisteren naar anderen en het “teveel” lezen 

van boeken in de plaats van hun bijbel. Dat ze gebrekkig in hun kennis 

zijn. 

 

  Efeze 5 vers 9 t/m 11 : 
  want de vrucht des lichts bestaat uit louter goedheid en  

  gerechtigheid en waarheid en toets wat de Here welbe 

  haagelijk is. En neem geen deel aan de onvruchtbare   

  werken der duisternis, maar ontmasker ze veel eer. 

 

U moet toetsen wat u tot u krijgt of het nu uit een boek is of dat u het 

gehoord heeft van een evangelist. Toets of datgene wat u gehoord 

heeft, of gelezen heeft de Here welbehaagelijk is. 
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Werken van het vlees 
 

Het is ons vlees en hartstochten die ervoor zorgen dat we in de 

problemen raken. Geen oncontroleerbare macht of iemand die u ergens 

toe dwingt. 

 

Als wij een boekhandel in gaan om een strippenkaart te kopen staan 

we bij de kassa en daar vraagt een mevrouw of ze ons van dienst kan 

zijn. Helaas bent u zo in gedachte, eeeeh jaaaa, dan pas komen we tot 

ontdekking dat we met onze ogen zijn afgedwaald naar de playboy of 

playgirl op de toonbank en zitten we ergens in een of andere fantasie 

wereld dingen te bedenken die we niet zouden moeten denken. Opdat 

moment geef je het vlees de vrije loop. misschien zijn het geen seks 

boekjes, maar is het de snoep waar u zo voor staat te kwijlen. Ja maar 

ik kom nooit in de boekhandel, dan zijn er wel andere plaatsen of mo-

menten dat u op uw zwakheid wordt getoetst.  

 

Dat wat zondig is prikkelt ons vlees en wekt hartstochten in ons op. 

Jezus zij indien we al iemands vrouw aanzien om te begeren hebben 

we reeds gezondigd, ( Mattheüs 5 vers 28). En als we aan de zonden 
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denken zullen we ze uit eindelijk ook begaan, dan wordt deze 

bevrucht. 

 

  Romeinen 7 vers 5 : 
  Want toen wij in het vlees waren werkten de zondigen  

  hartstochten, die door de wet geprikkeld worden in   

  onze leden om voor de dood vrucht te dragen. 

 

We zijn zo gewend om in de zonde te leven dat we nu moeten leren 

om buiten de zonde te leven en God heeft voor uitkomst gezorgd. 

 

Hij zegt in  Romeinen 6 vers 19:  
  Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van 

   uw vlees. Want gelijk gij uw ledenen gesteld hebt ten   

  dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot   

  wetteloosheid zo stel nu uw ledenen ten dienste van uw   

  gerechtigheid tot Heiliging  

 en in 
  Romeinen 6 vers 12 en 13 :  
  Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw   

  sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zou ge- 

  hoorzamen en stelt uw leden niet langer als wapenen   

  der ongerechtigheid ten dienste v.d. zonde maar stelt u   

  ten dienste van God..... 

 

God wil dat u uw lichaam ten dienste van hem stelt. U bent daartoe in 

staat alleen wij zo gewend excuses aan te voeren voor onze zonde. 

Excuses die strak moeilijk voor Gods aangezicht zijn aan te voeren. 

 

  Galaten 5 vers 19 :  
  De werken van het vlees zijn hoererij, onreinheid, los 

  bandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uit- 

  barsting van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschap-  

  pen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke,  

  waarvoor ik u waarschuw dat wie dergelijke dingen  
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  bedrijven het koninkrijk Gods niet zullen beërven. 

 

Paulus schreef dit niet aan de ongelovige want die hebben geen erfenis 

maar aan de kinderen Gods, aan u en aan mij. Hoe is eigenlijk gesteld 

met ons. Heerlijk met de bijbel afgezonderd in de nabijheid van de 

Heer, halleluja en prijs de Heer. De stille tijd heeft je echt goed 

gedaan, hoop ik.  

 

Je wandelt de woonkamer in zo de gezellige drukte in. Je vrouw komt 

op je af en vraagt of je voortaan je vuile sokken en onderbroeken in de 

was wil doen in de plaats van ze rond te laten slingeren. De eerste 

gedachte die opkomt is wat zeur je toch weer. Heb ik net stille tijd 

gehouden en dan laat jij je misbruiken door de duivel om mij 

chagrijnig te maken.  

 

Als we in het lijstje van Galaten 5 vers 19 kijken dan zijn er aardig 

wat puntjes aangetipt waarop we de mist in zijn gegaan. 

 

  Spreuken 23 vers 7 zegt in de King James Version: 
  Zoals een mens in zijn hart denkt, zo is hij. 

 

Als u het vlees voed met gewelddadige programma's is het niet vreemd 

dat u een gewelddadig uitingen in uw karakter gaat vertonen. Als u 

veel naar geroddel luister is het niet vreemd dat u zelf gaat roddelen.  

Als u denkt ik hou niet meer van mijn partner, zult u het op het laatst 

ook geloven en gaan scheiden. Het is de manier hoe we denken dat be-

paald hoe we leven. U laat uw vlees aan het werk, als een wilde ezel 

loopt u rond.  

 

Er is aardig wat geschreven en gediscussieerd over het vallen in de 

Geest. Voor mij is het geen discussie maar voor God de enige moge-

lijkheid om u eens te laten zwijgen en zo zijn Geest aan het werk te 

laten gaan. Mensen staan versuft op en dronken van de Heilige Geest, 

blij, bevrijd, ze hebben een geweldige ervaring met de Heilige Geest 



 LEVEN IN VRIJHEID 

 

pg. 53 
 

Gehad. Opdat moment ben ik ervan overtuigd dat Gods Geest iets in u 

heeft geplant wat uitgewerkt moet worden. Maar na drie dagen zien we 

van deze ervaring niets meer terug. De gewoonte mens ervaart het en 

gaat zonder nadenken met zijn oude leven verder. En dood door zijn 

werken in het vlees de geest, in de plaats van door de Geest de werken 

van het vlees te doden. 

  Romeinen 8 vers 13: 
  Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven;  

  maar indien door de Geest de werkingen des lichaams  

  doodt, zult gij leven. 

 

Dat is ons voorrecht op de wereld, doordat wij de Geest van God in 

ons hebben zijn wij instaat om de werken van het vlees in ons te 

doden. De meeste christenen zijn hun vlees niet de baas al denken ze 

van wel. 

  

 

 Ze zijn als spreuken 25 vers 28 zegt : 
  Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die  

  zijn geest niet in bedwang heeft. 

 

Ze hebben totaal geen enkele defensie. Ze zijn beinvloedbaar. Hun 

humeur is onderhevig aan veranderingen. Het ene moment zeggen ze 

dit en het andere moment dat. Er is geen bescherming alles en iedereen 

wandelt door hun gedachte gangen. Paulus was zich zelf bewust van 

zijn vlees hij zocht geen excuus voor zijn zonde ook gaf hij geen 

demonische macht de schuld. 

 

  Romeinen 7 vers 19 : 
  Want niet wat ik wens, het goede, doe ik maar wat ik  

  niet wens, het kwade, dat doe ik. 

 

Als dit stuk verder leest tot vers 26 zult u zien dat Paulus streed tegen 

zijn kwade ik in het vlees. 
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  Galaten 2 vers 20 : 
  Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik (dat is),  

  niet meer mijn ik maar Christus leeft in mij. En voor  

  zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door geloof in  

  de zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor  

  mij heeft over gegeven. 

 

Paulus was bereidt zijn hele ik op te offeren voor Christus en zijn 

lichaam zo te stellen ten dienste van Christus. Als we de brieven van  

 

Paulus lezen aan de verscheidene gemeentes kunnen we ontzettend 

veel leren van de strijdt die hij te voeren had maar ook de overwinning 

die hij behaalde in Christus. 

 

  1 Cor. 9 vers 27 : 
  Ik tuchtig mijn vlees en houdt het in bedwang 

 

Hij geeft te kennen dat hij hier zijn vlees in bedwang heeft en het niet 

meer toestaat om als een wild dier rond te lopen. Paulus was zo eerlijk 

in zijn brieven en zo oprecht. Indien we verder lezen, zien we wat voor 

strijdt hij had te voeren tegen zijn vlees, deze grote apostel. En als ik  

dan  de  christenen  vandaag  aan  de  dag  hoort schijnt niemand meer 

een gevecht te hebben zij gedragen zich als heilige die hun gedachte 

volkomen onder bedwang hebben, of misschien schijnheilige. De 

farizeeërs waren zo bedreven in het ophouden van de schijn, alles was 

perfect wat ze zeiden wat ze deden. Ze zaten zo vastgebakken in hun 

leugens en toneelspel dat ze niet meer wilde veranderen.  - Mnneehh, 

wij niet hè? 

 

Er is niets triester dan een gelovige die niet wil erkennen dat hij of zij 

verandering nodig heeft in hun leven. Het wordt hun doodt. Paulus had 

zijn gevechts terrein bepaald en hij week daar niet vanaf totdat hij zijn 

overwinning had behaald. 
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  2 Cor. 10 vers 3 tot en met 6 : 
  Want al leven wijn in het vlees wij trekken niet ten  

  strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze  

  veldtocht zijn niet vleselijk maar krachtig voor God tot  

  het slechten van bolwerken. Zodat wij de redeneringen  

  (zie geen demonen of satan) en elke schans, die  

  opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten  

  elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de  

  gehoorzaamheid van Christus. 

 

Duidelijker kan het niet,  onze strijdt is een geestelijke strijd. Een strijd 

die in onze hersenen plaatsvindt en niet ergens in de lucht of onder 

onze voeten, maar tussen onze oren. Als christenen komen en vragen 

broeder wilt u voor mij bidden (en dan komt hun hele verhaal en hun 

hele verleden naar boven). Dan zeg ik uw verleden is niet het 

probleem, u bent het probleem. Maar ik heb de Heer gebeden en 

anderen hebben voor mij gebeden er verandert niets, klopt je wil niet 

veranderen. 

 

  King James Version 

  Spreuken 23 vers 7  

  (deze tekst zult u nog  

  enkele keren tegen komen ) : 
  Zo als een mens in zijn hart denkt zo is hij 

 

Het verbaasd mij dat de meeste christenen nog verder komen dan Here 

zegen deze spijze Amen. Ze rennen zo vaak naar voren als ze een pro-

bleem hebben dat er wel degelijk iets schort aan hun relatie met de 

Heer. Dit geld niet voor pasgeborene, zij hebben het voorrecht om het 

aangereikt te krijgen. 

 

  Galaten 6 vers 7 en 8 : 
  Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Want een  
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  mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker  

  van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten,  

  maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de  

  Geest eeuwig leven oogsten. 

 

U moet zaaien op de akker van Gods Geest, niet uw eigen geest, maar 

Gods Geest. Hoe dan ? Doormiddel van aanbidden, lofprijzen, etc. ? 

Nee door u bereidvaardig te stellen, door gehoorzaam te zijn !! 

 

   

  2 Corintiërs 8 vers 12: 
  Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij  

  welkom naar het geen zij heeft, niet naar het geen zij  

  niet heeft. 

 

  1 Petrus 1 vers 22 : 
  Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid   

  gereinigd hebt ..... 

 

Alleen als u bereidvaardig en gehoorzaam bent kan Gods Geest met u 

aan de slag, indien u dat niet doet bent u verwerpelijk voor God. Dan 

zal vanuit de gehoorzaamheid en bereidvaardigheid aanbidding en 

lofprijzing in de geest door de Heilige Geest voortkomen. Het Joodse 

volk wilde niet gehoorzamen en waren steeds weer weerspannig. Dit 

leide uiteindelijk ertoe dat God zijn plan veranderde. Zijn toorn tegen 

dit volk was uiteindelijk zo groot dat Hij totaal niet meer naar ze 

luisterde, ook als de profeet Jeremia voor ze zou bidden. 

 

  Jeremia 7 vers 16 : 
  Gij nu, bid niet voor dit volk; zend voor hun geen  

  smekingen op en geen gebed, en dring niet bij Mij aan,  

  want Ik hoor naar u niet. 

 

  Jeremia 11 vers 14 : 
  Gij nu bid niet voor dit volk; zend voor hen geen  
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  smekingen op en geen gebed, want ik luister niet,  

  wanneer zij tot Mij zullen roepen om hun rampspoed. 

 

 

  Jeremia 14 vers 11 en 12 : 
  En de Here zeide tot mij: bid niet voor dit volk ten  

  goede; al vasten zij, Ik hoor niet naar hun geroep.... 

 

Het had geen nut om voor het Joodse volk te bidden omdat God niet 

luisterde naar deze gebeden. Heeft het nog zin voor anderen als zij  

 

voor ons bidden ? Zijn wij gehoorzaam ? De waarschuwing is niet van 

mij maar van God. 

 

We maken de fout door God continu te dicteren wat Hij moet doen. 

God heeft een aantal beslissingen genomen waar Hij geen verandering 

in brengt. Als u Gods woord zou lezen dan weet u waar u uw gebed 

aan zou moeten besteden. Weet u er zijn twee soorten gebeden die ik 

in vele bidstonden ben tegen gekomen: 

 

 

1. zij die bidden dat Jezus spoedig terug mag komen 

2. zij die voor uitstel bidden, opdat  er nog velen zielen behouden  

    mogen worden. 

 

Beide gebeden komen voort uit onwetendheid en gebrek aan kennis 

van Gods woord. 

 

Wat betreft punt 1  

  God zegt in Amos 5 vers 18 : 
  Wee hun die verlangen naar de dag des Heren! Wat   

  toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij,  

  en geen licht 
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Wat betreft punt 2  

  God zegt in Daniël 11 vers 27: 
  ....,want nog toeft het einde tot de vastgestelde tijd 

 

  Daniël 11 vers 35: 
  Sommigen van de verstandige zullen struikelen, opdat  

  er onder hun loutering, schifting en zuivering teweeg   

  gebracht worden, tot aan de eindtijd; want deze toeft   

  nog tot de vast gestelde tijd. 

 

Zoals u ziet zijn beide gebeden onzinnig, de dag des Heren is door  

 

God reeds bepaald. Niemand weet de dag ook de Zoon niet alleen de 

Vader. Maar dat deze dag vast staat en niet eerder komt of later is een 

feit. De uitdrukking dat als we bidden dat de Heer spoedig terug mag 

komen egoïstisch is, mag onder de noemer nonsens. Want er staat 

duidelijk in openbaringen dat als Jezus terug komt met de zijnen. Elke 

knie zich buigen zal en zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Op het 

moment dat een ieder die opdat moment aanwezig is bij de weder-

komst van Jezus Christus zal moeten erkennen dat Hij daadwerkelijk 

de Christus is geeft aan dat zij opdat moment geloven en (voorlopig) 

behouden zullen zijn " behalve zij die het merkteken van het beest 

hebben aanvaard", dit is een materie die dieper gaat en het is niet mijn 

intentie om een boek over openbaringen te schrijven. Dus als Jezus 

Christus nu terug zou komen zal de hele wereld moeten erkennen dat 

Jezus Christus Heer is en dat houdt in “doordat ze Hem opdat moment 

aanschouwen” het ook zullen geloven.  

 

Aan de andere kant heeft het geen zin om te bidden of de Heer eerder 

terug wil komen omdat het een vastgestelde tijd is. De Heer wil dat we 

zo leven alsof Hij vandaag terug zou komen, niet bidden maar leven.  

 

Want zoals we in Amos kunnen zien wil God juist dat we ervan verze-

kerd zijn dat we ook daadwerkelijk in het licht zijn in de plaats van in 
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het duister.  We besteden onze tijd van gebed zo vaak aan irrelevante 

zaken, Gods plan hierin is reeds vast. Wat u ook bid het heeft geen 

enkele invloed op wat hij reeds heeft bepaald. Over bidden vind u 

meer in het hoofdstuk bidden. 

 

Laat het niet zover komen in uw leven dat door uw weerspannigheid of 

ongehoorzaamheid God een besluit neemt om niet meer naar uw gebed 

te luisteren. In Hebreën 10 vers 27 zegt God duidelijk dat zij die 

weerspannig zijn verteerd zullen worden door Hem. 

 

 

Het kwade en het goede 
 

Mensen verafschuwen zichzelf soms of zeggen ik haat mijzelf. Dat 

zijn onchristelijke gedachte, toch? Deze opmerking worden afgedaan 

als waren ze ingegeven door de duivel en men bagatelliseert deze 

gedachte. Als u ondanks dat u een christen bent en zonder dat u er 

misschien zelf erg in hebt naar het vlees leeft. Dan is het een gezonde 

zaak dat afschuw of haat naar boven kan komen. Haat is geen emotie 

ingegeven door de duivel, hij misbruikt ze alleen, hij heeft deze emotie 

zich niet toegeëigend. Wij hebben hem de eer gegeven en hem dit 

toegeschreven. Haat is een gezonde emotie gegeven door God, alleen 

richten wij hem verkeerd. 

 

  In Openbaringen 2 vers 6 staat wordt geschreven  

  aan de gemeente te Efeze; 
  Doch dit hebt gij, dat ge de werken der nikolaiten haat,  

  welke ook ik haat. (Nikolaiten was een sekte die  

  bedreven waren in het verdraaiden van Gods woord,  

  het waren leugenaars) 

 

God haat zonde, indien haat een emotie is van satan, wat moet God er 
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dan mee?  

  1 Joh. 3 v. 21 zegt : 
  Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt hebben wij  

  vrijmoedigheid tegen over God. 

 

Een tekst in Johannes 3 zegt, dat het de Heilige Geest is die ons 

overtuigd van zonde. Indien wij naar het vlees leven laat wij onze 

zondige natuur de baas spelen. Opdat moment reageert de Heilige 

Geest met afschuw op wat we doen. Koning David vervuld v.d. 

Heilige Geest nog wel. Presteerde het om in een korte tijd drie zonde 

te begaan : 

   

  1 Hij begeerde de vrouw van zijn naaste 

  2 Hij pleegde overspel 

  3 Hij werd een moordenaar. 

 

In Psalm 51 kunt lezen hoe hij zich voelde, hij voelde zich verscheurt. 

De Heilige Geest reageerde met afschuw op zijn daden waardoor hij in 

een kromp. Uiteindelijk schreeuwt hij het uit : 

 
  Schep mij een rein hart o God en vernieuw in mijn  

  binnenste een vaste geest. 

 

 

Vaak vraag ik aan christenen ervaar je de Heilige Geest in je binnenste, 

het antwoordt is altijd positief. Dan vraag ik verder, hoe onderscheidt 

je wat van hem is. Over het algemeen blijkt dan dat ze het niet weten 

maar dat ze uit gewoonte ja zeggen om dat het Charismatisch staat. Ze 

hebben de Geest Gods wel maar ze hebben er geen kontakt mee. Als u 

zondigt dan voelt u zich ellendig, u ervaart spijt voor het geen wat u 

gedaan heeft "als het gezond is".  

 

Ja ?,  

Nee ! 
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Het is de Heilige Geest in u die zich bezeerd voelt en dat probeert Hij 

u duidelijk te maken zodat u berouw toont en zelfs berouw is dat geen 

wat de Heilige Geest in ons uit zal werken indien wij het toestaan. 

De emotie afschuw en haat richten wij vaak verkeerd. God haat en 

verafschuwt de zonde die de mens begaat maar niet de mens. Indien u 

afschuw of haat ervaar probeer dan eens te onderzoeken wat deze 

emotie heeft opgeroepen. En richt hem op de daad en niet op de 

persoon of niet op jezelf persoonlijk maar eerder op wat je doet. 

 

  Spreuken 23 v 5 : 
  De rechtvaardige haat leugentaal 

   

  Spreuken 15 v 10: 
  Wie terecht wijzigingen haat zal sterven 

 

  Amos 5 v 15: 
  Haat het kwade en hebt het goede lief 

 

  Titus 2 v 15: 
  Zie toe dat niemand u verachtte (dus ook uzelf niet) 

 

Doordat wij een verkeerd beeld hebben aangaande de emotie haat 

(omdat het ons vaak zo geleerd is), zijn we verward.  

 

Je kunt niet iets uit je geestelijke persoonlijkheid bannen wat juist bij 

je hoort. Indien we dat proberen raken we uit evenwicht. Het is tijd om 

weer in balans te komen. 

 

  Jacobus 4 vers 1 : 
  Waaruit komt bij u strijden en vechten voort ? Is het  

  niet hieruit; uit uw hartstochten, die in uw leden zich  

  ten strijde toerusten? Gij begeert, doch gij hebt niet; gij  

  zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede  
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  verkrijgen; gij vecht en gij strijd. Gij hebt niets omdat  

  gij niet bidt. Of, gij bidt wel maar gij ontvangt niet  

  doordat gij verkeerd bidt. 

 

Het probleem van ons strijden is dat we juist verkeerd strijden. Door-

dat we onze strijd verkeerd fixeren overwinnen we niet (Gij begeert, 

doch gij hebt niet). Daar we ook geen overwinning behalen is omdat 

we niet bidden of verkeerd bidden. Op het bidden komen we in een 

ander hoofdstuk terug. 

 

Er zijn op tweeërlei wijze dat de verzoeking naar ons toekomt :  

 
 1 Degene die wij over ons zelf heen halen 

 2 De verzoeking die satan ons voorlegt 

 

 

Over de eerste wil ik het met u hebben. 

 

  Jacobus 1 vers 2 t/m 4 : 
  Houdt het voor enkel vreugde mijn broeders, wanneer  

  gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de   

  beproeftheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar   

  de volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij   

  volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. 

