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Wat moet ik doen, om naar God te kunnen gaan?
Hoort God mij wel – ben ik wel uitverkoren?
Is mijn geloof wel goed genoeg?
Moet ik steeds mijn zonden blijven belijden?
Vaak voel ik me schuldig en weet dan niet waarom.
Ik durf niet goed naar het avondmaal te gaan.
Ik was ongehoorzaam - ben ik nu mijn levensroeping kwijt?
Steeds val ik weer terug – is er voor mij nog hoop?
Ik voel me soms niet goed genoeg…
Moet ik alles openlijk aan iedereen belijden?
Kan een mens al te zondig zijn? Heb ik wel genoeg berouw?
Hoe zit dat met de zonde tegen de Heilige Geest?
Hoe vroom moet ik worden om de Heilige Geest te ontvangen?
Moet ik ook zonden belijden als dat “riskant” is?
Hoe zit dat nu met seksuele zonden?
Ik voel me zo onrustig; God lijkt zo ver weg…
Ik zit in de problemen; is dat een straf van God?
Ik ben ziek – houdt God wel van mij?
Als God liefde is, hoe zit dat dan met geweld en oorlogen?
Dien ik God uit liefde, of alleen maar uit eigenbelang?
Ben ik trots en rebels als ik tegen de heersende mening inga?
Ik durf niet zo goed te getuigen; wat nu?
Moet ik harder werken voor de kerk?
Wat maak ik nou voor verschil – ik stel toch niks voor…
Kan ik afvallen van het geloof en de genade? En wat dan?
Ben ik naïef als ik geloof, en bestaat God eigenlijk wel?

6. AANBEVELINGEN VOOR ONS ALLEMAAL
APPENDIX: Proclamatieverzen – Zoekregister – Aanbevolen boeken.

“Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat
rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen
verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof” (1Petr.5:8-9a).
“Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal
van u wegvluchten” (Jak.4:7).
“… want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht
aanklaagde voor onze God, is neergeworpen” (Opb.12:10b).
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VOORWOORD
Is het niet fantastisch dat er voor onze schuldgevoelens een oplossing is?
Dat de aanklager van onze zielen een overwonnen vijand is, en dat juist de grootste problemen vaak
ook onze grootste stimulans zijn om dichter bij God te komen en meer van Hem te leren?
Dit boek is daarom met name bedoeld voor die mensen, die naar Bijbelse normen willen leven, en die
zich dan wel eens zwak of aangeklaagd voelen op diverse punten in hun christen-zijn. Dit boek wil
dan helpen om Bijbelse oplossingen te vinden voor moeilijke vragen in ons leven – met name door
te leren, zelf het zwaard van Gods Woord te hanteren. Want het is Gods waarheid die ons vrij maakt!
Dit boek kan de lezers veel studie besparen, en kan een handig hulpmiddel zijn voor mensen die
anderen bijstaan in pastoraat.
Dit boek is grotendeels een naslagwerk. Bijna elk hoofdstuk kan apart worden gelezen (met name de
vragen in Hoofdstuk 5!), zodat bepaalde zaken soms meermaals aan de orde komen.
Voor een beter begrip van de aangehaalde Bijbelverzen wordt met name de Nieuwe Statenvertaling
aangeraden, die de basis werd voor de samenstelling van dit boek (© 2010 Stichting Herziene
Statenvertaling (www.hsv.info / www.statenvertaling.nu; enkele verzen zijn waar aangegeven uit de
NBG 1951, © Nederlands Bijbelgenootschap).
Onderstrepingen in aangehaalde Bijbelteksten zijn van de auteur.
Veel dank voor de hulp bij dit boek gaat uit naar wijlen Ir. P.N. Ruige uit Velp; en naar veel
andere vrienden en bekenden, die met hun advies en gebed achter dit project hebben gestaan.
Clara M. van Dijk, maart 2010.

Korte toelichting:
Veel mensen die naar Bijbelse normen willen leven, hebben toch nog wel eens schuldgevoelens,
of lastige vragen over hun christelijk leven. Hoe ga je bijv. om met aanklachten en veroordeling,
ook in je eigen hart? Waar komen die vandaan?
Daarop geeft dit boek veel praktische antwoorden. Een handig naslagwerk voor ieder die hiermee te
maken heeft, met name ook in het pastoraat.
Dit boek geeft geen specialistische hulp, maar raad en bemoediging voor een paar gewone, “alledaagse”
moeilijkheden die elke Christen kunnen overkomen - zoals vragen over geloof en leven, en het bestaan
van God… Maar als je in dit boekje niet het advies vindt dat jij nodig hebt, aarzel dan beslist niet om
verder te zoeken, óók in het professionele vlak! Immers, dit boek is niet bedoeld als vervanging van
professionele zorg. De lezer blijft daarbij dus zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het eigen welzijn
of bij het gebruik voor anderen. De auteur kent de lezers immers niet, en stelt zich ook niet aansprakelijk
voor het al dan niet juiste gebruik van de inhoud ervan. Dit boek kan hooguit een hulp zijn…
Wens van de auteur is wél: Laat het boek tot zegen zijn…

Over de auteur:
Clara M. van Dijk studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (Duitse taal en letterkunde), het
London Bible College (nu London School of Theology), en de University of the Nations te
Hawaii, USA (pastoraat). Ze was meerdere jaren verbonden aan enkele zendingsorganisaties,
en publiceerde o.a. het pastorale boek “Op weg naar vernieuwing” dat ook in het Engels
verscheen (zie elders op deze Website).
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1.

EEN BELANGRIJKE INLEIDING

Dit boek is geschreven voor al die mensen, die denken dat ze “niet goed genoeg” zijn, die zich
schuldig, veroordeeld of aangeklaagd voelen, met het idee dat ze als mens tekort schieten. Zelfs als