 

 

Indien wij volharden werkt het geloof uit wat er toe leidt dat u onbe-

rispelijk zult zijn en het u aan niets zal ontbreken. Maar zo als ik zij er 

zijn twee soorten verzoekingen. Een waarin God beloofd dat Hij niet 

zal toestaan dat we boven macht zullen worden verzocht en de andere 

die we zelf over ons heen halen waarin God tegen ons zegt volhard, 

geef niet toe aan het vlees. 

 

  Jacobus 1 vers 14 : 
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  Maar zo vaak iemand verzocht wordt komt dit voort uit  

  de zuiging en verlokking zijner eigen begeerten. 

 

Indien wij iets begeren dan komt dat door dat wij ons hart erop hebben 

gezet. 

  Spreuken 23 vers 7 uit de King James Version ; 
  Zoals een mens in zijn hart denkt zo is hij 

 

Nu is het eraan gelegen dat u voorkomt dat deze gedachte zich vastzet 

en zich omzet in handelen. 

 

  Jacobus 1 vers 15 : 
  Daarna als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en  

  als de zonde volgroeid is brengt zij de dood voort 

 

Ziet u als u toestaat dat uw gedachten om gezet wordt in handelen dan 

baart het de zonden. 

 

  Romeinen 6 vers 12 :  Laat dan de zonde niet langer als  

  koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan  

  begeerte zou gehoorzamen. 

 

Er behoort nog maar een koning te zijn over u, Jezus Christus alleen. 

Maar zolang u uw keuze niet maakt zult u alleen maar verder 

afsterven. 

 

  Romeinen 13 vers 14 : Maar doet de Here Jezus  

  Christus aan en wijdt geen zorgen aan het vlees, zodat de  

  begeerten wordt opgewekt. 

 

Zo blijkt dan dat als u tijd aan het vlees besteed, wekt u begeerten op. 

Bevruchting van de begeerte wat lijdt tot zonde komt doordat u zorgen 

besteed aan het vlees. Dat kan zijn, T.V., Rook verslaving, Eet 

verslaving, etc. Misschien zit u uren voor de spiegel u eigen te fat-
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soeneren, mannen kunnen daar ook heel erg goed in zijn. Het kan trots 

en Hoogmoed brengen in uw leven. 

 

Zorg wijden aan het vlees : 
 1. Wekt Begeerte op 

 2. Begeerte wacht op bevruchting (aan de 

     zonde denken) 

 3. Bevruchting baart zonden (gedachte zet 

     zichzelf om in daad) 

 

  Jacobus 1 vers 12 : 
  Zalig is de man die in verzoekingen volhard, want  

  wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon  

  des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie  

  Hem liefhebben. 

 

U moet volharden en niet als een bronsig paard wild loslopen. Een 

paard moet getemd worden eer hij bruikbaar is om het werk te doen 

waarvoor hij is bestemt. God zegt als u volhard dan schenk ik je de 

kroon des levens. Er zijn verscheidene kronen te winnen bij God. Zet 

uw zinnen op overwinning niet op verlies. Als u in verzoekingen komt 

dan komt dat doordat u te veel tijd besteed aan het vlees. Niemand an-

ders zijn schuld, uw schuld. 

 

  Jacobus 1 vers 13 : 
  Laat niemand, als hij verzocht wordt zeggen ; ik word  

  van Godswege verzocht. Want God kan door het  

  kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook  

  niemand in verzoeking. 

 

Mocht u toch in de verzoeking vallen dan is het dat u toegestaan heeft 

dat deze gedachte bevrucht werd. U had uw hart er reeds opgezet om 

te zondigen. U kunt zeggen dat u gedreven werd, gauw iets anders of 

iemand anders de schuld geven. Maar Paulus zegt in  
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  1 Corintiërs 10 vers 13: 
  Gij hebt geen bovenmenselijke verzoekingen te door  

  staan. En God is getrouw, die zal niet gedogen dat gij  

  boven vermogen wordt verzocht. want Hij zal met de  

  verzoeking ook voor uitkomst zorgen zodat gij er be- 

  stand tegen zijt. 

 

Indien u zegt het was sterker dan mijzelf dan maakt u God tot een 

leugenaar. Want Hij zegt dat Hij het niet zal toestaan dat u boven uw 

macht wordt verzocht. Of u wil gewoon doen datgeen wat u zelf wil, 

of de bijbel klopt niet. Ja dat is het, een slechte vertaling. 

 

Er is een legende die verteld dat ten tijde God met zijn plan kwam om 

mensen te scheppen : 

 

God wandelde met lucifer (satan) op de bergen der goden. God had 

satan al diverse malen gewaarschuwd wegens zijn hoogmoedige 

gedrag. God deelde met lucifer vele geheimen. Er was een deel van het 

heelal wat God aan lucifer had toegewezen dat was lucifer zijn ko-

ninkrijk en hij moest daar zorg voor dragen. Op een dag zij God tegen 

lucifer Ik heb een plan, in jouw koninkrijk wil ik een wezen scheppen 

naar mijn beeld wiens glans en schoonheid niet is te evenaren ze 

zullen alle uiterlijkheden vertonen zoals ik die heb en het is jouw taak 

om ervoor te zorgen dat het hen goed gaat. Hierdoor werd satan zo 

door jaloezie en hoogmoed vervult dat hij bij het idee alleen al de 

mens te moeten dienen vervult werd met afschuw. Hij beraamde slech-

te plannen in zijn hart. God zag wat er gebeurde en op een gegeven 

moment trok Hij zich uit de hemelen terug waardoor het donker werd 

in de hemelen en de engelen in het duister achterbleven. Er brak grote 

paniek uit onder de engelen. Lucifer nam zijn kans waar als engel des 

licht was hij in staat om licht te produceren. Hij begon listig de ene 

engel na de andere engel te overtuigen dat God niet meer terug kwam 

en zij zich beter achter hem konden scharen. Hij zaaide twijfel onder 

de gelederen van GOD. Hij produceerde vals licht en opdat zelfde mo-
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ment riep hij gelijktijdig (IK BEN DIE IK BEN) hij gebruikte de naam 

van God.  

Hierop reageerde een derde van de engelen en schaarde zich achter 

hem. Maar Michaël doorzag het gebeuren en waarschuwde de engelen 

en tweederde van de andere engelen schaarde zich aan de zeide van 

Michaël. Toen verscheen God en begon de strijd. 

 

Doordat God zich terug trok kwamen de engelen voor de keuze te 

staan. Daar God ten allen tijde in hun nabijheid was hadden ze altijd 

aanschouwt. 

 

 Dus geloven was voor hun geen keuze. Maar dat werd het wel doordat 

God zich een moment terug trok. Het is en blijft een legende en laten 

we er geen dogma opbouwen.  

 

We hebben van God zo'n macht gekregen, die macht is onze wil. Met 

die wil kunnen we kiezen tussen- en over leven en dood. U bent in 

staat om te kiezen voor zonden of tegen zonden, om God te dienen of 

satan te dienen. Uw recht van kiezen is zo groot dat u kunt kiezen voor 

eeuwig leven of eeuwige verdoemenis.   

 

  Indien we de keuze maken om te luisteren dan zegt  

  spreuken 1 vers 33 : 
  Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd  

  tegen de verschrikkingen van het onheil. Gerust wonen,  

  beschermt voor allerlei verschrikkingen van onheil.  

 

Waar wacht u nog op? 

Reinig uw gedachten 
 

Indien u zover bent dat u kunt erkennen dat uzelf het probleem bent, 

dan is er hoop. 
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  Romeinen 1 vers 28: 
  En daarzij het verwerpelijk achten God te erkennen,  

  heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk  

  denken om te doen wat niet betaamt. 

 

  Romeinen 1 vers 21 : 
  Immers hoewel zij God kenden hebben zij Hem niet als  

  God verheerlijkt of gedankt maar hun overleggingen  

  zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in  

  hun onverstandig hart. 

 

Indien u de waarheid als iets verwerpelijk acht zal God u niet sparen. 

Alles wat u tracht te ondernemen zal geen geluk brengen. 

 

  II Thessalonicenzen 2 vers 11 : 
  En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat  

  zij de leugen geloven. 

 

Als u de waarheid niet wil prima! God ontneemt u het zicht waardoor 

u in leugens zult geloven. Indien u een ommekeer wil in uw huidige 

wijze van leven en denken maak dan een begin door te erkennen dat u  

onrein bent. Dat u niet wandelt in de gezindheid van Christus. Als u dit 

belijdt met hart en ziel dan zal God een groot wonder doen in uw le-

ven. 

 

  1 Petrus 1 vers 13 : 
  Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest  

  nuchter en vestig uw hoop volkomen op de genade die  

  u gebracht wordt door de openbaring van Jezus  

  Christus. Voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de  

  begeerten uit de tijd uwer onwetendheid. 

 

Hier wordt gezegd dat u uw lendenen van uw verstand moet 

omgorden. Omgorden met wat ? In Efeze 6 staat dat u de helm des 
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heils moet opzetten. Wat is uw heil ? Ons heil is de genade in Christus. 

Reeds heb ik vele bijbelstudie gehoord over de wapenrusting, allemaal 

even mooi en prachtig. Maar het is Gods bedoeling geweest dat we dit 

soort zinnebeelden vertalen naar de praktijk. Als u aan een christen 

vraagt hoe doe je de wapenrusting aan in de praktijk, dan erkennen ze 

dat ze u het antwoordt schuldig moeten blijven. Terwijl de bijbel toch 

duidelijk aangeeft hoe we de wapenrusting aan moeten trekken en in 

de praktijk moeten gebruiken. Bij deze wil ik u het geheimenis van de 

Helm des Heils laten zien en hoe u die opzet. De eerste belangrijke 

stap om uw gedachten te reinigen is onreine gedachte vervangen voor 

reine gedachten. Daarin moet u ook keuze willen maken zoals we 

reeds eerder daarover hebben gesproken. De bijbel heeft overal een 

antwoord op en geeft daarbij ook een uitkomst. Zo als u kunt lezen in 

de hierna volgende tekst vanuit Filipenzen. 

 

 Filipenzen 4 vers 8 : 
 Voorts broeders;  

 al wat waar is  

 al wat waardig is 

 al wat rechtvaardig is 

 al wat rein is 

 al wat welluidend is 

 al wat deugd heet en lof verdient 

 bedenk dat. 

 

 

Indien we ons laten beïnvloeden door wereldse zaken, wat we 

dagelijks doen door het kijken van televisie, radio, tijdschriften, 

gesprekken, etc. Dan vullen we onze gedachte met vleselijke zaken, 

wat tot zonde lijdt. Nu moet u keuze maken door bepaalde dingen te 

laten. Als er onreine gedachten in u opkomen begin dan aan hemelse 

zaken te denken, neem een tekst zet uw gedachte daarop, gaat uit het 

woord van God lezen. 
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  Kolossenzen 3 vers 2:  
  Bedenk de dingen die boven zijn niet die op aarde zijn. 

 

Ja maar ik lees al uit mijn bijbel, maar niet genoeg u moet Gods woord 

dag en nacht overpeinzen. God zegt"in Joz. 1 v. 8" tegen Jozua 

overdenk mijn woord dag en nacht. Ja maar als ik slaap heb ik mijn 

dromen niet onder controle. Nee dat klopt maar we kunnen onze be-

wustzijn als zowel onze onderbewustzijn beïnvloeden. Door godde-

lijke zaken toe te laten in onze leven en het negatieve links te laten 

liggen. Neem een cassette recorder en zet geestelijke liederen op of 

spreek een aantal teksten op een bandje in en speel die af terwijl u gaat 

slapen. De eerste reactie die ik mij hierbij zou kunnen voorstellen is, 

indoctrinatie of het beïnvloeden van je onderbewust zijn. 

 

Ja, en zo wat. 

 

De hele reclame wereld speelt in op onze onderbewustzijn. Zo ook 

films, boeken, etc. De medisch Encyclopedie omschrijft droom als het 

volgende : 
  Een tijdens de slaap optredende gewaarwording die   

  men zich naar het wakker worden kan herinneren.  

 

In de medische- en psychologische wereld heeft men aangetoond dat 

dromen van mensen voortkomen uit onvervulde wensen maar ook 

door dagelijkse gebeurtenissen die wij meemaken en in onze on-

derbewustzijn (tijdens de slaap) verwerken. Nu door dat we ons gaan 

vestigen op God en zijn woord en door dit te overpeinzen beïnvloeden 

wij onze onderbewustzijn. Hierdoor zullen onze gedachte tijdens 

droom toestand zich met God bezig gaan houden. 

 

  Efeze 4 vers 20 t/m 22 : 
  Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen.  

  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 

  onderwezen gelijk dit de waarheid is in Jezus Christus.  
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  Dat gij de oude mens aflegt die ten verderven gaat naar  

  zijn misleidende begeerten dat gij verjongt wordt door  

  de geest van uw denken. 

 

Verjongt worden in ons denken houdt in vernieuwt worden. Niet 

alleen moet wij opnieuw geboren worden maar ook onze gedachten 

leven. De oude mens is een gewoonte mens. De zonde die wij begaan 

doen wij vaak zonder nadenken, juist omdat we ze zo vaak hebben 

begaan is het een gewoonte worden. Als we er een gewoonte van 

maken om Gods woord te overpeinzen dan zal ons denken ook 

veranderen. 

 

  Romeinen 12 vers 2 : 
  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar  

  wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken,  

  opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het  

  goede, welgevallige en volkomene. 

 

Steeds weer zegt God door zijn woord, hè, neem je verantwoording op 

je. Hij geeft ons een opdracht en zoals ik eerder heb gezegd, God geeft 

ons geen opdracht die we niet aankunnen. 

 

  1 Kronieken 28 vers 8 : 
  ....: Onderhoudt en onderzoekt alle geboden van de  

  Here, uw God opdat gij dit goedeland moogt bezit 

  ten,..... 

 

Geef dat wat u juist ten dienste van satan heeft gesteld aan God. U 

moet opstaan en zeggen, genoeg mijn wil en gedachte stel ik vanaf 

vandaag ten dienste van God. Net zo goed als dat u de keus heeft 

gemaakt om uw lichaam en gedachte ten dienste van de zonde te 

stellen bent u in staat om deze ten dienste te stellen van het koninkrijk 

van God. 

Maak vandaag die verandering zeg niet morgen maak ik een nieuw 
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begin, doe het nu. U weet niet of er een morgen is maar wel het heden. 

Alleen als u een keuze maakt kan Jezus u verder helpen, Hij dringt 

zich niet op Hij respecteert uw wil. 

 

  2 Timotheus 2 vers 20 en 21 : 
  Doch in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van  

  goud en zilver, maar ook van hout en van aardewerk,  

  en wel deels met eervolle, deels met minder eervolle  

  bestemming; indien iemand zich hier nu van gereinigd  

  heeft, zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestem 

  ming, geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar, voor ieder  

  goede taak gereed. 

 

Indien u niet leeft vanuit een rein hart en een goed geweten, dan zegt 

de tekst zoals hierboven staat "Alleen indien iemand zich hiervan 

gereinigd heeft" dat u anders niet bruikbaar ben voor het werk van 

God. Hoe vaak zien we wel niet mannen en vrouwen die een bediening 

hebben in Gods werk onderuit gaan op een ongelofelijke wijze. Katryn 

Kuhlman er vaarde dit eenmaal in haar leven, gelukkig keerde zij van 

die weg af. Jimmy Swaggert is het overkomen. Mij is het met regel-

maat van de klok overkomen, 

 

  Job 34 vers 31 : 
  Maar als iemand tot God zegt: ik ben overmoedig  

  geweest, ik zal niet meer geweld plegen,..... 

 

Laten we niet overmoedig zijn maar tot de erkentenis komen dat we 

fout zijn, laten we God om vergeving vragen. Keer om van uw weg. 

God deed rechtstreeks een oproep aan het volk van Israël in 

 

  Ezechiël 18 v. 30 : 
  Daarom zal Ik u richten, huis Israëls  ieder naar zijn  

  eigen wegen  
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Indien we ons niet openstellen voor reiniging, maar onze zwakpunten 

verborgen houden uit schaamte. Dan verzeker ik u dat de duivel uw 

ladder wegtrekt op het moment dat u aan het klimmen bent. Niemand 

wil zijn vuile was buiten hangen, maar als u zegt dat u God werkelijk 

wil dienen. Dan zult u niet alleen keuzen moeten maken maar ook 

stappen moeten ondernemen. Mij persoonlijk interesseert het niet wat 

een ander uiteindelijk van mij zal denken als ik mijn vuile was 

openbaar maakt. Daar ik maar een doel in mijn leven hebt dat is God 

willen en kunnen dienen vanuit een oprecht hart en een goed geweten 

"een rein hart". 

 

Persoonlijk kom ik uit een wereld van onreine seksualiteit de grootste 

vuiligheid die je als mens kunt voorstellen. Het heeft lang geduurd eer 

ik besefte dat ik in Christus was vrijgemaakt. Het drong niet tot mij 

door wat voor vrijheid ik in Christus verkregen had toen ik tot geloof 

kwam. Ik liet mij door de leugenaar wijs maken dat er een grote 

gebondenheid in mijn leven was. Doordat ik dit geloofde werd ik 

verlamd en durfde ik niets te ondernemen wat mij in het oog zou 

brengen. Maar Halleluja Christus heeft mij vrij gemaakt. Ik neem geen 

genoegen met zonde in mij en zal dat ook nooit meer doen. IK BEN 

VRIJGEKOCHT. De bijbel zegt dat we onze zonde moeten bekennen 

tegen over onze broeders en zusters. God zeg dit niet zodat u 

uiteindelijk voor gek zou komen te staan.  

 

Maar door uw zonden te belijden ontneemt u satan zijn pleziertjes om 

u te treiteren. Altijd maar achterom kijken of iemand u herkent of dat 

men u doorziet. De waarheid werkt bevrijdend, door eerlijk te zijn 

tegen over uw mede broeders en zusters.  

 

  Handelingen 19 vers 18: 
  en velen van hen, die gelovig geworden waren,   

  kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij  

  bedreven hadden. 
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  Jacobus 5 vers 16: 
  Belijdt elkander daarom uw zonden en bidt voor  

  elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van  

  een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan  

  verleend wordt. 

 

Wanneer we de zonden in het verborgener houden dan leeft u in 

schijnheiligheid. U weerhoudt Gods Geest om een werk in u te 

verrichten. Daar u niet oprecht bent en als u niet oprecht bent dan bent 

u onrecht-vaardig. 

 

Het woord gerechtigheid betekent vergeving van zonde. Rechtvaardige 

betekent vergevene van zonde en onrechtvaardige betekent onver-

gevene van zonde. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. 

Indien u voor het oog van de wereld rein mag lijken maar in het 

verborgener vol van ongerechtigheid en zonde leeft. Dan vermag uw 

gebed totaal niets er is geen kracht aan verleend. God zegt in Jacobus 

5, indien wij zo goed zijn om onze zonde te belijden dan zullen wij 

genezing ontvangen. De gelovigen in Handelingen 19, rende letterlijk 

naar voren om hun zonde openbaar te maken. Ik ren en rende letterlijk 

naar voren om mijn zonde bekend te maken en het heeft me bevrijd en 

genezen. 

 

 

Alleen als u rein bent kan God u pas gebruiken anders bent u 

onbruikbaar voor Hem en zijn koninkrijk. 

 

  Mattheüs 9 vers 16 en 17: 
  En niemand zet een niet gekrompen lap op een oude  

  kledingstuk; want de ingezetene lap scheurt iets af van  

  het kleding stuk en de scheur wordt erger. Ook doet  

  men jonge wijn niet in oude zakken; anders barsten de  

  zakken en de wijn loopt weg en de zakken gaan ver 

  loren; maar men doet jonge wijn in nieuwe zakken en  
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  beide blijven samen behouden. 

 

In de eerste plaats bedoeld de Here Jezus met deze tekst dat men het 

oude en het nieuwe verbond niet door elkaar moet halen. Daar zij 

beide een aparte taak heeft die lijnrecht tegen over elkaar staat. Als uw 

zich wil gedragen als een oude wijnzak, waar de zonde besloten was 

onder de wet, en de wet brengt dood voort, weest dan dood. De schri-

ftgeleerde waren dood, de farizeeërs waren dood, allen die het nieuwe 

verbond niet willen accepteren zijn dood. Laat de doden dan de dode 

begraven. 

 

Maar als u de oude wijnzak inruilt voor een nieuwe wijnzak, waar 

alles besloten is door het werk van Jezus Christus aan het kruis, en 

Jezus Christus brengt leven voort, het nieuwe verbond. Alleen dan zult 

u leven in overvloed. Een nieuwe wijnzak is rein en schoon, Jezus is 

de nieuwe wijnzak en jonge wijn is de Heilige Geest. God zal zijn 

Geest niet in een oud leven gieten wel in een nieuw leven. 
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Bidden als God heeft bedoeld 
 

Laten we het gebed leven eens onder de loep nemen. 

 

De bijbel spreekt over dat we voor onze voorgangers moeten bidden 

en voor de heiligen en voor de regering van ons land. Daar ben ik het 

van harte mee eens. Maar ik denk dat God wel gewild had dat je een 

gebed leven met Hem had opgebouwd. Maar dat heb ik, elke dag ga ik 

vijftien minuten op mijn knieën en dan breng ik iedereen bij de Heer. 

Van het hele christelijke leven vind ik het moeilijkst stille tijd te 

houden. Vooral als het niet goed met mij gaat. Maar ik ben mij ook 

bewust geworden hoeveel boeken hierover geschreven zijn en geloof 

mij er is er geen een die ik niet doorworsteld heb. Boeken over bidden, 

stille tijd, de wijze hoe we God moeten benaderen, etc.. Uiteindelijk 

ben ik tot de conclusie gekomen dat het niets meer dan regels, wetjes 

en gimmicks zijn die ervoor zorgen dat je als christen nog 

gefrustreerder rondloopt dan dat je eerst deed. Omdat het bij hen wel 

werkt en bij jou niet.  

 

Conclusie: God heeft met elk kind een unieke relatie en geen een  

  is het zelfde, zo ook mijn stille tijd. 

 

Er staat een heerlijke tekst in het woord van GOD.  

 

  Romeinen 8 vers 26 : 
  En evenzo komt de Geest onze zwakheid 

  te hulp; want wij weten niet wat wij  

  bidden zullen naar behoren, maar de  
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  geest zelf pleit voor ons met onuit-  

  sprekelijke verzuchtigingen, 

 

Toen ik deze tekst las besefte ik wat een zaligheid hierachter schuilde, 

ik hoef mij niet druk te maken om wat ik bid, want ik weet het niet.  

 

Mooi dat is weer een last minder. 

 

Op een dag toen ik van mijn werk naar huis ging zag ik op tegen het 

gezinsleven en mijn mannelijke verplichtingen. Het is dat ik enigszins 

sociaal voelend ben, anders had ik de eerste trein gepakt die dag om 

ergens aan de Italiaanse Riviera languit in de zon te gaan liggen. In de 

hoop te vergeten dat ik ergens nog een vrouw had die thuis op mij zat 

te wachten met drie van die kleine duiveltjes die alle energie uit je weg 

zuigen. A fijn die dag liep ik richting huis al biddende, Heer als ik 

thuiskom laat mijn vrouw niet gelijk beginnen over de dagelijkse 

beslommeringen en laten de kinderen heerlijk- en vooral rustig boven 

aan het spelen zijn. God antwoordde, weet dat aan uw broeders over de 

gehele wereld het zelfde lijden hebben te ondergaan. Toen wist ik 

zeker dat ik een fout had gemaakt en die dag gewoon de trein had 

moeten pakken. Bewust of onbewust weten we wanneer het niet goed 

met ons gaat. In zo’n situatie worden we vaak erg geestelijk, we gaan 

fouten en tekorten van anderen zien wat resulteert dat we onze 

gebedsleven hier op inrichten. Satan heeft een grote val gezet voor de 

christenen. Bid voor alles en voor iedereen, maar niet voor jezelf of 

maar een beetje "dat is egoïstisch". Want bij de tijd dat u dat wel eens 

gaat doen, krijgt uw Hemelse Vader de kans om met zaken in uw leven 

af te rekenen. Maar zolang u voor alles en iedereen bidt krijgt God er 

geen vinger tussen. Pas als we God laten afrekenen met ons eigen ik, 

zal ons gebed effectief voor anderen worden. Als je met je kinderen 

besluit naar een voetbal stadion te gaan en er zitten meer dan tiendui-

zend man die allemaal lopen te joelen en te schreeuwen. En je probeert 

te converseren met je kinderen bestaat de kans dat ze je horen wel heel 

erg klein. Ze verstaan je niet goed of ze pikken fragmenten van een 
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gesprek op en krijgen een verkeerd beeld van wat je hun probeert te 

vertellen. 

 

Zo is het ook in onze relatie met God, als u tot Jezus komt maar u bent 

zo bezig met allerlei andere zaken in uw gedachte dan is de kans dat u 

Jezus stem niet duidelijk verstaat groot. U hebt dan fragmenten op-ge-

vangen van wat Hij tot u te zeggen had. Hierdoor ontstaat er een 

verkeerd beeld en inhoudt van het geen Jezus tot u heeft gezegd. 

Daarom zijn er veel christenen die zeggen de Heer heeft dit gezegd en 

achteraf blijkt dat er niets van terecht is gekomen raken ze in de war. 

Als de telefoon gaat en u neemt de telefoon op hoort u vaak al aan de 

stem van degene die belt wie het is. Zo moet het ook in uw dagelijkse 

leven zijn wanneer u met andere praat of wat u denkt ten allen tijde 

weten wanneer God tegen u spreekt. Doordat u zijn stem niet kent of 

goed verstaat kramen WIJ christenen een hoop onzin uit en zeggen ze 

de Here heeft mij gezegd (dat staat zo geestelijk). Begrijp me niet 

verkeerd nogmaals het is goed voor andere te bidden maar het is nog 

beter om los te laten. 

 

Toen Jezus op aarde wandelde kwam hij in aanraking met zoveel 

mensen dat als hij voor iedereen individueel moest bidden in zijn stille 

tijd. Dan had Hij nooit aan zijn echte taak toe gekomen (de redding 

van de mensheid). Op het moment dat Christus met ziekte, be-

zetenheid of problemen van mensen werd geconfronteerd, bad Hij 

voor hen. Als Hij verder ging liet Hij ook gelijk los. Hij besefte heel 

goed dat zijn vader beter wist dan iedereen hoe het met die persoon 

was. Het is goed om voor oorlog te bidden het is goed om voor een 

zieke broeder te bidden maar Jezus weet beter hoe het daar is waar 

oorlog wordt gevoerd (het is goed als we meeleven maar het is niet 

goed om het probleem eigen te maken). Jezus weet beter dan ik hoe 

het met die zieke broeder gaat. Hij is geïnteresseerd hoe het met u gaat.  

 

Hoe gaat het met u? 
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Lees deze 2 teksten maar eens en zie hoe de here op deze situatie 

reageert. 

  Mattheüs 6 vers 31 

  Mattheüs 6 vers 34 

 

Marta spendeerde veel te veel tijd door zich zorgen te maken en bezig 

te zijn voor anderen. 

  Lucas 10 vers 41 en 42:  
  Maar de Here antwoorde Marta, gij maakt u bezorgd en  

  druk over vele dingen. Maar weinige zijn nodig of  

  slechts een; want Maria heeft het goede deel uitgekozen  

  dat  van haar niet zal worden afgenomen. 

 

Ik was nieuwsgierig hoe Jezus zijn tijd van stilte  spendeerde de tijd 

van gemeenschap met zijn Vader, Paulus schrijft hierover aan de 

Hebreën. Zie hoofdstuk 5 vers 7: 

 

  (Persoonlijk vind ik dit een van de mooiste teksten  

  in de bijbel) : 
  Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en  

  smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan  

  Hem die Hem uit de dood kon redden en Hij is ver- 

  hoord uit zijn angst en zo heeft Hij, hoewel hij de zoon  

  van God was de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen  

  Hij heeft geleden. 

 

Dacht Jezus alleen aan zichzelf, neen. Maar Hij was zich er van 

bewust dat als Hij zijn relatie met zijn vader niet levendig hield Hij het 

niet zou hebben Gered. "Deze tekst maakt Hem zo menselijk". 

Iemand zij eens tegen mij dat Jezus niet in staat was te zondigen. Bela-

chelijk. Hij was een mens, zwak en wel degelijk in staat om te zondi-

gen. Anders had satan bij voorbaat niet de moeite genomen om hem  

 

proberen te verleiden. Satan was eerst ook zondeloos en heeft toen 



 LEVEN IN VRIJHEID 

 

pg. 79 
 

gezondigd, idem Adam en Eva. Adam had het makkelijker dan Jezus, 

hij was ook zonder zonde geschapen en in een zondeloze wereld en 

beging een misstap. Jezus daarentegen werd geboren in een wereld vol 

zonde. 

 

Als u uw gedachte onder controle wil krijgen. Begin dan keuzen te 

maken, doe datgene wat u verkeerd doet denken de deur uit. Indien het 

de T.V. is ?, gooi hem de deur uit. Zijn het roddelbladeren ?, Gooi het 

de deur uit. Misschien is het uw muziek ?, weet ik veel, Gooi het de 

deur uit. Vind u dat te ver gaan, hou dan op zijn minst op met klagen. 

 

Bidden voor u zelf is goed. Als de tijd rijp is en u bent zover dat u de 

volmaakte rust kent in uw leven. Dan gaat God u van zelf gebruiken 

voor anderen. 

 

  Jacobus 1 vers 5 t/m 8 : 
  Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet,  

  dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, een 

  voudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven  

  worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel  

  opzicht twijfelende, want wie twijfelt gelijk op de gol 

  ven der zee, die door de wind aangedreven en opge 

  jaagd wordt. Want zulk een mens moet niet mene, dat  

  hij iets van de Here zal ontvangen. Innerlijk verdeeld  

  als hij is, ongestadig op al zijn wegen. 

 

Deze tekst geeft zo te kennen dat u volmaakt in uw denken moet zijn, 

dat er rust van u uit moet gaan. Want dat is wat geloof brengt Rust, 

Vrede, Geen twijfel etc. Dan verzeker ik u, dat uw gebeden ook nog 

effect zullen hebben. Als u Gods stem niet verstaat weet u nooit wat u 

moet bidden. Als u eens terugblik over uw leven en in ogenschouw 

neemt de gebeden die u gebeden heeft.  

 

Welke zijn er verhoort, welke niet, welke verwacht u nog te worden 
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verhoort. In welke omstandigheden u gebeden heeft en wat u gebeden 

heeft. Probeer eens na te gaan waarom het ene gebed wel is verhoord 

en het andere niet. Ik denk als u de gebeden die niet verhoort zijn naast 

het woord van God legt, dat u tot de erkentenis zal komen dat de 

gebeden die verhoort zijn daadwerkelijk naar Gods wil waren en 

degene die niet verhoort zijn buiten Gods wil lagen. 

 

Het is geen schaamte omdat te onderkennen, want de bijbel zegt dat 

we niet weten wat we moeten bidden. 

 

 

 

  Romeinen 8 vers 26 en 27:  
  En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want  

  wij weten niet wat wij naar behoren zullen bidden,  

  maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke  

  verzuchtingen En Hij die de harten doorzoekt, weet de  

  bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van  

  God voor heiligen pleit 

 

Een jeugd groep uit een gemeente in America had een beeld van God 

gekregen dat ze op een eiland de bewoners moesten bekeren. Ze deelde 

het aan de gemeente mede en besloten zowel jeugd als de gemeente 

ervoor te bidden. Na enige tijd besloot men om geld in te zamelen voor 

de reis. Nadat ze met een boot naar het eiland waren vertrokken, vroeg 

de kapitein hun onderweg wat ze op het eiland gingen doen. En-

thousiast vertelde ze deze kapitein het evangelie en hoe God hun had 

verteld dat ze op dat eiland de bewoners het evangelie moesten 

verkondigen.  

 

De kapitein keek hun enigszins geamuseerd aan en zei droog, dat het 

eiland onbewoond was. Dit is een waar gebeurd verhaal. Al te vaak 

zien christenen dingen die niet van God zijn en bidden we om zaken 

die buiten Gods wil zijn. 
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Wij weten niet wat we moeten bidden de Geest Gods in ons wel maar. 

Maar als wij zijn stem niet verstaan of Hem niet zijn gang laat gaan 

dan heeft onze gebeden geen enkele waarde of nut. 

 

  1 Joh. 5 vers 14 en 15 : 
  En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem   

  hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil ons  

  verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort,   

  wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden   

  verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden. 

 

 

Alleen als het gebed op ons hart van God en zijn Geest komt heeft het 

nut. Daar aan kunt u onderscheiden of dat u zijn stem verstaat of dat 

uw gebeden verhoort wordt of dat het meren deel van uw gebeden 

onverhoord zijn. 

 

Er is een kinderliedje wat zegt : 

 

 In het koninkrijk van God 

 Staat alles op zijn kop 

 De koning word de dienaar 

 De verliezer wordt de winnaar 

 De eerste wordt de laatste 

 De Hoogste wordt de laagste 

 In het koninkrijk van God 

 Staat alles op zijn kop 

 

Een prachtig lieedje met een ware boodschap. 

Wij denken anders en verkeerd, om iets te mogen zijn in het koninkrijk 

van God moeten we bereid zijn om alles op te geven. Maar onze 

gedachten zijn zo verkeerd,wij denken: 
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  Ik wil bediend worden 

  Ik wil winnaar zijn 

  Ik wil de eerste zijn 

  ik wil de hoogste zijn. 

 

Nee natuurlijk u denkt niet zo, daar hadden alleen de ware gods 

mannen last van. Profeten, Koningen en Apostelen. 

 

Ons hele leven wordt ons geleerd tijdens spelletjes dat het om het 

winnen gaat. Bij sport gaat het vaak om op de eerste plaats te komen. 

In ons werk willen we vaak groeien in functie. En op feestjes willen 

we toch in het middelpunt staan. Maar nee zo zijn wij niet, nee toch ? 

 

 

Zo is het ook in onze gemeente we willen een hoop maar we beseffen 

niet dat we het reeds hebben verkregen. U kunt bidden om genade, 

maar God kan moeilijk iets geven wat Hij reeds gegeven hebt. Dat is 

hetzelfde als je werkgever opbellen om te vragen wanneer je salaris 

wordt ge- stort, terwijl het reeds op uw bankrekening staat. Alleen u 

heeft uw post niet nagekeken. Indien u dat wel had gedaan zou u gewe-

ten hebben dat uw salaris reeds binnen was. 

 

Het probleem dat hele gebeden onverhoord lijken is vaak omdat we 

niet verder kijken dat onze neus lang is. U hebt geen besef van wat in u 

is, we zijn zo gewend om beperkt te denken dat we God ook beperkt 

hebben. Ervaart u voor uw zelf dat u een levendige relatie met uw 

Hemelse Vader heeft, weet u wat God van u verlangt. Indien dat niet 

zo is denk u nog naar het vlees. 

 

  Romeinen 8 vers 6 en 7 : 
  En hij die leeft naar het vlees is dood, maar hij die leeft  

  naar de Geest zal leven hebben in overvloed. 
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Ja maar ik heb niet het gevoel dat ik dood ben. Nogal logisch als u niet 

weet wat leven is weet u het verschil tussen dood en leven niet. U heeft 

geen vergelijking materiaal. 

 

  Joh. 4 vers 34 : 
  Verklaart de Here Jezus dat zijn spijze is om de wil van  

  de Vader te doen van Hem die Jezus heeft gezonden. 

  Het is Jezus spijze (voedsel) Hij heeft zijn hele hart  

  erop gezet om de taak te volbrengen die zijn Vader  

  voor Hem had bestemt. Zo wil God ook dat u de wil  

  van de Vader doet, laat het uw spijze zijn. 

 

Judson Cornwall een oud bijbel leraar vertelde eens hoe hij op een 

avond zat te studeren toen een van zijn dochters binnenkwam. Zij liep 

op hem toe, Hai pap, dag meisje. Zijn dochter klom bij hem op schoot 

streek over zijn haren en begon te vertellen wat ze die dag had 

meegemaakt. Ze vertelde hoe ze van hem hield. Judson glunderde en 

genoot van de aandacht die hij van zijn dochter van 17 jaar kreeg. Nu 

zijn kinderen groot waren kreeg hij niet zoveel meer de kans om met 

ze te kroelen.  

 

Na een kleine tien minuten keek Judson zijn dochter aan en zei, 

Meisje, Ja pap. Wat wil je van me? Zijn dochter schrok en werd rood 

van schaamte en rende de kamer uit. Later op die dag riep Judson zijn 

dochter bij hem. Lieverd ik genoot van de aandacht die je me gaf maar 

als jij iets wil of nodig hebt dan kun je dat gewoon eerlijk vragen 

zonder er omheen te zeilen. 

 

Op een ochtend zit u aan de ontbijt tafel komt er in eens een brief van 

een incasso bureau binnen. Gelieve uw water te betalen binnen 7 

dagen....  

 

Hoe kan ik die rekening nou hebben gemist, ik dacht dat deze was 

betaald Nu heb ik geen geld om dit te voldoen. Heer dank u wel heer 
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dat ik bij u mag komen ik ben zo blij dat u mijn Hemelse Vader bent, 

slijm, slijm, slijm... en ik dank u ten allen tijde. Schitterend gebed of 

niet ? 

 

Hoe het wel zou moeten laat ik aan u over, maar ik heb de Heer nog 

nooit gedankt over een brief van het Incasso bureau. Wel om zijn 

voorzienigheid. 

 

  Joh. 4 vers 24 : 
  God is Geest en wie Hem aanbidden moeten Hem  

  aanbidden in Geest en in waarheid. 

 

We zijn zo oneerlijk tegenover anderen dat we het vaak ook tegenover 

God zijn. Elk jaar organiseren we een Evangelisatie kamp naar 

Renesse. Het kamp wordt beheerd door een evangelische stichting. De 

mensen die in die stichting werken zorgden steeds dat het kamp werd 

schoongemaakt en opgeknapt werd door de jaren heen. Nu deze 

mensen oud zijn en niet meer in staat te zijn om die werkzaamheden 

uit te voeren. Bidden ze tot God dat er iemand op hun weg mag komen 

die het over kan nemen. Mijn schoonvader zou dit met genoegen doen, 

maar is te trots om dit rechtstreeks kenbaar te maken. Hij gooit iedere 

keer een visje uit, Hè, als je hulp nodig hebt zeg je het maar. Tot op 

heden zijn ze daar niet op ingegaan. Laatst had ik het er met mijn 

schoonmoeder nog over. Ze vertelde mij dat mijn schoonvader dit 

ontzettend graag wil en dat het hem niet los liet. Toen zei ik tegen 

haar, als ik in mijn relatie naar God gaat en zeg heer wat heeft u een 

mooi woord, schitterend geschreven die bijbel van u.  

 

Terwijl ik eigenlijk wil vragen of de Heer mij voor iets wil gebruiken.  

Grootte kans dat God zou zeggen ja, Ik weet het een mooi woord. 

Daaaag ik zie je wel weer. Als ik gewoon gezegd had wat ik wilde had  

 

Hij aandachtig naar mij geluisterd. Om daarna volmondig nee te 

zeggen. Maar dat daar gelaten. 
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Waarom hebben we zoveel moeite om rechtstreeks te zijn en eerlijk 

naar andere en naar God toe. Toen Satan, Adam en Eva verleid had en 

God hun zocht in het Hof van Eden, begonnen ze te draaien en te 

kronkelen als een slang. Zoals diezelfde slang die hun verleid had tot 

zonde. Ze draaide er om heen, niets kwam meer rechtstreeks en 

oprecht uit hun hart. Zo is het met de mensheid gebleven tot dat Jezus 

Christus voor ons aan het kruis stierf en de zonde voor eens en altijd 

brak. 

 

Judson Cornwall sprak in een gemeente ergens toen hij tijdens de 

prediking een vlieg in zijn keel schoot.  Hij begon te kuchen en kreeg 

het benauwd en moest het preken onderbreken. In de zaal links stond 

er een man op en die begon te profeteren 5 minuten lang, en hij haalde 

alles aan wat Judson op zijn papiertje had leggen voor hem. Nadat 

deze man klaar was met profeteren en ging zitten schoot ook gelijk de 

vlieg uit Judson zijn keel. Nog geen kwartier verder schiet diezelfde 

vlieg in zijn keel. En het hele ritueel herhaalde zich alleen dit keer 

stond er rechts een man op in de gemeente die begon te profeteren 

alles wat hij op zijn papiertje had staan woord voor woord. Het was 

een wonderbaarlijk ervaring voor Judson. De volgende dag zit hij 

tijdens stille tijd de Heer te loven en te Prijzen.  

 

Na een tijdje zei God, Judson. Ja Heer waarom ben je niet eerlijk tegen 

mij. Judson schoot uit zijn slof, hoe heeft u dit kunnen laten gebeuren 

tot twee keer toe stond ik voor gek en, en, .... Judson, Ja Heer. Als dit 

niet gebeurd was durfde deze twee mannen nooit in de bediening te -

gaan. (Bidden in Geest en in Waarheid) 

   

  Gods wil voor u vind u in  

   

  1 Thessalonicenzen 5 vers 16 t/m 18 : 
  Verblijd u ten allen tijde, bidt zonder ophouden, dank  

  God onder alles, want dat is de wil Gods in Christus  
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  Jezus ten opzichte van u. 

 

Het verbaasde mij dat ik een keer overspannen raakte. Ik de grote beer 

(zo zag ik mijzelf), eindelijke geveld. Dit kon mij niet overkomen, 

welneee. Schijnbaar wist ik niet exact wat God van mij wilde ergens 

was ik het zicht kwijtgeraakt.  

 

Geloof mij God maakt niemand overspannen, dat doen we zelf als we 

niet luisteren, als we onze ogen niet meer op de bergen richten 

vanwaar onze hulp komen zal “gelijk het verhaal van Jesaja, toen hij 

op de vlucht sloeg voor Jeëzabel” . Hij was toen knap overspannen, 

wilde niet meer leven. Kreeg zelfs een engeltje die hem voederde. 

 

God brengt ons in allerlei situaties waarin we normaal gesproken 

overspannen zouden worden. Indien we beseffen dat God ons alleen 

daar brengt waar we bruikbaar zijn en die situaties toelaat in onze 

levens die we aankunnen. Geeft je te denken waar die situaties 

vandaan komen die we niet meer aankunnen. 

 

 

  1 Timotëus 4 vers 4 en 5: 
  Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets  

  daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging  

  aanvaard wordt: Want het wordt geheiligd door het  

  woord Gods en door gebed. 

 

Indien wij het woord van God lezen en een gebed leven opbouwen dan 

werkt dat heiliging uit in uw leven. Hierdoor zijn we in staat om heilig 

te zijn zoals in het woord staat (wees heilig want Ik ben heilig).  

 

 

Let op de woorden die u bid, denk na over wat u bid of spreekt tot een 

ander. Indien we dat niet doen berokken we onszelf of andere schade. 

God wil u alles geven indien u met uw verstand tot hem komt en niet 
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in onverstand. 

 

  1 Petrus 4 vers 11:  
  Spreekt iemand laten het woorden zijn als van God,  

  dient iemand laat het zijn als uit kracht door God ver 

  leend, opdat in alles God verheerlijke worden door  

  Jezus Christus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzuchten en Smekingen 
 

Mijn gebed leven werd zo verrijkt toen God mij dit geheimenis 

openbaarde. Elke afzonderlijke manier van bidden brengt u tot een 

verschillende hoogte en diepte in uw relatie met God. 

 

Daar is : * Danken 

  * Aanbidding 

  * Lofprijzing 

  * Vragen 

  * Smeken 
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  * Verzuchten  

  * Uitroepen 

 

Gaarne wil ik u de waarde vanuit Gods woord laten zien aangaande 

smeken, verzuchten en uitroepen. Voordat ik over dit onderwerp 

begon te schrijven zat ik met een fijne vriend en broeder te praten. En 

het bedroefde de Geest in me hoe hoogmoedig wij christenen zijn 

geworden. Aan de ene kant hebben we Gods woord die ons van de ene 

hoogte tot naar een andere hoogte willen leiden. Aan de andere kant 

hebben we christenen die bidden heer leidt me tot in een diepere relatie 

met u. Als we het antwoord aangereikt krijgen, dan verzetten we ons 

en bedenken allerlei excuses om dat we niet willen erkennen dat we 

het nodig hebben. W ij willen niet al teveel moeite doen. 

 

Indien wij bidden Heer ik wil alles, reken er dan op dat het u alles gaat 

kosten. Maar de overwinning die er aan vast zit is zo immens groot dat 

het ten alle tijde de moeite waard is. Het verbaasd mij hoe christenen 

die aan de ene kant totaal geen bijbeltekst weten te onthouden aan de 

andere kant als ze gewezen worden op bijbelse waarheden. Elke 

bijbeltekst in hun straat je weten te plaatsen en ze doen dat zo goed dat 

we er haast geen speld tussen kunnen krijgen.  

 

 

Jezus had ook met dit soort problemen te kampen. De farizeeërs en de 

schriftgeleerden waren zo goed in het aanhalen van de schriften als 

Jezus hun aansprak over hun manier van denken. Trokken ze in de 

verdediging en waren bang dat verandering hun positie "aardse positie" 

zou kosten. Ze waren niet bereid om de waarheid over henzelf te 

accepteren. Al hadden ze gezegd, Ja Here Jezus u heeft gelijk we zijn 

schijnheilig geworden in de plaats van heilig dan had dat hun hele 

leven verandert. Jezus vroeg hun niet om hun positie op te geven maar 

om gewoon de waarheid te accepteren in hun leven. 

 

Dat wat de farizeeërs te zeggen hadden was goed maar hun hart was 
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niet naar hun woorden. Mattheüs 23 vers 3. 

 

Zo gedragen gelovigen zich heden ten dage ook ze zijn zo geestelijk. 

Dat wat ze zeggen kan wel juist kan zijn, maar hun hart is er niet naar. 

Ze kunnen iedereen voor de gek houden (denken ze), behalve God. 

Tijdens een gesprek sprak ik over het dagelijks onderzoek van onszelf, 

toetsen we of datgene wat we denken of doen wel uit de Heer is, (2 

Cor 13 vers 5). Als antwoord kreeg ik, ja maar een mens is in staat 

zichzelf te bedriegen dus laat ik God mij toetsen. Apathisch ? welnee.  

 

Hoewel deze fijne broeder ontzettend actief is met allerlei werkzaam-

heden voor de Heer. Merk ik tijdens gesprekken met hem dat hij 

weinig of geen relatie met zijn Hemelse Vader heeft. 

 

  God zegt in Hebr 5 vers 14 : 
  Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door  

  het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het on 

  derscheiden van goed en kwaad 

 

 

 

 

 

 

Weet u het eerste wat de farizeeërs deden als ze Christus hun op hun 

fouten wees : 

 
 Ze trokken in de verdediging 

 Beginnen te discussiëren 

 Ze begonnen de schriften te citeren 

 Ze wentelen elke beschuldiging van zich af 

 

Weet u wat christenen doen als je ze op hun fouten wijst ? 
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 Ze beginnen zichzelf te verdedigen 

 Beginnen te discussiëren 

 Ze gebruiken de schrift om zich zelf te rechtvaardigen 

 Ze draaien het zodat een ander schuldige is 

 

Nu dan lees dit niet alleen en neem het niet alleen voor waar maar gaat 

het ook toepassen in de praktijk. Daar waar ik ga en sta daar is Gods 

Geest. Natuurlijk dat zeggen we allemaal maar door smeken, verzuch-

ten en uitroepen in mijn gebed leven toe te voegen. Is mijn geest zo 

bewust van de aanwezigheid van de Heilige Geest. De vreugde en de 

liefde is zo voelbaar en tastbaar. Het is in geen woorden uit te drukken 

om zo in de aanwezigheid van Gods Geest te mogen leven.  

 
 Je voelt wanneer je de Geest bedroefd. 

 Je merkt wanneer Hij verheugd is. 

 Je weet wanneer te spreken of te zwijgen. 

 Je weet wanneer Gods Geest je roept om alleen met Hem te zijn. 

 Hij waarschuwt me. 

 Hij zegt mij waar ik moet gaan of  staan. 

 De Heilige Geest leert mij uit Gods  woord. 

 Hij leert mij gehoorzaam te zijn. 

 Hij leert mij oprecht en nederig te zijn. 

 Hij leert mij rein en heilig te zijn. 

 

 

 

Als Gods Geest ons bewust maakt van alle zaken, merken we dat we 

tot ongekende hoogte wordt geleid. God wil u naar deze hoogtes 

brengen, het is voor een ieder die zich er naar uitstrekt. 

  Hebreën 5 vers 7 : 
  Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en  

  smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan  

  Hem, die Hem uit de dood kon redden en Hij is ver 

  hoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de  

  zoon was de gehoorzaamheid geleerd uit het geen Hij  
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  heeft geleden. 

 

Jezus had het nodig om het uit te roepen nu als Jezus het nodig had wij 

des te meer. Iedere keer als ik hier met christenen over begin, beamen 

ze dat het woord wel juist is maar ze schamen zich om het in de 

praktijk te brengen. Die schaamte had ik in het begin ook, je voelt je 

voor gek staan. Allerlei gedachte van wat een onzin kwam in mij op. 

Maar deze tekst liet mij niet los en ik wilde gehoorzaam zijn aan mijn 

Heer. Nu als we gaan uitroepen geven we de Vader te kennen er iets 

mis is. God weet dat wel maar Hij wil het van u horen. En dat 

uitroepen werkt bevrijdend. Jezus was angstig en door uit te roepen tot 

Zijn Vader gaf Hij aan, Vader help mij en dat werkte voor Jezus be-

vrijdend. Er staat dat God Hem verhoorde uit zijn angst. Weet het is 

heel belangrijk dat als we ook naar God gaan dat we ons oprecht 

vernederen. 

  1 Samuel 1 vers 13 : 
  Doch Hanna antwoordde: neen heer, ik ben een diep- 

  bedroefde vrouw ;.....maar ik heb mijn hart uitgestort  

  voor de Heer. 

 

In Gods woord ben ik op zoek gegaan wat God over de mens schrijft 

en daarbij ben ik mijzelf gaan onderzoeken. Het is belangrijk de 

gebreken die in ons zijn te onderkennen.  

 

 

 

In mijn stille tijd roep ik uit tot de Heer: 

  

 Heer ik ben een bedrieger, help mij 

 Heer ik luister niet, help mij 

 Heer ik wil niet gehoorzamen, help mij 

 Heer ik wil niet geholpen worden, help mij 

 Heer ik ben niet te vertrouwen, help mij 

 Heer ik ben eigenwijs, help mij 
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 Heer ik ben hoogmoedig, help mij, etc. 

 

Tijdens het uitroepen begin ik tot God te smeken om daadwerkelijk dat 

in mij te veranderen. Doordat ik oprecht tot God kom doordringt Hij 

mij van de verlossing die Jezus voor u en mij heeft bewerkstelligt op 

Golgotha en help Hij mij van mijn gebreken af. Net zoals Hij Jezus 

verloste. Mijn wijze van bidden is geen vaste regel dat u het ook zo 

moet doen. Maar het draait wel om het uit roepen net zoals Jezus dat 

nodig achten. Wees niet zo hoogmoedig om te denken dat u het niet 

nodig heeft. Er staat niet voor niets in die tekst (Hoewel hij de zoon 

van God was). Smeken is een belangrijk deel geworden van mijn 

gebedsleven. 

 

  Filipenzen 4 vers 6: 
  Weest in geen ding bezorgt. Maar laat bij alles uw  

  wensen door gebed en smekingen bekend worden. 

 

Vanaf het moment dat dit onderdeel een vaste plaats in nam in mijn 

stille tijd is mijn relatie met God compleet verandert, het werd dieper 

en veel intenser. Voorgangers en nazorgers uit gemeentes hoor ik vaak 

zeggen, dat genezing en bevrijding een proces is wat jaren kan duren. 

Dat wijst de praktijk uit. Meestal halen ze de tekst aan die zegt dat God 

alles op zijn tijd doet.  Is het niet doordat we juist verkeerd denken dat 

het genezing proces en of bevrijding juist jaren duurt. Zou het niet zo 

zijn dat door ons denken Gods werk vertraagt word.  

 

 

Nogmaals misschien vandaar het fenomeen vallen in de Geest. Want 

als u plat ligt houdt u ten minste op met denken zodat God uiteindelijk 

aan het werk kan met u. 

 

Vanuit welke hoek benaderen we Gods woord ? 

 

Meestal gaat het: 
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 vanuit de ervaring komt een tekst voort. 

 

Maar  wat als u nu eens vanuit een tekst een erva-ring krijgt ? 

 

Als we in de evangeliën kijken hoe Jezus met ontferming zich 

ontfermde over de zieken. Dan zult u lezen dat iedere keer als men met 

zieken tot hem kwam Hij hen allen genas. Hij genas hen allen staat er 

niet. Niet de een wel en de andere niet. Niet een klein beetje. Niet de 

lichamelijke wel en de geestelijke niet. Hij genas hen allen. Ook lees ik 

hier niet over een jarenlange durende proces. Ja maar Hij is de Zoon 

van God, Ja, en Hij woont in mij. Nog grotere dingen dan dat Ik heb 

gedaan zullen zij doen zegt Hij in zijn woord. 

 

Conclusie, wij begrijpen nog zo weinig van zijn kracht en woord. We 

zijn ons nog niet volledig bewust van wat voor kracht, macht en 

autoriteit we verkregen hebben door het verlossende werk van JEZUS 

CHRISTUS. Doordat wij dit nog niet beseffen en doorgronden, wordt 

God belemmert in zijn werk.  

 

Want door ons verkeerd denken zetten we ook anderen op een 

verkeerd spoor.  Geeft niet, zolang u maar gaat erkennen dat het zo is. 

Niet tegenover mij maar tegen over God. Vergeef me als ik even 

afdwaal maar sommige zaken zij van zo'n groot belang. Dat ik ze hoe 

dan ook aan u mede wilt delen. Smeken is zo essentieel voor uw gebed 

leven dat ik u een aantal teksten wil laten zien. 

 

 

  1 Petrus 3 vers 12 : 
  Want de ogen Des Heren zijn op de rechtvaardige en  

  hun smekingen. 

 

Prijs God, als ik smeek zijn Gods ogen op mij gericht. 

 



 LEVEN IN VRIJHEID 

 

pg. 94 
 

  Daniël 9 vers 23 : Bij het begin van uw smeekbede is er  

  een woord uit gegaan,..... 

 

De Here wachtte geen moment toen Daniël begon te smeken, God 

antwoordde gelijk. 

 

  Psalm 142 vers 2 : 
  Met luider stem roep ik tot de Here 

  Met luider stem smeekte ik de Here 

  Ik stortte mijn klacht voor zijn aangezicht uit ik maak  

  hem mijn benauwdheid bekend. 

 

David wist net als Jezus het geheimenis van roepen en smeken en hij 

gebruikte het in al zijn noden. U moet echt de psalmen gaan lezen dan 

leert u wat smeken en uitroepen is en hoe u het in de praktijk moet 

brengen. 

  Jeremia 31 vers 9 : 
  Onder geween zullen zij komen en onder smekingen  

  zal ik hen leiden, ik zal hen voeren naar waterbeken op  

  een effen weg waarop zij niet struikelen. 

 

Indien u met een oprecht hart en smekingen tot God komt, zal Hij u 

leiden en voeren naar waterbeken. Hij lijdt u op een weg waar u niet 

zal struikelen. (Hè hier is een belofte van volmaaktheid). God beloofd 

dat hij ons een weg zal wijzen waar struikelen niet meer mogelijk is. 

Springt uw hart reeds van vreugde, God zoekt mensen die tot hem 

smeken vanuit het diepst van hun ziel. Als u dat doet zegt God dan : 

 

 

1. Zijn Mijn oren geopend 

2. Zijn Mijn ogen op u 

3. Mijn antwoordt direct onderweg is 

4. Ik u zal leiden naar waterbeken 

5. Ik u zal plaatsen op een weg waarop u  
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    niet struikelt. 

 

Weet u nog volmaakt zijn. God is geen leugenaar en Hij maakt ook 

geen beloftes die Hij niet waar maakt. Is het u opgevallen dat in een 

van deze teksten luid geroep stond. 

 

In mijn gebed leven bad ik eerst :  O heer, help mij..... 

 

Nu bid ik : O heer, help mij. 
 

Begin de Heer zonder reservering en terughoudendheid te smeken en 

naar Hem uit te roepen om de waarheid aan u te openbaren. Zijn woord 

is zo kinderlijk eenvoudig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opwekking in uw leven 
 

Het ergste wat een christen kan overkomen is als deze in slaap valt. 

Veel christenen en gemeentes bidden om een opwekking en verwijzen 

naar de gemeentes van weleer waarin zoveel wonderen gebeurden en 
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proberen deze gemeentes te evenaren of er aan gelijkvormig te 

worden. Ik wens u veel succes maar u vind het toch niet erg dat ik er 

niet aan meedoet. Als we de eerste brieven gaan lezen die Johannes 

van het eiland Patmos aan de gemeentes verstuurde in openbaringen. 

Of als we de brieven van Paulus gaan lezen die hij aan de verscheidene 

gemeentes schrijft. Dan zult u tot de conclusie komen dat het daar een 

knap zooitje was. Hoererij, leugens, bedrog, oplichterij, etc. Het won-

derbaarlijke is dat Gods Geest daar toch werkzaam was. Daaruit blijkt 

wel dat God zijn werk doet ondanks dat wij dingen verkeerd zien of 

doen. Waar we niet bepaald trots op hoeven te zijn. Nee dank u ik leer 

liever van hun fouten en zeg dan, goed, zo ga ik het dus niet doen. Dr. 

Michael Reid zij eens tijdens een dienst. 

 

Iam not praying for a revival but iam living it. 

 

Ik bid niet voor een opwekking ik leef het. U kunt God niet vragen wat 

Hij u reeds heeft gegeven. Vragen om opwekking is erkennen dat je 

dood ben. Want opwekken betekent dat je juist wil dat er iets wat dood 

is tot leven komt. We hebben de Geest die de opwekking zou moeten 

geven in ons wonen wordt het niet tijd dat we als opgewekte 

christenen gaan leven. Het geen wat we juist niet moeten opwekken is 

ons vlees en dat wekken we juist wel op. Het is tijd dat we wakker 

worden uit onze slaap en gaan leven zoals God wil. 

 

  Efeze 5 vers 14 :  
  Ontwaakt gij die slaapt..... 

 

 

 

God wil zaken veranderen, maar net zoals als door alle eeuwen heen 

de geschiedenis heeft uit gewezen dat de ouderen (hier bedoel ik niet 

oude mensen mee), te stijf koppig zijn om mee te willen veranderen en 

liever aan het oude vasthouden. Het zelfde probleem wat de farizeeërs 

hadden en de schriftgeleerden. Zij waren de ouderen die niet wilde 
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veranderen en ook niets nieuws wilde aanvaarden. Het gevolg van stijf 

koppigheid is dat God uiteindelijk de oude Garde zal links laten liggen 

en een Nieuwe beweging zal opstarten. 

 

Zoals de kerkelijke geschiedenis tot op heden heeft uitgewezen zo zal 

het straks weer gaan. Daarin spreek ik duidelijk mijn bezorgdheid uit. 

Indien u niets nieuws wil of wilt veranderen maar koppig blijft vast-

houden aan het oude. Dan zal God aan u voorbijgaan. Vandaag zeg ik 

u God gaat iets nieuws doen. 

 

Indien de oude Garde zich vast blijft houden aan oude gewoontes en 

orders die zij en niet God heeft ingesteld zullen zij geen onderdeel van 

het nieuwe worden. God stelt een nieuwe generatie christenen op die 

voor Hem uit zullen gaan. Die werkelijk toegewijd zijn en hun keuze 

hebben gemaakt. Die zich in Gods woord verlustigen dag en nacht. Zij 

zullen wonderen doen daar zij de weg van rechtschapenheid van Gods 

wil in gehoorzaamheid zullen onderhouden. God zoekt vandaag 

christenen die Hij vooruit kan sturen om Hem de weg voor te bereiden. 

 

  Romeinen 13 vers 11 : 
  Gij verstaat immers de tijd wel dat thans voor u de ure  

  is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu  

  meer nabij dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is  

  vergevorderd en de dag is nabij laten wij dan de  

  werken der duisternis afleggen en de wapenen des licht  

  aandoen. 

 

Wees niet zoals de dove die bij Jezus kwam in Marcus 7 vanaf vers 

31 tot en met 37. Hij predikte in het gebied van Dekapolis. Hier had 

men een verbond gesticht tussen tien steden. Het gebied had een 

Hellenistische cultuur en het verbond wat men daar onderling had 

afgesloten was om verbreiding van de Joodse cultuur tegen te gaan. Nu 

dan Jezus was daar om te prediken over het koninkrijk van God. 

Terwijl Hij daar rond liep en sprak kwamen mensen met een dove tot 
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Jezus en smeekte Hem de handen op te leggen. Jezus nam hem 

terzijde, Hij zag op naar de hemel en zuchtte en zeide tot hem effata 

(dat is word geopend).  

 

Wat een machtig wonder broeders en zusters, Geprezen zij de Heer, 

AAAAaaamen. Ja ?, Ja toch? 

 

Als we dat stukje nog eens bekijken staat er dat Jezus zuchtte.  De 

dove kon het evangelie weliswaar niet horen maar zijn vrienden wel. 

Maar het enigste wat ze van Jezus wilden was het wonder maar niet 

het evangelie van verlossing. Hij verbood het hun om het verder te ver-

tellen, omdat Hij wist dat ze alleen over het wonder zouden praten en 

niet over het Evangelie wat Hij verkondigde. De dove ging met zijn 

vrienden gelijk weg. De dove had zijn gehoor terug, maar bleef niet 

hangen om te luisteren naar het woord van God. Hij zij effata wordt 

geopend, nu zegt Hij tot u Effata word geopend. Luister naar wat God 

tot u zegt via zijn woord. Wees niet zoals die dove, wees niet blind, 

laat de Heer niet hoeven te zuchtte over u.  

 

  Amos 5 vers 4 t/m 6 :  Want zo zegt De Here tot het 

  huis Israëls zoekt mij en leeft. Maar zoek Betel (Huis  

  Gods) toch niet en komt niet naar Gilgal (Steenkring, de  

  eerste leger plaats van het volk Israël in het land Kanaän)  

  en trek niet naar Berseba (Bron van zeven, maar ook is het  

  de plaats van het Verbond). 

 

Net als de dove Gods koninkrijk niet zocht maar zijn wonder, wat 

zoekt u. Waarna zou u moeten zoeken ? 

 

 

 

  Amos zegt zoekt : 

 

  - niet Gods Huis 
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  - Noch in de legerplaats  

  - Noch het verbond 

  - maar zoek Mij en leeft. 

 

Christenen leven zo geforceerd in geloof dat we farizeeërs zijn gewor-

den. De schone schijn ophouden maar ver van de waarheid. We 

zoeken God overal behalve daar waar Hij is. Jezus had ons 

gewaarschuwd dat men zal roepen hier is Jezus, of daar is Hij. Gelooft 

hen niet, elke gemeente schreeuwt wij hebben de ware Christus, wij 

hebben het ware evangelie. Daar had deze tekst uit Mattheüs 24 vers 

5 en vers 26 betrekking op. Waar is Jezus ? Als christenen aan Jezus 

denken of tot Hem bidden kijken ze altijd naar boven, waarom ? Waar 

is Jezus. 

 

  Romeinen 10 vers 6 t/m 7 : 
  Maar de gerechtigheid uit geloof spreekt aldus: Zeg   

  niet in uw hart: Wie zal hen ten Hemel opklimmen ?   

  Namelijk om Christus te doen afdalen; Of wie zal in de  

  afgrond nederdalen? namelijk om Christus uit de doden  

  te doen opkomen.  

 

Waar is Jezus? In de Hemel, ja, nee. Hij is in uw hart. 

 

  Romeinen 10 vers 8 : 
  Maar wat zegt zij ? Nabij u is het  

  woord, in uw mond, in uw hart...... 

 

 

De reden dat velen om een opwekking bidden is omdat ze Jezus 

Christus en de Heilige Geest zoeken op plaatsen waar ze niet zijn. Er is 

geen dienst noch samenkomst, noch opwekking als u en ik er niet ben. 

In wie is Christus woning komen maken? In u en in mij. Als u gelooft 

en als u daarbij ook de Heilige Geest hebt ontvangen, dan heeft u ook 

Hem die de opwekking zou moeten brengen bij u. Waar begint dan de 
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opwekking? In uw hart. Leef de opwekking.  

 

Weet u als we honderd ongelovige bij elkaar plaatsen hebben we ook 

een samenkomst, maar geen opwekking.  

 

Plaats honderd gelovigen bij elkander dan heeft u een samenkomst 

waar wordt gebeden voor opwekking. 

 

Plaats twee christenen bij elkander die gekomen zijn om te brengen en 

te dienen, dan heeft u opwekking. 

 

Wat betekent opwekking. Iets wat dood is levend maken. Indien u bidt 

om opwekking dan bekend u dat u dood ben. Ik ben niet dood, u wel. 

In Christus ben ik levend gemaakt, ik ben opnieuw geboren, u ook? 

 

  1 Thessalonicenzen 5 vers 6 : 
  Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch  

  wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des  

  nachts en die zich bedrinken zijn des nachts dronken.  

  Maar laten wij die de dag toebehoren, nuchter zijn,  

  toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de  

  Helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons  

  niet gesteld tot toorn maar tot het verkrijgen van za- 

  ligheid door onze Jezus Christus, die voor ons  

  gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij  

  slapen, tezamen met Hem, zouden leven. 

 

 

Indien wij slapen zijn wij open voor allerlei invloeden. Dan zien we 

wanneer satan komt om te stelen en dat is het leven. (Mattheüs 24 

vers 43). Waken houdt in op je hoede zijn, oppassen voor. Hoe moeten 

we waken ? 
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  Efeze 6 vers 18 : 
  En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken,  

  daartoe wakende met alle volharding en smeking voor  

  alle Heiligen. 

 

Volhardend, smekend, voor je broeders en zusters. We moeten op 

elkander zien oog voor elkaar hebben, niet als een bemoeizieker 

iemand. Maar omdat je een ander liefheb, uit bezorgdheid. 

Gehoorzaamheid is geen druk uit oefening van God maar eerder een 

opdracht uit liefde omdat Hij weet wat het beste voor u is. Hij wil dat u 

er vanuit gaat dat uw voorganger weet wat het beste voor u is en Hij 

heeft hem ook aangesteld om te waken over uw zielen. (Hebreën 13 

vers 17). Indien u niet waakt dan zult u sterven maar niet alleen u maar 

ook broeders en zusters om u heen. God heeft u een verantwoording 

gegeven, laat het niet zo zijn dat een enkeling voor de gemeente waakt 

maar wij allen. (Openbaringen 3 vers 2) 
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Heilige Geest waar bent U ?  
 

Dit is mijn persoonlijke lievelings hoofdstuk. Het allerbelangrijkste 

voor een oprecht, heerlijk en vrijleven in Christus, met Christus, door 

Christus en vanuit Christus, vind u hier. Nu al garandeer ik u dat deze 

hoofdstuk door de inspiratie van de Heilige Geest, zal worden 

uitgebreid en als apart boekje verschijnen. Er bestaan nogal wat 

misverstanden over de Heilige Geest en de Gaven van de Heilige Gee-

st. En hoop mensen schijnen zoveel te weten over de Heilige Geest, ik 

weet daarentegen weinig, maar dat wat ik weet heb ik uit het woord 

van God. Een aantal misverstanden wil ik langs deze weg ophelderen. 

Doordat wij verkeerden gedachte hebben over de Heilige Geest, 

gebeurt er ook weinig in ons leven. God heeft zijn Geest niet alleen 

aan degene gegeven die op het podium staan maar aan een ieder. 

Meestal als ik christenen hoor praten en klagen wordt ik bedroefd, 

want ze weten niet waar ze het over hebben en nog minder waarderen 

ze datgene wat ze in zich hebben. 

 

Weet u niet wat in u is ? 

 

Hoe vaak ik wel niet heb gehoord zeggen van die voorganger of die 

evangelist heeft de zalving van de Heilige Geest. Of die voorganger 

heeft de zalving van genezing. Alsof zij de enige uitverkorene zijn van 

God, deze gedachte en uitspraak is uit onwetendheid. Als ik dit hoor 

wordt ik bedroefd. 

 

Weet u niet wat in u is ? 

 

Een andere uitdrukking die vaak gehanteerd wordt is, ik voel de 

Heilige Geest komen of sommige mensen voelen de Heilige Geest weg  

gaan als er iets negatiefs gebeurd. Het enige negatieve op zo'n moment 

is dat zij Hem voelen weg gaan. Dit zijn onjuiste gedachten en inter-

pretaties van het woord van God. Waarschijnlijk voelen ze een andere 
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geest weg gaan. Dit is ook een van de problemen van christenen dat ze 

zich zo leeg voelen. Ze gedragen zich als een Hotel, hallo Heilige 

Geest, dag Heilige Geest. Het ene moment heeft Gods Geest een 

kamer geboekt en het andere moment heeft Gods Geest zich uit 

geboekt. Dat is wat u zegt als u beweerd dat u Hem voelde komen of 

gaan. Het is een gezonde zaak als u de Heilige Geest voelt komen als 

het de eerste keer is, maar het wordt ongezond als de Heilige Geest in 

en uit vliegt. 

 

Heeft u zo'n honger naar het Evangelie? Heeft u zo'n dorst naar het le-

vende woord? Je zou wel kunnen blijven eten en drinken van het 

woord van God? Ja toch? 

 

Ik niet, de Heer heeft mij verzadigd 

 

  Johannes 6 vers 35 zegt : 
  Ik ben het brood des Levens ; Wie tot mij komt, zal  

  nimmer meer hongeren en wie in Mij gelooft zal nim 

  mer meer dorsten. 

 

Het probleem met u is dat u niet beseft wat er in u is en nog erger Wie 

er in u is. Door Hen hebben wij een ongelooflijk gezag verkregen. Niet 

alleen gedraagt u zich als een Hotel maar nog als een Hotel zonder 

sterren ook. Er is niet genoeg te eten en te drinken. 

 

Op het moment dat u gelooft en u zichzelf laat dopen, dan is het eerste 

wat u ontvangt de gave v.d. Heilige Geest. 

 

  Handelingen 2 vers 38 : 
  En Petrus antwoordde hun. Bekeerd u en een ieder van  

  u late zich dopen op de naam van Jezus Christus tot  

  vergeving van zonden en gij zult de Gave Des Heilige  

  Geestes ontvangen. 
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Hè dus als ik gedoopt ben onder water dan heb ik gelijk een gave van 

de Heilige Geest? Ja. 

Welke gave ?  

  Romeinen 8 vers 23 : 
  En niet alleen zij maar ook wijzelf, wij die de Geest als  

  eerste gave ontvangen hebben..... 

 

De heilige Geest is de eerste gave. In Corintiërs brief vinden we de 

Gaven van de Heilige Geest op een rijtje terug. Een van die gaven 

wordt aan een ieder gegeven niemand uitgezonderd. 

 

  1 Cor 12 vers 7 : 
  Maar aan een ieder word de openbaring van de Geest  

  gegeven tot welzijn van allen. 

 

Zo ziet u pas bekeerd en gedoopt en u ontvangt gelijk de Heilige Geest 

met daarbij de eersten gave. Wat ook belangrijk is om te weten, is dat 

niet de uiting van de Heilige Geest of de Gave van de Heilige Geest 

een bepaalde zalving is. De Heilige Geest zelf is de Zalving en die ont-

vangt u op het moment dat u zich bekeerd en laat dopen. 

 

  The Interlinear Bible  

  vanuit het oud Hebreeuws en Grieks vertaald  

  (Hendrickson Publisher) 

 

  1 Johannes 2 vers 27: 
  En u de zalving welke ontvangen van Hem in u blijft,  

  en niet van node heeft u dat iemand u lere; maar zoals  

  de Hij zalving u lere aangaande alle dingen, en waar is,  

  en geen leugen is, en zoals Hij u geleerd heeft, blijf in  

  Hem 

 

 Of 
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  De Staten Vertaling: 
  En de zalving, die gij lieden van Hem ontvangen hebt,  

  blijft in u, en gij hebt niet van node dat iemand u lere:  

  maar gelijk dezelfde zalving van u leert alle dingen, zo  

  is Hij waarachtig en is geen leugen, en gelijk zij u ge  

  leerd heeft, zo zult gij in Hem blijven. 

 

Van een Gave v.d. Heilige Geest kunnen we niet alles leren, wel v.d. 

Gever de Heilige Geest die ze uitdeelt. In deze zelfde tekst vinden we 

dat de zalving op u rust en blijft. De heilige Geest eenmaal ontvangen 

dan is het blijvend zo ook met Zijn gaven.  

 

In het woord staat dat we de Tempel van de Heilige Geest zijn. We 

zijn Zijn woonstede. Hij is niet van plan om de huur op te zeggen. Hij 

woont in u en zal tot in eeuwigheid bij u zijn. 

Wel zegt Hij dat we in Hem moeten blijven. De Heilige Geest is door 

de belofte aan ons verbonden, eenmaal in U dan blijft Hij.  

 

  In Johannes 14 vers 16 en 17 staat : 
  En ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere   

  Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 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. 

 

  The Interlinear Bible vanuit het oud Hebreeuws 

  en Grieks vertaald (Hendrickson Publisher) 

 

  Handelingen 10 vers 38: 
  Jezus, Diegene van Nazareth, hoe God hem zalfde met  

  de Heilige Geest en met kracht ............... 

 

Hier staat zo duidelijk dat God, Jezus zalfde met de Heilige Geest. 

Duidelijker dan deze teksten het weergeven is niet mogelijk. 

Op de volgende pagina heb ik een aantal teksten bij elkander gezet 
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zodat u ze eens kan vergelijken. Indien we het onderstreepte gaan ver-

gelijken van alle teksten. 
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The Interlinear  

Bible 1 Joh.2 v.27: 

En u de zalving welke ontvangen 

van Hemin u blijft, en niet van 

node heeft u dat iemand u lere; 

maar zoals de Hij zalving u lere 

aangaande alle dingen, en waar is, 

en geen leugen is, en zoals Hij u 

geleerd heeft, blijf in Hem 

 

Joh. 14 v. 16 en 17: 

En ik zal de Vader bidden en Hij 

zal u een andere Trooster geven 

om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 

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. 

 

Johannes 14 vers 17: 

....want Hij blijft bij u en zal in u 

zijn................ 

 

The InterlinearBible 

Handelingen 10 v.38 

Jezus, Diegene van Nazareth, hoe 

God hem  zalfde met de Heilige 

Geest en met kracht.. 

 

 

 

 

De Staten Vert. 

1 Joh.2 vers 27: 

En de zalving, die gij lieden 

van Hem ontvangen hebt, blijft 

in u, en gij hebt niet van node 

dat iemand u lere: maar gelijk 

dezelfde zalving van u leert 

alle dingen, zo is Hij waarach-

tig en is geen leugen, en gelijk 

zij u geleerd heeft, zo zult gij 

in Hem blijven. 

 

1 Joh. 2 vers 27: 

..zo is zij waarachtig en is geen 

leugen...... 

 

Joh. 14 vers 16: 

...de Geest der waarheid..... 

 

1 Joh. 2 vers 27: 

En de zalving, die gij lieden 

van Hem ontvangen hebt, blijft 

in u......... 
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Zo als u ziet pas bekeerd en gedoopt en u ontvangt gelijk de Heilige 

Geest (blijvend) met daarbij de eersten gave en u bent gezalfd. 

 

Het woord is zo overduidelijk, stop ermee om Hotelletje te spelen. Als 

u nu nog niet doordrongen bent van het feit Dat de Heilige Geest 

permanent in u woont en dat u zichzelf de gezalfde mag noemen. Dan 

doet u zichzelf tekort, wat de rest van uw groei in de weg zal staan. 

 

Olie wordt als type van de Heilige Geest omschreven wat best juist 

kan zijn, maar in de eerste plaats wordt het bloed van Jezus Christus 

hiermee getypeerd als zowel het type v.d. doop der bekering van de 

zonde. Als u 1 Samuel 10 vers 1 t/m 6 leest en 1 Samuel 16 vers 13. 

Hierin wordt geschreven over de zalving van David en Saul. Zij 

werden nadat ze gezalfd waren vervult van de Heilige Geest. 

 

Wat hebben we gelezen in Hand. 2 vers 38. Dat we na het dopen als 

eerste de Heilige Geest ontvangen. De doop heeft als zinnebeeld de 

oude mens afleggen en het nieuwe leven in te gaan het rekent af met de 

zonde (De strekking is dat het Reinigend werkt). Het bloed van Jezus 

Christus reinigt ons ook van al onze zonde. Weet u wel wat in u is ? 

Deze vraag heb ik bewust diverse malen herhaald. Om u er bewust van 

te maken dat er zo’n ongelooflijk krachtige en Goddelijke zegening op 

u rust. Het schijnt dat christenen geen notie hebben van de dieptes en 

hoogtes die u kunt bereiken voor u en de mensheid om u heen. In u 

schuilt alle Hoop en Redding van de mensheid, u bent zo belangrijk 

voor Gods plan. U dient besef te krijgen van uw Hoogste Erfgoed in 

Christus.  

 

In het woord van God vinden we dat drie van de Heilige Drie eenheid 

in ons woning is komen maken. Zowel Jezus de Zoon als de Heilige 

Geest en God de Vader. 

 

 Efeze 3 vers 17 : 
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 opdat Christus door het geloof in uw harte woning make... 

   

  1 Cor. 6 vers 19 : 
  Of weet gij niet dat uw lichaam een Tempel van de  

  Heilige Geest, die in u woont... 

   

  1 Joh. 2 vers 23 : 
  ....... wie de Zoon beleid heeft ook de Vader. 

 

We hebben Jezus, de Heilige Geest, als zowel God in ons wonen en als 

we Jezus belijden hebben we ook de Vader. 

 

  In Romeinen 8 vers 26 : 
  Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp want wij  

  weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de  

  Heilige Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke  

  verzuchtiging. 

 en  

  Romeinen 8 vers 34 : 
  ...Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de  

  opgewekte, die ter rechter hand Gods zit, die ook voor ons pleit. 

 

Deze drie wonen in mij en als ik naar de tekst kijkt in, 

 

  Mattheüs 18 vers 20 : 
  waar twee of drie vergadert zijn in mijn naam daar ben  

  Ik in hun midden. 

 

Als ik me terug trek in stille tijd mag ik er verzekerd van zijn dat we 

met zijn vieren zijn. God de Heilige Geest, Jezus Christus en ik. zo 

waar ik ook ben er is altijd een samenkomst en dit allemaal in de naam 

van de Heer. 

 

 



 LEVEN IN VRIJHEID 

 

pg. 110 
 

Begrijpt u nu wat er in u is !!!! 

 

  In Mattheüs 18 vers 19 staat : 
  Wederom, [voorwaar] Ik zeg u dat, als twee van u op  

  de aarde iets eenparig begeren, het hun zal ten deel  

  vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. 

 

Twee zijn het met elkander eens. Ik ben het ten allen tijde met de 

Heilige Geest eens. Maar er zijn drie in mij zoals we hebben kunnen 

lezen Jezus Christus, God de Vader en de Heilige Geest en die drie 

zijn het altijd met elkander eens. Sinds ik dat beseft ontvang ik me een 

hoop van God. Als Gods Geest in ons leven komt is dat niet met 

beperkingen maar in volheid. Wij leggen de Heilige Geest beperkingen 

op door onze wijze van denken en doen.  

 

  Johannes 3 vers 34: 
  Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de  

  woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate. 

 

Daarom ervaren veel gemeentes en christenen niet veel van Gods 

Geest in hun leven. Wij hebben de Heilige Geest onderworpen aan 

wetten en regels met aLs excuus ; Er moet orde in de gemeentes zijn. 

God heeft mij zijn afschuw hierover reeds velen jaren geleden laten 

zien. De verbolgenheid en verdriet bij God hierover is groot. 

 

Niet voor niets zegt God in zijn woord ; 

uw wegen zijn niet Mijn wegen. 

 

Tijdens een seminar van een bijbelschool waarin ik mee liep. Kreeg 

we te horen hoe een dienst moest worden ingedeeld. Sfeertje kwekerij 

noem ik het. We beginnen met lofprijzing en leiden mensen tot een 

bepaald moment dat ze in aanbidding terecht komen. En nog een hoop 

van dit soort onzinnige regels. Ben ik even blij dat ik vrije toegang heb 

tot de troon van de Vader. Jezus heeft voor mij de weg vrijgemaakt  



 LEVEN IN VRIJHEID 

 

pg. 111 
 

 

 

 

Het is voor mij niet nodig om allerlei truukjes uit te halen om in de  

nabijheid van de Heer te komen. Eerst lofprijzing, Dan Aanbidding, 

Tussen half elf en elf uur mag er geprofeteerd worden. Als klapstuk 

om elf uur de preek. Tot mijn verontwaardiging hoorde ik iemand 

tegen mij zeggen. De Heilige Geest houdt wel rekening met onze 

tijden daar alles in orde moet geschieden. Dit bewonder ik aan de 

Heilige Geest, Zijn geduld. 

 

  2 Corintiërs 3 vers 17: 
  De Here nu is Geest; en waar de Geest des heren is, is  

  vrijheid. 

 

En waar geen vrijheid is daarmee bedoel ik niet rebellie daar is Gods 

Geest niet. 

 

Een Samenkomst is niet gegeven om te halen maar om te brengen. 

(Met uitzondering van ongelovige en pas bekeerden). Er is 99 % v.d. 

Christenen die gekomen zijn om te vreten en 1 % dat maar geeft. 

 

  Ezechiël 34 vers 17 etc. : 
  En gij mijn schapen zo zegt de Here Here, zie, Ik zal  

  rechtspreken tussen het ene schaap en het andere,  

  tussen de rammen en de bokken. Is het u niet genoeg,  

  dat gij de beste weide afweidt en de rest van de weide  

  met uw hoeven vertreed; dat gij het helderste water  

  drinkt en dat wat overblijft met uw hoeven vertroebelt?  

  Moeten mijn schapen dan afweiden wat uw hoeven  

  hebben vertreden en drinken wat uw hoeven hebben  

  vertroebeld. Daarom zo zegt de Here Here tegen hen:  

  Zie ik ga zelf rechtspreken tussen de vette en de magere  

  schapen...... 

 



 LEVEN IN VRIJHEID 

 

pg. 112 
 

 

God zal rechtspraak houden tussen vette en magere schapen. Tussen 

hen die zich alleen maar te goed doen en hen die alleen af moeten sta-

an. Ja maar wat moet ik brengen, datgene wat God u deze week 

geschonken heeft. Deel dat met elkander, dien elkander daarmee. Maar 

houdt het niet voor je en daarnaast de rest van een ander op de koop 

toe te nemen, pas op dat u niet een van die vette schapen blijkt te zijn. 

Ander probleem wat mij steeds blijft verbazen zijn de regels waar men 

in vervallen in kerken. Er is niets meer overgelaten voor spontaniteit 

alles wordt tot de puntjes voorbereid. Doormiddel van allerlei truukjes, 

regels, wetjes en buitensporige bezweringen tracht men de beweging 

van de Heilige Geest te controleren. De bijbel zegt daar waar de Geest 

van God is, is vrijheid. In veel gemeentes zie ik een andere geest, een 

geest van gebondenheid. 

 

Als de zangleider zegt: 

 
 gaat u staan iedereen gaat staan  

 gaat u zitten iedereen gaat zitten 

 we gaan lofprijzen iedereen begint te      lofprijzen 

 we gaan in tongen loven of zingen  iedereen gaat in Tongen  

    loven of zingen 

 etc. 

 

Alles onder het mom van orde, orde moet er zijn in de gemeente. Dit 

betreft niet orde maar totale controle, waarin christenen in afhanke-

lijkheid leven van hen die op de podium staan. Hun orde maar niet 

Gods orde. God heeft u niet nodig om Zijn orde te bewaren als we zijn 

Geest aan het werk laten. De diensten zoals beschreven in het woord 

van God, waren spontane diensten. Waar een ieder wat kon zeggen, 

zingen, brengen. De gemeentes zijn er nu op gericht ;Ik (de podium 

mens) vertelt u wat en u  luistert.  Normaal gesproken wordt er gedacht 

als ik naar de gemeente gaat kom ik vol terug. Deze hele gedachte en 

gang van zaken is foutief.  
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Het is eerder dat men Vol naar de Kerk moet gaan. Want wat in 

overvloed aan u is gegeven moet u kunnen delen. 

 

Laatst zat ik in een dienst te luisteren naar een Gastspreker. Er was een 

oudere man, enigszins Joviaal doch keurig gekleed vol enthousiasme 

te luisteren naar de preek. Hij uitte binnen de normen van de geluid 

barrière zijn instemming van het gepredikte woord. Met als resultaat 

een aantal verontwaardigde blikken van een stel oude taarten, die zo 

verroest waren geraakt in regels dat hun botten kraakte als zij trachtte 

een uiting te geven van hun gepaste geestelijke enthousiasme. Daarbij 

tot overmaat van ramp tikte een Jonge maar reeds belegen oudste van 

deze gemeente “die achter deze man zat”, hem “na mijns inziens” bot 

op de rug. Met andere woorden wees stil je stoort. Degene die stoorde 

op dat moment was hij, daar hij uiting gaf aan zijn hoogmoed en 

charismatische aangebakken regels. Met lede ogen zag ik dit aan en 

ergerde de mij dermate dat het slecht voor mijn bloeddruk werd. Wat 

resulteerde dat ik mompelde en hem verwenste in de Heer, dat mocht 

hij met zijn hand nog een keer tikken op de rug van onze oudere 

enthousiasteling zijn eigen hand hem in zijn eigen gelaat mocht treffen 

in Jezus Naam. Na mijn verwensing heb ik de hele dienst gelet op de 

Jonge Oudste en de Oude enthousiasteling in de Hoop dat de Jonge 

oudste zijn hand nog eens in beweging zou brengen. Helaas !!! 

 

Jammer genoeg zitten velen als robots en poppen die voor 

geprogrammeerd zijn in hen stoelen. 

 

Het is niet goed als gemeente leden wordt verteld hoe zij zich moeten 

uitten. Zij behoren dit vanuit zichzelf te doen. 

 

Hoe ongelooflijk dit verhaal ook klinkt maar het is mij echt overkomen. 

Op een dag was ik bezig met een stuk zelfonderzoek en had de keus 

gemaakt om het roken uit mijn leven te bannen.  Die aankomende 

zondag ging ik naar voren met het verzoek of de broeders met mij 
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hiervoor wilde bidden, daar ik een eigenwijs stuk vreten ben en mijzelf 

niet zo een twee drie zag stoppen. Resultaat ik was de aankomende 

dagen saggerijnig en knap geprikkeld. Niet bepaald in een halleluja 

stemming zoals de vrouw en kinderen die week hebben meegemaakt. 

Die week zette ik mijn onderzoek verder voort en kwam tot de conclusie 

dat er iets duisters zich in mijn leven verborgen hield. tijdens het 

onderzoek tipte ik verschillende delen van mijn leven aan en mijn 

minpunten in mijn leven van vooral het afgelopen jaar. De lijst werd 

beangstigend lang, daar ik mijzelf toegestaan had om eens flink 

“zonder  de Heer” de bloemetjes buiten te zetten. I did it all my way. 

De laatste fundamentele waarheden kwamen als laatste puzzelstukjes 

op hun plaats. Al lovend en prijzend voelde ik een aanwezigheid van 

een duistere macht in mijn nabijheid. Onbewust draaide ik mij om en 

keek naar mijzelf in de spiegel die op de toilet tafel stond. Nu moet ik 

eerlijk bekennen dat sinds ik mijn puberteit de alles zaligmakende 

spiegel ontdekte nog steeds niet gewend ben om mijzelf aan te kijken 

zonder te schrikken. Geloof mij mijn vrouw kan het beamen. Alleen 

deze keer zag ik mijzelf op een duistere wijze. De ogen zijn de spiegel 

van je ziel, daar kwam ik opdat moment in de praktijk ook achter. 

 

Die avond besloot ik een voorganger te bellen met het verzoek of hij 

wilde komen om voor mij te bidden. Wat schets mijn verbazing, de 

eerste vraag die hij stelde was, wat is je geestelijk huis. Mijn irritatie 

kwam om de hoek kijken, ik verwachte dat hij wist in welke gemeente 

ik kwam daar hij mij nog eens les had gegeven toen hijzelf ook nog 

bijbelstudent was. Resultaat dat ik dicht klapte en mij daarbij nog 

ergerde aan de opmerking er moeten regels en orde zijn en je hoort 

naar je vaderlijk huis te gaan. Maar sputterde ik tegen mijn vaderlijk 

huis is in de Hemel. Mijn verweer mocht niet baten als gevolg van al 

het gezever zei ik laat maar zitten ik zoek wel een andere weg, zonder 

hem uitgelegd te hebben waarvoor hij had moeten bidden.  

 

Mijn teleurstelling was groot en mijn verwachting van deze persoon 

was hoger. Niet was ik het meeste getergd door het feit dat hij geen tijd 
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wilde vrijmaken om voor mij te bidden. Mijn ergernis en irritatie 

beperkte zich door zijn onoverkomelijke blindheid van orde en regels, 

wat mij te denken geeft dat hij net al de reeds zovelen voorgangers is 

geworden met een beperkte visie en een gebonden geest, die een pak 

slaag nodig hebben.  

 

Als u gebed nodig heeft, dan kan en mag u dat aan ieder vragen. Dit 

hoeft niet speciaal gedaan te worden door uw gemeente. Deze stelling 

raakt kant nog wal. Stel dat Jezus of een v.d. apostelen hadden gezegd 

tegen de mensen die bij hen kwamen voor gebed. Jo, jij komt uit 

Betlehem ga dan naar je eigen stad, laat ze daar maar voor u bidden. 

Vraag niet aan mij om nog meer voorbeelden te noemen, want dan ben 

ik eerder geneigd om persoonlijk langs te komen. 

 

De volgende voorganger die ik belde zij maak maar een afspraak met 

de oudsten en dan zien we wel verder.  

 

Zolang als ik in de gemeente zit hebben deze oudste nog nooit de 

moeite genomen om enig contact te leggen met mijn gezin. Had ik dan 

contact met hen op moeten nemen, Ja, misschien wel. Er was een 

periode dat ik door allerlei mensen beschuldigd werd van onchristelijk 

gedrag. Waar ik van werd beschuldigd had ik niet gedaan en waar ik 

niet van werd beschuldigd had ik wel gedaan. Deze oudsten gingen 

zonder meer er van uit dat deze mensen gelijk hadden. Zij namen een 

houding aan van we zullen dit varkentje wel eens wassen. Helaas is de 

varken nooit gewassen, noch hadden ze de moeite genomen om te 

informeren “recht-streeks bij mij” of het klopte wat er over mij werd 

verteld. Daarentegen zwegen zij in allen talen. Onze relatie beperkte 

zich tot dag en hallo. Toch ik kan zeggen vanuit mijn hart dat ik van 

deze mensen houdt en ze alles heb vergeven.  

 

Het idee alleen dat ik ze niet kon vertrouwen met persoonlijke zaken 

was voor mij doorslaggevend. Om resoluut nee te zeggen op het 

aanbod. De derde “gezegende” broeder verbaasde mij helemaal, we 
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raakte verwikkeld in onderhandelingen over de dag waarop hij tijd had 

om met mij te bidden.  

 

Uiteindelijk is het mijn vrouw d ie voor mij gebeden heeft!!!!! 

 

Ik herinner mij een voorval waarbij een evangelist uit het buitenland in 

een gemeente predikte. Bij mij had ik een schizofrenen vrouw die 

dringend gebed doormiddel van hand oplegging nodig had.  

Hij kwam het podium af ik vroeg hem te bidden voor haar. Terwijl hij 

met een ander begon te praten legde hij de hand op haar hoofd, keek 

haar aan en zij NO MORE (niet meer. Liep daarna weg zonder 

aandacht aan haar te besteden. Inderdaad NO MORE zal ik dit soort 

type evangelisten vragen om voor een ander te bidden. De vrouw 

glunderde om de speciale aandacht die ze 5 seconden had gehad. Om 

de daarop volgende dagen nog net zo schizofreen te zijn als ze altijd 

was. Laten oudsten, evangelisten, voorgangers en welke christen dan 

ook eerst eens nadenken of ze wel zin hebben voor mensen te bidden 

voor ze een uitnodiging.En als ze het dan doen neem de Tijd. Stelletje 

wolven. Indien een gelovige bij u komt om te vragen of u met of voor 

deze persoon wil bidden. Laat de persoon dan niet in de kou staan door 

als een overgeestelijke over regels en orde te gaan praten “die niet eens 

van God zijn”.  

 

 Marcus 16 : deze tekenen zullen de gelovigen volgen, in mijn naam 

zullen  ze op zieken de handen leggen 

 Jacobus 5: het gebed van de rechtvaardige……… 

 Johannes 14 vers 14: Alles wat je aan Mij vraagt in mijn naam … 

 Mattheüs 7 vers 7: Als bid zul je ontvangen, 

 

Deze teksten waren niet geschreven voor de voorganger maar voor u 

en mij. Zoek een aantal teksten in u bijbel op over gastvrijheid. 

Respecteer de orde en gezag binnen de gemeente. Als zich zo’n 

situatie voordoet tijdens een dienst, draag de persoon dan over aan de 

oudsten of vraag toestemming. Dit om enig chaos te voorkomen. 
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Daarbuiten wees een Kind in de Heer voor een ieder die behoeftig is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen wie moet ik strijden ? 
 

Er zijn vele boeken geschreven over demonologie en satan. Wat mij 

opvalt is dat deze boeken zoveel over satan en zijn handlangers weten 

te vertellen, dat ik enigszins het idee hebt dat ze elke week een thee-

kransje aan het houden zijn met hem. Ze hebben zoveel inside 

informatie over hem en zijn handlangers (denken ze) dat ze door hun 

onwetendheid voor de gek worden gehouden. Indien u zich gaat ver-

diepen in satan en zijn cultuur (wat God ons nooit heeft gevraagd om 

te doen) kunt u de donder er op zeggen dat u informatie krijgt die niet 

echt van God komt maar eerder v.d. leugenaar zelf.  Satan wil maar 

een ding dat is u op een verkeerd spoor brengen. Alles wat we hoeven 

te weten over de duivel en trawanten vinden we in de bijbel "en dat is 

verrekte weinig". God heeft van den beginnen gewild dat u zich bezig 

hield met zijn Woord, het licht. U heeft lang genoeg in de duisternis 

geleefd en zich ermee bezig gehouden voor dat u tot het licht kwam, 

welke is in Christus Jezus. Vele mensen zijn op een onderzoek tocht 

met als achterliggende grond te doorgronden de trukage’s die satan 

vandaag aan de dag gebruikt. Als zij erop worden gewezen dat ze zich 

teveel met deze zijde bezighouden, komen ze met allerlei verweer. 

Laat mij u verzekeren dat u aan een leven niet genoeg heb om te satans 

tactieken en technieken te leren kennen en doorgronden. Hij is al 

eeuwen bezig, om mensen het leven zuur te maken. Eerlijk gezegd 
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heeft u lang genoeg onder zijn juk geleefd om te weten waar u voor 

moet oppassen en waar u zich mee bezig zou moeten houden. 

 

In een zekere mate wil ik alleen de dwaasheid van deze zaken aan de 

kaak te stellen en om u te laten zien waar onze werkelijke strijd ligt. 

 

Voordat ik het een en ander gaat uitleggen onderken ik dat demonische 

activiteiten bestaan. Dat er mensen zijn die er behoorlijk last van 

hebben of hadden.  

 

 

Maar een duistere macht kan alleen in ons leven komen als een mens 

zich doelbewust inlaat met duistere praktijken. Opdat moment kies je 

met je wil, zo intelligent ben je dan niet. Voor een christen is 

vasthouden aan bepaalde wereldse zonden de deur open zetten voor de 

duivel. Een aantal zaken valt te onderscheiden indien men langdurige 

lichamelijke klachten vertoont zonder enige duidelijke oorzaak. 

Maagklachten, buitensporige hoofdpijn, etc. Of een storend gedrag 

patroon, smetvrees, buitensporige en extreme gedragingen. Mocht dat 

het geval zijn dan wordt het tijd om jezelf een geestelijk goed te 

onderzoeken, het is goed om dit te samen met nog een christen te 

doen. Wat betreft ongelovigen is het geheel een andere zaak, deze staat 

los op zich zelf. Maar eerst wil ik de onmogelijkheid laten zien dat 

voor hen die in Christus zijn, bezeten kunnen worden “zoals 

sommigen zeggen”. Het is een leugen die satan ons zou willen laten 

geloven, dat hij meer macht heeft dan de bijbel over hem verteld. 

 

Laten we ons richten op de Apostel Paulus, deze had geheel zijn eigen 

idee over de strijdt die we met zijn allen hebben te voeren. 

 

  In Efeze 6 vers 12 :  King James Version 
  Maar we worstelen niet tegen vlees en bloed maar  

  tegen overheden, tegen krachten, tegen beheersers van  

  de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke boze in  
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  hoge plaatsen. 

 

  Rechtstreeks vanuit het Hebreeuws en Grieks staat  

  er in de (The Interlinear Bible  

 

  In Efeze 6 vers 12 : 
  Omdat we niet worstelen tegen vlees en bloed, maar  

  tegen regeerders, tegen hoge autoritei-ten, tegen de  

  regeerders van deze wereld, van de duisternis van deze  

  tijd, tegen de geestelijke van kwaad in de hemelen. 

 

 

Deze tekst zijn vrij en letterlijk vertaald vanuit het engels. Op deze 

tekst zijn complete dogma's en leringen gebouwd die totaal uit zijn 

verband gerukt zijn. Ze brengen christenen in situaties en gevechten 

waar ze niet horen te zijn en niets hebben te zoeken. Er zijn complete 

bediening ontstaan in het uitdrijven van demonen. Ik vind deze bedie-

ning niet terug onder de bediening van de Heilige Geest in de brief aan 

de Corintiërs. We trekken ten strijde tegen demonen en satan op de 

meeste mogelijke onzinnige wijze. Christenen zijn verbaasd als ze in 

zo'n gevecht onderop komen te liggen. De duivel is zo slim geweest 

om teksten uit het woord van God in zo'n daglicht te stellen dat 

complete gemeentes die weg zijn ingeslagen die nergens toe leiden. In 

mijn onwetendheid heb ik zelf  hieraan meegewerkt. Tijdens een 

dienst was er een voorganger uit Australië. Deze voorganger sprak 

over een gemeente waar hij predikte die elke keer onder luid geroep en 

met het slaan van armen in de lucht demonische machten omverhaal-

de. Tijdens die dienst zat ik te luisteren. Op een gegeven moment 

moesten we hard juichen en doen alsof we een boog in de hand hadden 

en pijlen afschieten in de richting van het oosten. Daarna knielde we 

en begonnen we op de grond te trommelen. Bijbels gezien had hij het 

prachtig onderbouwt en door mijn eigen gebrek aan kennis trapte ik in 

deze onzin. Maar in zijn gemeente in Australië deed hij dit soort onzin 

elke keer weer. Hij vertelde hoe hij deze machten brak en dat heksen 
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daarna de heuvels om de stad op klommen om daarna de duistere mac-

hten te herstellen die hij verbroken had, dit alles in de naam van 

Christus. Deze cyclus herhaalde zich keer op keer. Ik ken deze 

voorganger zijn hart en zijn intentie niet maar ik weet nu wel dat dit 

zo'n onzin was en nog is. 

 

Indien we de Heer loven en prijzen slaat satan en zijn maatjes op de 

vlucht. Weet u God liet me zien hoe verkeerd wij met deze wetenschap 

omgaan, dit is in en in triest. Hiervoor heeft de Heer het loven en 

prijzen niet ingesteld. God hoopt dat u het vanuit uw hart doet omdat u  

 

 

Hem liefheeft en vanuit de gedachte de Heer gaat loven en prijzen om 

zo duiveltjes op de vlucht te jagen. Als door God te loven en prijzen de 

duivel nog eens de benen neemt prima maar laat dat nooit de achter-

liggende bedoeling zijn. Alstublieft ik smeek u niet meer vanuit die 

gedachte de Heer te loven en prijzen. Want dan heeft Hij liever dat u 

het laat. U hart is op dat moment niet gericht op God maar op het ver-

drijven van Satan. Dat is echt fout denken. 

 

Als we terug gaan naar de schepping zien we hoe Adam, Eva en de 

dieren des veld in harmonie leefde. God heeft ons geformeerd uit 

liefde en zijn intenties voor ons was liefde. In 1 Corintiërs 13 kunnen 

we lezen over de liefde uit liefde komt geen strijden voort. Door dat 

we in zonden zijn gevallen kwamen we in de strijd terecht en hebben 

we nu deel aan de strijd tegen de macht der zonde. We zijn niet 

geschapen om te strijden. Daar zijn wij te zwak voor, wij zijn als mens 

geen partij voor satan we zouden het afleggen tegen hem. Doordat we 

door onze zonde gescheiden raakte van God en wij niet meer in de 

liefde wandelde kreeg satan de overhand. Gelukkig kunnen we door de 

hele bijbel zien dat God juist door zijn liefde de mens steeds weer te 

hulp schoot. God voorzag in een oplossing juist door de weg te her-

stellen die ons gescheiden hield van Hem. Dit door zijn zoon Jezus 

Christus die voor ons is gestorven en weer is opgestaan uit de doden. 
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Door dat de weg tot God is hersteld zijn wij in staat om in te gaan tot 

zijn liefde. Als wij vanuit Gods liefde gaan wandelen is er niet een 

duistere macht die ons kan verslaan. Dan zijn we in staat om stand te 

houden. 

   

  Joh. 3 vers 20 :  
  Want een ieder, die het kwaad bedrijft, haat het licht,  

  en gaat niet tot het licht... 

 

Dat wat Kwaad bedrijft haat het licht en gaat er niet heen. Indien u 

door uw wandel in Christus genoeg licht produceert, als u zorgt dat uw 

lamp ten volle brand. Zal het kwaad uiteindelijk vanzelf wegblijven. 

 

 

 

Romeinen 13 vers 12 zegt dat we de wapenen des licht 

aan moeten doen. 

 

Wapenen ? Heee, je hebt net gezegd dat strijden niet voor ons 

weggelegd, correct we komen daar straks nog op terug.  

Toen Jezus hier op aarde wandelde hield Hij zich niet bezig met het 

zoeken van satan of demonen. Jezus ging niet in de aanval. 

 

De duivel zocht Jezus op dat lezen we in Mattheüs 4 vers 3 : En de 

verzoeker kwam en zeide tot Hem..... 

 

Ziet u satan kwam naar Jezus en Jezus niet naar Satan. Toen satan 

kwam aangerend om Hem te verzoeken viel Jezus hem niet in zijn 

strot en zei ook niet ik ga je vermoorden. Hij bestreed hem heel rustig 

met Gods woord. Het was een woorden strijd niet meer. 

 

  Er staat in Jacobus 4 vers 7: 
  Onderwerpt u dus aan God en biedt weerstand aan de  

  duivel, en hij zal van uw vlieden. 
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Ik zie hier staan wederstaan niet aanvallen, ziet u hier gaat het al fout 

de meeste christenen vallen aan, waarom, wie heeft u gevraagd dat te 

doen. God niet ! Jezus niet ! Misschien een mens ? Teveel boeken 

gelezen ? 

 

  Efeze 6 vers 11 : 
  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen stan- 

  dhouden tegen de verleidingen des duivels; 

 

Wederom staat hier standhouden, geen aanval kreet of zoiets. Indien u 

in het Licht wandelt in Christus dan zult u stand houden. 

 

 

 

 

Er bestaat veel misverstanden om de tekst in Mattheüs 16 vers 19 

waarin staat :  Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der he- 

  melen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden   

  zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult,  

  zal ontbonden zijn in de hemelen. 

 

Vaak als we denken met demonische machten te maken hebben of 

invloeden van de duisternis dan binden we deze, ik bind deze macht in 

Jezus naam. Menigmaal zie ik christenen naar voren komen gebukt 

gaan onder depressies, verslaving of zorgen, wat dan ook. Het eerste 

wat men dan bid is, ik bind deze geest van depressies of van verslaving 

of wat dan ook. 

 

Zo'n persoon komt opdat moment enigszins opgelucht over, want het 

is fijn om te horen dat niet jij het probleem bent maar een of andere 

macht buiten jezelf. Opdat moment voelt werkelijk opgelucht. Om de 

volgende ochtend wakker te worden en tot de ontdekking te komen dat 

diezelfde pest geest die gisteren gebonden is mee is gegaan naar huis. 
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Natuurlijk het fijne van dat gebed was dat de broeder of zuster die voor 

je gebeden hebt ervoor gezorgd heeft dat die demon op je rug vast 

gebonden zit. Men wou er zeker van zijn dat wat je mee heb genomen 

naar de kerk niet zou vergeten mee terug te nemen. 

 

Indien wij in staat zijn om machten der duisternis te binden, wat 

gebeurd er dan als we een demon binden. Binden we hem vast aan ons 

of moesten we hem juist ontbinden en als we een demon dan ont-

binden wat gebeurt er dan ontbinden we zijn macht zodat we nog meer 

last van hem krijgen.  

 

Die tekst was daar helemaal niet voor bedoeld. Er is maar een tekst te 

vinden in de bijbel die een duistere macht daadwerkelijk bind. Die 

staat in openbaringen waarin Jezus opdracht geeft aan zijn engelen om 

Satan duizend jaar te binden en in hem in een afgrond te gooien. 

 

 

 

Indien wij satan kunnen binden dan waarom zou God hem dan weer 

laten binden. Want het duizendjarige vredesrijk begint na de eindtijd.  

 

Ja maar zijn trawantjes dan ? Ik zou het niet weten. Waarschijnlijk 

gaan die tegelijk met satan de afgrond in. Een ding weet ik wel dat als 

het duizendjarige vredesrijk is begonnen dat er geen demonen aanwe-

zig zullen zijn. Misschien zijn ze gevlucht toen hun overste gevangen 

werd door God. Ik weet het niet. 

 

Alleen God is in staat om satan te binden en te ontbinden en dat 

gebeurt op zijn tijd en dat is niet nu. 

 

In openbaringen 9 vers 14 lezen we dat God opdracht geeft aan een 

van zijn engelen om de vier engelen bij de eufraat die daar gebonden 

zijn om los te laten. Wederom gaat de opdracht naar de engelen niet 

naar de mens. 
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  The interlineair Bible (rechtstreeks vertaald vanuit 

  het Hebreeuws en Grieks) Hendricksons Publisher.  

 

  Luc. 13 v.10 t/m 17 "Genezing op de sabbat": 
  En Hij was lerende in de synagoge op de sabbat. En  

  zie, daar was een vrouw hebbende een geest van    

  zwakheid achttien jaar en was voor overgebogen en  

  was niet in staat om recht te staan. En haar ziende,  

  Jezus riep haar nabij en zij tot haar, vrouw je bent  

  bevrijd van uw zwakheid. En Hij legde zijn handen op  

  haar en onmiddellijk was recht gemaakt ......... 16. En  

  deze zijnde een dochter van Abraham, welke satan laag  

  had gebonden achttien jaar was het niet haar recht om  

  haar vrij te maken van de band op de sabbat dag. 

 

 

 

Hier kunnen we duidelijk lezen dat deze vrouw een geest van 

zwakheid had en voor gekromd was. Jezus geneest haar van haar 

kromheid. Er staat dat zij laag gebonden was. Haar kromheid was een 

gebrek en ziekte waardoor ze gebonden was. Er staat ook dat satan 

haar laag had gebonden. Maar alle ziektes komen niet van God maar 

van de duivel, logisch dat er staat dat satan haar laag gebonden had. 

Het zou erg geweest zijn als God dit had gedaan. Jezus ontbind of bind 

hier geen geest hij geneest haar van haar kromheid en van haar zwak-

heid. Als ouders weet u dat je soms gebonden kan zijn door je 

kinderen, je bent beperkt in je vrijheid en kan niet meer alles zomaar 

doen. (wat niet inhoudt dat het slecht is). Maar soms ben je gebonden 

en kan je niet ergens heen omdat je kinderen op tijd naar bed moeten 

of wat dan ook. Dat probleem wordt echt niet opgelost om je kinderen 

te binden. Doordat je enigszins gebonden bent door de kinderen houdt 

het niet in dat het duiveltjes zijn “hoewel ik soms daar aan twijfel”. Dit 

idee is net zo belachelijk als het binden van demonen. Een christen kan 
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niet bezeten raken, doch men beweerd heel wat anders en baseert dat 

op een tekst uit Mattheüs. Laten we die tekst eens lezen. 

 

  Mattheüs 12 vers 43 en 44: 
  Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat  

  hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij  

  vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn  

  huis, waar ik ben uitgevaren; en als hij komt, vind hij  

  het leegstaan [en] geveegd en op orde. Dan trekt hij  

  heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan  

  hijzelf. En het wordt met die mens in het einde erger  

  dan in het begin. Alzo zal het ook gaan met dit boze  

  geslacht. 

 

Jezus sprak hier tegen de schriftgeleerden en de farizeeërs niet tegen 

bekeerde. God is in staat om een ongelovige vrij te zetten of deze het 

wil of niet.  

 

Indien zo'n persoon vrij is, maar Jezus niet in zijn hart vraagt. Dan is 

zijn woning weliswaar opgeruimd maar onbewoond.  

Als ongelovige kunt uw huis opgeruimd zijn maar het is onbewoond of 

bewoond door boze geesten. Op het moment dat u Jezus Christus of de 

Heilige Geest vraagt om in u te komen wonen is uw huis bewoont door 

uw geest de Heilige Geest en Jezus Christus. Uw huis wordt pas 

bewoont door uw geest op het moment dat u Hem die in staat is uw 

een geest van leven te geven vraagt om in uw hart te komen,  

 

  1 Corintiërs 15 vers 45: 

  Aldus staat er ook geschreven:  
  de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste  

  Adam een levendmakende geest. 

 

Door onze zonde is ons geest dood en komt deze pas tot leven wanneer 

we Jezus binnen laten "de tweede en tevens de laatste Adam" die onze 
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geest ook levend maakt. Op het moment dat u Christus in uw hart vra-

agt, staat uw woning niet meer leeg.  Zoals we in de tekst (Mattheüs 

12 vers 43) hierboven hebben gelezen kijkt de boze geest of zijn oude 

woning ook leegstaat. God wil niet dat ik bang ben voor satan Hij 

heeft hem overwonnen. Satan is een lager soort wezen, schepsel. Wij 

zijn de enige die geschapen zijn naar Gods beeld (Genesis 1 vers 26 

en 27).  

 

De mens bewijst zich steeds weer door te willen heersen over de ander, 

zowel in als buiten de kerk. We voelen ons vaak superieur. Aan de 

andere kant onderwerpen wij ons aan een wezen van lagere rangorde 

en dienen hem door middel van de zonde. Door de eeuwen heen 

hebben we bewezen te willen heersen en de wens om te onder-werpen, 

in beide heeft satan zijn succes behaald door ons te verwarren. We 

heersen over het verkeerde en onderwerpen ons aan het verkeerde.  

 

Vanaf de beginnen heeft de mens van dieren een afbeelding gemaakt 

om het als een afgod voor zich te stellen en zich daaraan te 

onderwerpen. Terwijl er duidelijk in Genesis 1 vers 26 en 27 staat dat 

we zouden heersen over de dieren. Zo onderwerpen we ons ook aan 

satan terwijl we over hem mede zullen oordelen (1 Corintiërs 6 v. 3). 

Als u wilt weten wat we kunnen binden en of ontbinden dan moet u in 

Mattheüs 18 vers 15 t/m 20 gaan lezen. 

 

Zonde kunnen we binden of ontbinden, belofte, een eed, of zweren is 

een bintenis. Het sluiten van een verbond bind je. 

 

 Psalm 15 vers 4: 
 .. heeft hij tot zijn schade gezworen hij verandert niet.... 

 

Indien u gezworen heeft doet u ook dat geen wat u heeft gezworen. U 

heeft zichzelf gebonden door toezeggingen te doen. In Marcus 3 vers 

20 t/m 30 Beschuldigen de farizeeërs Jezus en zeggen dat Jezus door 



 LEVEN IN VRIJHEID 

 

pg. 127 
 

belzebul boze geesten staat uitdrijven. Jezus antwoord daarop dat 

indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is geen stand kan 

houden.  

 

  In vers 27 van dit hoofdstuk zegt Hij; 
  Maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan  

  en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft   

  gebonden, en dan zal hij zijn huis plunderen. 

  

Deze tekst zegt niet dat we satan kunnen binden en als met die sterke, 

ik wordt bedoeld. Nu ik zou niet weten wat ik van satan moest roven. 

Er is niets wat hij heeft waar ik interesse voor hebt. Als satan als sterke 

hiermee wordt bedoelt. Jezus heeft hem reeds in de dood overwonnen 

(Hebr 2 en 14).  

 

Zou satan dan toch misschien bij een christen binnen kunnen dringen 

en dat wat van God is binden geenszins, nimmer. Indien u dat denkt of 

geloofd dan stelt u de duivel boven Christus. 

 

  1 Johannes 4 vers 4: 
  ......want Hij, die in u is, is meerder dan die in de  

  wereld is. 

 

De duivel zal het niet in zijn hoofd halen om Jezus aan te vallen. Dat 

heeft hij een keer gedaan en daar heeft hij nu nog spijt van. Als hij 

langs komt is het alleen om u ertoe te bewegen te zondigen. Er is er 

maar een die de sterke kan binden Jezus Christus alleen en Hij heeft 

terug genomen wat alleen Hem toekomt, Het rechtmatige koningschap. 

Jezus heeft hem onttroond. Leest u 1 Petrus 3 vers 22 en Hebreën 2 

vers 4 maar eens. Misschien moeten wij bij satan inbreken en zijn 

huisraad stelen, zo zou je deze tekst ook kunnen belichten. 

 

  In Marcus 16 vers 17 staat: 
  Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in  
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  mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven..... 

 

Satan kan vandaag aan de dag alleen nog maar redeneren en misleiden. 

Net zoals in het Hof van Eden en net zoals in de verzoeking v.d. 

woestijn bij Jezus. Hij tracht ons te verleiden door ons zonde voor te 

spiegelen met vals licht (2 Corintiërs 11 vers 14).  

Het lijkt mooi en het lijkt niet erg, maar op het moment dat u net als 

Eva hapt dan begint de ellende. 

 

Mattheüs 17 vers 14 t/m 21 : 
En toen zij bij de schare gekomen waren, kwam iemand tot Hem en knielde 

voor hem neder, en zeide: Here heb medelijden met mijn zoon, want hij is 

een maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en 

dikwijls in het water. En ik heb hem naar uw discipelen gebracht en zij 

hebben hem niet kunnen genezen. Jezus antwoordde en zei, O, ongelovig en 

verkeerd geslacht, Hoelang zal Ik nog bij u zijn ? Hoelang zal ik u nog 

verdragen ? Breng hem Mij hier. En Jezus bestrafte hem en de boze geest 

ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af. Toen 

kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: 

Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven ? Hij zeide tot hen: vanwege 

uw kleingeloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een 

mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier daarheen en 

hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart 

niet uit dan door bidden en vasten. 

 

Jezus sprak hier niet over het uitdrijven van die boze geest uit de 

maanzieke, hoewel dit wel zo is uitgelegd. Jezus sprak tot zijn disci-

pelen en werd moe van ze. Heel de tijd sprak Hij over zijn Vader en 

Zijn Koninkrijk maar ze begrepen het niet. Toen Jezus zei "maar dit 

geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten", sprak hij over het 

ongeloof van zijn eigen discipelen.  Lees in vers 17, daar staat O, 

ongelovig en verkeerd geslacht. Dat wat ongelovig en verkeerd was 

noemde hij geslacht. Wat werkt vasten en bidden uit? Geloof en vol-

harding.  
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Ziet u als we satan en zijn vriendjes verkeerd bestrijden lacht hij zich 

kapot en krijgt hij de aandacht die hij juist wil.  

 

De duivel bestrijdt je met het woord van God niet meer en niet minder.  

 

Laat geen vervloeking over uw lippen komen, zeg niet satan ik 

vervloek je of ik vervloek deze onreine geest -macht. Indien u zich 

daartoe laat verleiden door satan snijd u zich in uw eigen vinger. Jezus 

bestrafte demonen en satan maar niet ene keer vervloekt hij ze. Lees 

Mattheüs 17 vers 18, Lucas 4 vers 41. 

 

 

  Judas 9 : 
  Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de  

  duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van  

  Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen doch hij  

  zeide: De Here straffe u. 

 

Nu als Michaël het niet durfde en Jezus het niet deed, laten wij het dan 

helemaal niet doen. 

 

  Jacobus 3 vers 8 t/m 10 : 
  maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een  

  onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn Met haar  

  loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij  

  de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn.  

  uit dezelfde mond komen zegeningen en vervloekingen  

  voort. Dit broeders moet niet zo zijn. 

 

  Mattheüs 8 vers 8: 
  U kiest nu waar u uw mond voor gebruikt de Here te  

  loven of vervloekingen uit te spreken maar niet beide. 

 

Als u zich toewijdt aan God dan komt satan vanzelf langs want dan 

bent u een bedreiging voor hem eerder niet. Gaarne wil ik nog 
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benadrukken dat Jezus Christus, satan verslagen heeft, onttroont en 

ontwapend. Satan heeft geen macht noch gezag en geen wapens meer. 

Het enige wat hij doet is u laten geloven dat nog macht heeft dat u 

gebonden heeft, hij is een compulsieve leugenaar die niet wenst te 

worden opgevoed. Als hij met de waarheid van Gods woord word 

geconfronteerd slaat hij als een hond met de staart tussen de benen op 

de vlucht. In Ezechiël kunt u lezen dat als satan in hel wordt 

opgeborgen, dat een ieder die zich daar begeeft inclusief zijn trawanten 

(de gevallen engelen en demonen) verbaast zijn dat hij diegene was die 

het hen zo moeilijk maakte. Voor de gevallen engelen zal het 

teleurstellend zijn dat hun baas niets meer dan een wezen blijkt te zijn 

met een grote mond, zonder enige charisma of uitstraling.  

 

Persoonlijk vermoed ik dat zijn trawanten nog een beeld van satan 

hebben toen hij nog in bezit was van zijn oude luister en glorie. Maar 

nadat hij ontdaan was van alles zich verscholen heeft en alleen 

doormiddel van een grote mond, de gevallen engelen aanstuurt. Hij 

gaat dan ook rond als een briesende leeuw zoekende wie hij verslinden 

kan.  

 

Zoekende !!!!!! 

 

Tot op heden heeft hij nog niemand gevonden.  

 

Als satan tegen u brult, brul dan maar terug. 

 

Leven in overwinning 
 

Als er iets is waar ik moeite mee hebt in mijn leven is het falen, 

daarmee bedoel ik niet fouten maken. Maar er zijn momenten in mijn 

leven geweest en nog dat ik moeite hebt met het afrekenen van zonde 

die in mijn vlees zijn. Er zijn tijde geweest dat ik mij bewust tegen de 
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Heer heb gekeerd in de zin van Heer laat mij maar het lukt niet. 

Momenten dat ik bewust hebt gezondigd. Het ergste daarvan is dat als 

je daarmee doorgaat je geest letterlijk sterft in jezelf. Je voelt je 

langzaam dood gaan. Eens zij ik tegen een ongelovige je bent dood en 

als je het leven niet hebt geproefd weet je het verschil ook niet. Er is 

geen vergelijking materiaal dus weet je ook niet wat je mist. Maar voor 

hen die in Christus zijn is het verschil wel degelijk merkbaar als we 

besluiten ongehoorzaam te zijn aan God. Indien we onze eigen weg 

gaan of indien we er voor kiezen om te zondigen, tegen beter weten in. 

Dan is het gevolg de dood. 

 

Het staat ook in het woord van God : 

de gezindheid van het vlees brengt dood voort maar de gezindheid van 

de geest brengt leven. 

 

Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat zondigen de moeite niet waard is.  

God wil dat we in de overwinning gaan staan en ons niet laten leiden 

door ons gevoelens van falen. 

 

  The Interlinear Bible  (rechtstreeks vanuit het oud  

  Hebreeuws en Griek)  

 

  In 2 Timotheus 1 v. 7 staat : 
  Voor God heeft niet gegeven een geest van vrezen tot  

  ons, maar van kracht en van liefde en van zelfbe- 

  heersing 

 

 

Ziet u een geest van zelfbeheersing, andere vertalingen zeggen ook wel 

een geest van lafhartigheid of een geest van angst. We zijn in staat om 

ons te beheersen en niet zoals ik zo vaak al heb horen zeggen ik voelde 

mij gedreven of ik had mijzelf niet onder controle. Dat is een zwak 

excuus die niet opgaat voor God (let wel dit geld voor hen die in 

Christus zijn). 
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  The Interlinear Bible (rechtstreeks vanuit het oud  

  Hebreeuws en Griek)  

 

  Hebreën 12 vers 12 en 13 : 
  Daarom hef de handen op die langs u hangen en de  

  knikkende knieën, en maak rechte spoor voor uw  

  voeten dat de lamme niet uit het ter zijde gerake maar  

  veeleer geneze. 

 

Andere zijn afhankelijk van uw handel en wandel. Dat is een intense 

verantwoording waarin ik zelf zo vaak heb gefaald. Maar doordat God 

mij zo'n inzicht daarin heeft gegeven heb ik geen enkel excuus meer 

voor mijn falen. Vroeger hield ik mij verre van taken binnen een 

gemeente. Niet omdat ik niet wilde ,graag zelfs, mijn hart strekte zich 

er naar uit om in de bediening te stappen en geloof mij de wil bij mij 

was en is groter dan bij ieder ander. Ik was mij zo bewust van het feit 

dat als het niet ging vanuit een rein hart en goed geweten, ik tot schade 

zou zijn voor andere broeders en zusters en ik was nog niet klaar om 

die verantwoording op mij te nemen. Daarom in mijn persoonlijke 

relatie met de Heer heb ik gevraagd om mij, mijn motieven openbaar 

te maken voor mijn aangezicht. Dit omdat ik mij bewust was van 

mijzelf dat ik in staat ben om mijzelf te bedriegen. Laat ik u 

verzekeren dat ik ten zeerste geschrokken ben. In mijn hart was een 

chronisch gebrek aan liefde en mijn motieven waar erg zelfzuchtig.  

 

God wil dat we ons zelf continu onder-zoeken en onze zonden 

overwinnen. Dat is het fijne van God, Hij geeft ons de kans om de 

fouten die we gemaakt hebben door Zijn kracht te herstellen.  

Wat brengt over-winning met zich mee en hoe spoort God ons juist 

daartoe aan ? Dit doet Hij doormiddel van beloftes. Laten we eens 

kijken in Openbaring in de brieven die Johannes schreef aan de 

gemeente vanaf het eiland patmos. Dit waren brieven aan christenen de 

eerste gemeentes. 
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 Aan Efeze :  
 Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens,  

 die in het paradijs Gods is. 

 

 Aan Smyrna : 
 Wie overwint zal van de tweede dood  geen schade lijden. 

 

 Aan Pergamum : 
 Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgene manna, en ik  

 zal hem een witte steen geven en op die steen  een nieuwe naam  

 geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt. 

 

 Aan Tyatira : 
 En Wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaard, hem  

 zal ik macht geven over de heidenen, en hij zal hen hoeden met  

 een ijzeren staf, als aarde werk worden zij verbrijzeld  gelijk  

 ook Ik van mijn Vader ontvang en heb, en ik zal hem de morgen 

 -ster geven. 

 

 Aan Sardes :  
 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik  

 zal zij naam geenszins uitwissen uit het  boek des levens, maar Ik  

 zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. 

 

 Aan Filadelfia : 
 Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijns  

 Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven  

 de naam Mijns  Gods en de Naam van de stad Mijns Gods, het  

 nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en  

 mijn nieuwe naam. 

 

  Aan Laodicea : 
  Wie overwint, hem zal ik geven met  

  mij te zitten op mijn troon, gelijk  

  ook ik heb overwonnen en gezeten ben  
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  met Mijn Vader op zijn troon. 

 

Here Jezus heeft in alles voor ons de weg afgelegd. Hij is degene die 

heeft geleden, Hij is degene die overwonnen heeft. En door Hem zijn 

alle dingen mogelijk. Het mooiste wat de Heer doet is dat Hij u 

mededeelzaam wil maken in de overwinning. Om te weten wat het is 

wat u moet overwinnen zou u juist deze brieven moeten lezen. Zien 

welke zonde of tekortkomingen zij mee te kampen hadden. Jezus 

spoorde hun aan om de werken van het vlees te overwinnen. De 

brieven werden geschreven aan verscheidene gemeentes in Azië en 

deze gemeentes bestonden uit christenen (hoewel het niet mijn intentie 

is om over openbaringen en de toekomstvisie van dit bijbelboek enig 

uitleg te geven. Wil ik van deze gelegenheid toch gebruik maken om 

iets recht te zetten). In deze brieven geeft Jezus een aantal beloftes 

gekoppeld aan de overwinning. Nu weet ik niet in hoeverre u studies 

of seminars heeft gevolg over openbaringen. Maar een groot aantal 

sprekers en auteurs die hebben gesproken en geschreven over openba-

ringen, zijn van mening dat de christenen een taak in de Hemel hebben 

en dat de Joden een taak op aarde hebben "in de tijd van het duizend 

jarige vredesrijk. Nu als we de brieven in ogenschouw nemen en de 

beloftes in die brieven, vinden we in een groot aantal van de beloftes 

dat er gesproken wordt over een aardse taak in het nieuwe Jeruzalem.  

 

Er kunnen momenten zijn in uw leven dat satan het u daadwerkelijk 

lastig maakt. In wat voor situatie dan ook. Daar is dan gevoel van moe-

heid, matheid en het lijkt of we aan de verliezende hand zijn. Door alle 

het strijden zijn we zo moe geworden dat we de strijd willen staken. 

Gideon was geroepen door God om het volk van Israël te bevrijden 

van de last der Medjanieten en Amelekieten. We kunnen dit lezen in 

het boek van Richteren hoofdstuk 7 en 8. 

 

  Richteren 7 vers 22 t/m 25: 
Terwijl nu de driehonderd op de horens bliezen, richtte de 

Here in de gehele legerplaats het zwaar van de een tegen de 
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ander, en het leger vluchtte tot Bet-Hassita, in de richting 

van Serera tot aan de oever van Abel-Mechola boven 

Tabbat. Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen 

uit Naftali en uit Aser en uit geheel Manasse en zij 

achtervolgden Midjan. Ook zond Gideon boden uit in het 

gehele gebergte Efraïm met de boodschap: Daalt af de 

Midjanieten tegemoet, en snijdt hun tot aan Bet-Bara de 

overtocht af over het water, over de Jordaan.  

Toen werden allen mannen van Efraïm bijeengeroepen en 

sneden hun tot Bet-Bara de overtocht af over het water, over 

de Jordaan. En zij namen twee vorsten van Midjan 

gevangen Oreb en Zeëb, Oreb doodde zij op de rots Oreb en 

Zeëb doodden zij in de perskuip Zeëb; en zij vervolgden 

Midjan; de hoofden van Oreb en Zeëb brachten zij Gideon 

aan de overzijde van de Jordaan. 

 

Dit stuk uit richteren is een prachtig stuk laten we het eens nader 

bekijken. God had uit het gehele volk van Israël maar een klein legertje 

van driehonderd man gekozen tegen een overmacht van ontelbare om 

hen te verslaan. De Heer had niet velen nodig om gedaan te krijgen 

wat noodzakelijk is. Uw zonden en/of geestelijke strijdt mag groot 

lijken voor u. Misschien heeft u het idee dat u een grootte Gods man 

nodig heeft om een doorbraak te bereiken. Misschien wel! Maar God 

doet vaak grootte zaken met kleine oplossingen. Een klein woord, Een 

kort gebed. Gideon met zijn mannen verwarde het leger van de vijand 

zodat ze verward werden en elkaar aanvielen. Hij riep voor dat de 

strijdt begon voor de Here en Gideon. Zeg nu tegen uw vijand voor de 

Here en voor mij, schreeuw het uit VOOR DE HERE EN VOOR 

MIJ. Verward uw vijand. Met dat kleine leger werd het immens 

grootte leger van de Midjanieten en Amelekieten op de vlucht ge-

slagen ze vluchtte richting Bet-Hassita wat vermoedelijk betekend 

Huis van bewaring.  

Ze dachten dat ze daar bewaard zouden blijven richting Serera Heuvel 

van 0ntsnapping, waar ze hoopte te ontsnappen aan Gideon. Nabij 

Abel-Mechola wat betekent Beek van de Dans, in de hoop dat ze de 
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dans zouden ontspringen. Bij Tabbat wat betekent de Goede stad, waar 

ze rust zouden vinden en alles weer goed zou komen. Als u uw vijand 

een slag heb toegediend vluchten ze weg. Velen christenen zijn allang 

blij als hun geestelijke vijand op de vlucht is.  

 

 Tijdens  uw strijdt zal hij u langs diverse plaatsen lijden waaronder: 
  

 Bet-Hassita (Huis van  bewaring). Uw vijand hoopt dat u de 

     strijdt daar staakt. Hij geeft u het gevoel dat u bewaard bent  

     gebleven en de strijdt is gestreden. 

 Serera (Heuvel van ontsnapping) waar  u het gevoel ervaart dat u 

ontsnapt bent aan uw vijand. 

 Abel-Mechola (de dans ontsprongen)  als u bij deze plaats komt 

krijgt u  het gevoel dat u de dans bent ontsprongen, trap er niet in.   

 Tabbet (Goede stad) Hun laatste hoop dat u het idee heeft dat alles 

goed is en alles wel. 
 

In een oorlog of een strijd is het altijd gevaarlijk om uw vijand te laten 

leven of te laten ontkomen. Hij zal zijn wonden likken, herstellen, 

hergroeperen, om daarna met een nog grotere legermacht aan te vallen. 

 

Gideon riep het volk van Efraïm en Manasse ter hulp. Efraïm betekent 

Vruchtbaar en Manasse betekent doende vergeten. Als u overwint dan 

zal u een vruchtbaar leven leiden en van al uw vijanden verlost zijn en 

ze vergeten. Toen ze twee koningen te pakken hadden Zeëb wat wolf 

betekent en Oreb wat raaf betekent. Een wolf is een Jager hij is laf. 

Meestal wacht hij tot dat zijn prooi verzwakt is en valt dan aan. Een 

raaf is een aasvogel hij eet alles een rooft u rust en overwinning de 

ander eet de restjes als u niet beiden afrekent dan rekenen zij met u af. 

 

In hoofdstuk 8 van Richteren vanaf vers 4 t/m 21 lezen we dat 

Gideon met zijn mannen "ondanks hun vermoeidheid" toch de Jordaan 

overstaken achter de vijand aan.  
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Hij kwam bij de plaats sukkot (dit betekent rustplaats) waar hij hoopte 

te kunnen rusten. Maar men gunde hem geen rust daar en trok verder.  

 

 

Toen kwam hij bij de plaats Penuël (dit betekent aangezichts Gods) en 

daar werd hem ook geen rust gegund. Hoe vaak denken we niet dat we 

ons op een bepaald punt in ons leven bevinden.  

 

Achteraf bleek het geen rust plaats te zijn soms zoeken we het 

aangezicht van God en als we ons daar bevinden wordt ons ook geen 

rust gegund. In dien we geen rust verkrijgen en het ons niet wordt 

verleend ga dan verder. 

 

Gideon kwam nog langs twee plaatsen, nobach (dit betekent geblaf). 

Gideon en zijn mannen waren vermoeid maar de vijand ook. U kent 

het spreek woord blaffende honden bijten niet. Toen de vijand op de 

plaats Jogbeha (wat betekent hoog gelegen) was gekomen dachten ze 

veilig te zijn. We lezen ook in Richteren 8 vers 11 dat de vijand zich 

veilig waande en daar greep hij de twee koningen Zebach (dit betekent 

offer) en Salmunna (betekent bescherming). Deze twee koningen nam 

hij mee langs de plaatsen die Gideon en zijn mede strijders geen rust 

hadden gegund. Hij toonde zijn overwinning en sloeg die steden 

uiteen. Zelfs op de terugweg rustte hij niet en bestrafte een ieder die 

hem geen rust had gegund. Uiteindelijk doodde Gideon ook de laatste 

twee koningen. 

 

Indien u zich mat of vermoeid voelt van al het strijden lees dan verder , 

dan zegt de Heer nu tot u vanuit  

 

  Romeinen 16 vers 20 : 
  De God des vredes zal weldra de Satan onder uw voe- 

  ten vertreden. 
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Op zich een zeer bemoedigende tekst, maar er is iets speciaals met die 

tekst aan de hand. hier komen we later op terug. 

 

Ten tijde van Jozua en de verovering van het zuiden van Kanaän. Het 

volk raakte verwikkeld in een hevige strijd met Adonisedek de koning 

van Jeruzalem, Hoham de koning van Hebron, Piram de koning van 

Jarmut, Jafia de koning van Lakis en Debir de koning van Eglon.  

De mannen van Gibeon raakte beangst doordat ze rondom belegerd 

waren door deze koningen. Ze zonden boodschappers tot Jozua met de 

boodschap, Trek uw hand niet van uw knechten af, ruk haastig tot ons 

op, verlos ons en help ons. Jozua en het volk van Israël maakt een fout. 

God had hun de opdracht gegeven elk volk uit te roeien. Maar de 

Gibeonieten hadden hun misleid en ze gingen een verbond met hun 

aan (Jozua 9 vers 3 t/m 19). Waardoor ze de Gibeonieten niet meer 

mochten doden vanwege hun eed tegenover de Gibeonieten. Indien het 

verbond u tot schade is dan zult u zich daar ook aan moeten houden 

(Psalm 15). 

 

Nu dan daar was een overweldigende meerderheid aan volk waar 

Jozua tegen moest strijden. Doch hij brak op en ging op weg, want hij 

had een verbond gesloten met de Gibeonieten. Jozua had beloofd de 

Gibeonieten in het land Kanaän niet te uit te roeien en hun te 

beschermen, daarin tegen zouden de Gibeonieten als knechten leven 

onder Israël. Terwijl Jozua onderweg was zei de Here tot Hem, Vrees 

niet voor hen, want Ik geef hen in uw macht, niemand van hen zal voor 

u stand houden. Maar net als de Gibeonieten een verbond hadden met 

Jozua, zo hebben wij een verbond met God. Toen de Gibeonieten 

Jozua naderde vernederde zij zichzelf "Trek uw hand niet van uw 

knechten af", Ze erkende dat ze niet lang stand konden houden "ruk 

haastig tot ons op", en als laatste stortte ze hun smekingen voor hem 

uit "verlos ons en help ons."  

 

Zoals we zagen trok Jozua gelijk op, Jozua betekent (de Here is 

verlossing , redding, heil) hij is het typebeeld van onze Here Jezus 
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Christus. 

 

De heer zei tegen Jozua vrees niet, niemand zal standhouden tegenover 

u en ik geef ze in uw macht. 

 

Indien wij strijden tegen de zonden in ons vlees en stand houden dan 

geef God ze in ons macht. De Heer zal u de overwinning schenken 

want Hij is met u. Strijd tegen zondige gedachten, breng ze in gevan-

genschap voor Gods troon, Strijd tegen de zonde in uw lichaam. En u 

zal verlost worden. De Here zal u uitredden indien u stand houdt.  

Hij zegt tegen u indien u volhard zullen de zonden in u geen stand 

houden. 

  In Jozua 10 vers 19 zegt hij tegen het volk  

  van Israël : 
  Maar gij blijft niet staan, jaagt uw vijanden na en slaat  

  op hun achterhoede los, laat hun niet toe binnen hun  

  steden te komen, want de Here uw God geeft hen in uw  

  macht. 

 

Neem geen genoegen met het feit dat uw vijand op de vlucht is gegaan 

voor uw maar reken definitief met ze af. Reken af met de zonden in 

uw vlees met verkeerde ge-dachten, jaag ze niet alleen op de vlucht. 

De vijf koningen waren gevlucht naar een spelonk bij Mekkeda waar 

ze gevonden werden door de Israëlieten en in opdracht van Jozua 

gooide ze stenen voor de opening zodat de koningen niet zouden 

vluchten. 

 

De Here Jezus wil dat de gedachte die het u zo lastig maken Gevangen 

zet en de opening dicht gooit zodat ze niet kunnen vluchten. Verkeerd 

denken laat zich alleen bestrijden en vangen indien we het woord van 

God ertegen gebruiken. Het leuke van christenen is dat op het moment 

dat ze hun koningen op de vlucht hebben gejaagd tijdens de achter-

volging ineens bevreesd beginnen te worden. Ooooo ik wordt ineens 

zo depressief, ik voel het aankomen. 
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In hun angst vluchten ze een Grot in, in de hoop dat de koningen er 

niet achterkomen dat ze angstig zijn geworden en zich zijn gaan 

verschuilen. Daar zitten ze in die donkere Grot verscholen opeens 

horen ze stemmen. Aaa, ik ben niet alleen misschien kunnen ze mij 

helpen.  

 

Zelfverzekerd lopen ze op de stemmen toe maar door dat het zo donker 

is kunnen ze niet zien wie het zijn. Hallo, zeg kunt u mij helpen ik ben 

aan het strijden tegen een aantal koningen en, nu zijn ze zo dichtbij dat 

ze de gezichten van de stemmen in het donker net kan waarnemen. 

Ineens klinkt er een luide kreet AaaaaI. Ze zijn er achter gekomen dat 

ze in dezelfde grot zijn gaan schuilen als de koningen. Ze zijn zich rot 

geschrokken ze draaide zich om en rende naar de uitgang maar deze 

bleek te zijn geblokkeerd met stenen !! Stom, hè. 

 

We leren het nog steeds niet. In Jozua 10 lezen we ook verder dat Hij 

de vijf koningen tot zich liet brengen en riep toen alle krijgslieden van 

het volk tot zich en zegt treed nader en zet uw voet op de nek dezer 

koningen, ze kwamen naderbij en deden wat Jozua had gezegd. 

Waarom deed hij dat ? Hij wist dat het volk gestreden had, dat ze moe 

waren en afgemat. Door hun voet op de hoofden van de koning te 

plaatsen voelde ze overwinning, op deze wijze liet hij zien dat het 

strijden wel degelijk de moeite waard was. 

 

  Romeinen 16 vers 20: 
  De God des vredes zal weldra de satan onder uw voe- 

  ten vetreden. 

 

Hierin zegt God dat hij de satan onder uw voeten zal vertreden, niet 

onder zijn voeten maar onder uw voeten. Hij wil u het gevoel van 

overwinning laten ervaren, Hij deelt het met u. Hij weet dat u moe van 

het strijden bent en afgemat. God roept u om naderbij te komen en zegt 

tegen u plaats je voet op de kop van satan.  
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Een hoop christenen komen naderbij en kijken satan aan en plotseling 

vinden ze hem van die zielige druilerige puppy ogen hebben. Ze staan 

erbij en kijken ernaar, passief, apathisch. Satan is een leugenaar maar 

was ook de morgenster, hij is in staat om vals licht te produceren.  

Hij is een misleider. Hij is geen cocker spaniël met van die zielige oog-

jes, het is een pitbull en als hij eenmaal toehapt laat hij niet gauw los. 

Het verbaasd me hoeveel christenen nog staan te converseren met de 

duivel. Hoe heet je waar kom je vandaan, lig je goed. Ik zal proberen je 

geen zeer te doen. Ze stellen zich zo zielig op dat bij de tijd dat ze 

eindelijk eens een voet op zijn kop zetten, hij de benen heeft genomen 

en God op vakantie is gegaan. En dan vinden ze het gek dat er niets 

verandert in hun leven. In Jozua 10 vers 12 Zegt Jozua zon sta stil .., 

Indien u vandaag gehoorzaamt aan Jezus zijn opdrachten dan zal God 

zijn licht over u laten schijnen tot in alle eeuwigheid. 

 

  Johannes 3 vers 21 : 
  maar wie de waarheid doet gaat tot het licht opdat van   

  zijn werke blijke, dat zij in God verricht zijn. 

 

Indien u zich in duisternis begeeft zijn uw werken hoe goed dan ook 

nooit uit God. 

 

  Hosea 2 vers 5 : 
  Daarom zie, Ik ga uw weg met doornen versperren, Ik  

  ga tegen haar een muur oprichten, zodat zij haar paden  

  niet kan vinden. 

 

Zelf heb ik in onreinheid geleefd en weet dat indien we ons niet van 

onze weg bekeren God u het zicht zal ontnemen. Maar indien u zich 

bekeerd zal God zich tot u wenden en vergeven. Maak vandaag een 

ommezwaai in uw leven, sta op en zeg vandaag doe ik het anders. De 

duivel zal proberen u continu te confronteren met uw oude zonde.  
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Als u de heer om vergeving vraagt en berouw heb toont. Dan is het 

oude voorbij en het nieuwe is gekomen. Laat vandaag een einde 

komen aan uw lijden, God heeft een leven vol van vreugde, rust en 

geluk voor u weg gelegd. 

 

 

Eigenwaarde 
 

Er staat duidelijke geschreven in de Bijbel, niets kan ons scheiden 

van de liefde van God. 

 

Gaarne zou ik u willen verzoeken om over deze tekst te gaan na-

denken. Zeg hem hard op en lees hem keer op keer. Net zolang totdat 

u een gevoel van rust over u krijgt en gaat beseffen wat dit inhoudt 

en betekent voor uw leven. Om u een stukje op weg te helpen voeg 

ik hier een van mijn gedachten toe die voorkomt uit deze tekst. 

 

Zelfs al zou ik in de Hel zijn, dan nog ben ik niet gescheiden van de 

liefde van God.  

 

Deze gedachte brengt geen onzekerheid maar juist een zekerheid. 

Een zekerheid van GODS liefde voor U. Als satan u probeert wijs te 

maken dat U het verbruikt hebt bij God en dat Jezus niet meer van u 

houdt dan houdt deze gedachte voor U. 

 

ZELFS AL WAS IK IN DE HEL NIETS KAN MIJ SCHEIDEN 

VAN DE LIEFDE VAN JEZUS CHRISTUS. 

 

Gods liefde blijft, zelfs voor hen die verloren zijn gegaan. 

 

We weten het want het is ons honderden malen verteld, dat alle 

genade is. Genade staat ook voor vrede, rust, volharding, hoop. 



 LEVEN IN VRIJHEID 

 

pg. 143 
 

Ondanks de genade die wij in Christus hebben verkregen als een 

vrije gift tot vergeving van al onze zonden. Leven we gefrustr-eerd, 

belast, beladen, ter neer geslagen, met gevoel van zelf verwijt, gevoel 

van falen, onvolkomenheid. 
 

 

 

 

 Ik heb gebrek aan medeleven 

 Ik houdt niet lang genoeg/of geen stille tijd 

 Ik kan niet danken als die ander 

 Ik heb geen geloof 

 Ik ben geen goede ouder 

 Ik heb nare eigenschappen 

 Ik weet zeker dat men negatief over mij denkt 

 Ik kan mijn mond niet houden 

 Ik kijk naar de verkeerde dingen 

 Ik Luister naar geroddel en ik roddel 

 Ik ben ongehoorzaam  

 Ik wil ook niet luisteren naar God 

 Ik ben onheilig 

 Ik ben onrein 

 Ik maak steeds ruzie 

 

Op de meeste van de hierboven staande punten kan ik u zeggen.  We 

zijn geslaagd. Weet u God houdt toch van u, ondanks alles waarom ? 

 

 In Christus zijn we Volmaakt 

 In Christus zijn we Gerechtvaardigd 

 In Christus zijn we Geheiligd 

 In Christus zijn we Gereinigd 

 In Christus zijn we Bevrijd 

 In Christus zijn we Vernieuwd 
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 In Christus zijn we Meer dan overwinnaars 

 In Christus zijn we Gered 

 In Christus zijn we Geroepen 

 In Christus zijn we vol goede moed 

 In Christus zijn we Volharden 

 In Christus zijn we Hoopvol 

 In Christus zijn we Verwachtend 

Gebeden en een kort woord v.d. auteur  
 

 Bid met mij mee : 

 

Heer vanaf vandaag wil ik mijn leven anders inrichten. Wilt u een 

draai van 180 graden aan mijn leven geven. Vergeef al mijn zonden 

(noem ze bij naam), heer werk berouw in mijn hart uit. Leer mij de 

zonde te verafschuwen, vergeef mij heer. Amen. 

 

Indien u dit met uw hart hebt gebeden, dan vergeef ik u in Jezus naam 

vanaf dit moment al uw zonden. Kijk niet meer achterom, dat is 

precies wat satan zou willen. Dat u op uw oude zonde blijft terug-

kijken. Indien u dat doet zult u nooit voor uit komen. Want die 

terugblik zal u verlammen en er van weerhouden om in Jezus naam 

verder te gaan. Wees niet als Lot zijn vrouw, kijk niet achterom. Als 

satan bij u komt en de film van uw oude leven in uw gedachte gaat af-

spelen en zeg dan heel kalm en rustig. Dat is mijn oude leven ik heb in 

Christus een nieuw leven, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is 

gekomen. U kunt niets veranderen aan gisteren, dat is voorbij. Maar u 

hebt wel invloed op het heden en de toekomst. Sta op en neem de 

autoriteit over uw leven.  

 

Indien u uw wil ten dienste van de zonde heeft gesteld of ten dienste 

van satan, zeg dan op dit moment; Ik neem mijn wil terug en geef hem 

aan Jezus want Hij alleen is Koning en Heer over mijn leven.  
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God heeft me op de meest wonderbaarlijke wijze gebruikt, voor 

genezing, voor bevrijding, etc. 

 

God bracht me in contact met een hartpatiënt, met een schizofrene 

vrouw, een drie maanden te vroeg geboren baby, mensen die 

zelfmoord pogingen ondernamen, die bezeten waren van demonische 

machten, die op andere wijze geestelijk ziek waren, een Russische 

vrouw uit Tjernobyl die ernstig ziek was, Alcohol verslaafde, mensen 

met verdriet door het verlies van een dierbare, mensen die seksueel 

misbruikt waren, huwelijken die dreigde te stranden, etc.  

 

En Hij was en is getrouw Hij heeft ze allen genezen en bevrijd. 

 

Tot mensen die seksueel misbruikt zijn of die mishandelt zijn of die 

met een groot verdriet leven wil ik speciaal zeggen.  

God leert u niet ermee omgaan Hij breekt het uit u. U hoeft niet te 

geloven dat God u geneest ik geloof het en nog meer Jezus die het 

geloof is en het geloof heeft gelooft het. 

 

Gebed voor behoudenis. 

 

Heer ik ben een zondaar (noem ze bij naam) 

Wilt u mij vergeven voor wat ik heb gedaan Heer vanaf vandaag wil ik 

alleen U volgen  

Aan U alleen gehoorzaam zijn. 

Heer wilt u in mijn hart komen op dit moment en vanaf vandaag mij 

de weg wijzen. 

Dank U Heer dat U voor mij gestorven bent en al mijn zonde op u 

heeft genomen. 

Geef mij uw Heilige Geest en Vreze des Heren opdat ik niet meer 

zondige 

Amen 
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Gebed v.d. Auteur 

 

Heer ik bid voor diegene die zijn hart aan U heeft gegeven. Wilt U 

hem naar een gemeente leiden die over zijn ziel zal waken. Een plaats 

waar hij werkelijk U terug vindt in zijn mede broeders en zusters. En 

in de naam van Jezus Christus zegen ik ook u. Amen. 

 

Gebed voor genezing en bevrijding. 

 

Heer ik kom tot u. 

Breng rust in dit leven. 

Laat alle gedachte weg vloeien. 

Heer stort vanaf dit moment uw liefde  

over deze persoon uit. 

Raak haar/hem aan met uw Geest. 

En vanaf dit moment heer breek ik elk ver- 

driet en het verleden wat als last rust op deze persoon uit haar/hem. 

En vraag uw genezing en bevrijding over dit leven. 

In Jezus naam bestraf ik elke demonische macht en gebied ik deze 

persoon los te laten en weg te gaan. 

Heilige Geest, Heilige Geest, Kom en heel de wonden breng verlich-

ting zowel geestelijk als lichamelijk. 

In Jezus naam, Amen 
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God zegene u op al uw wegen 


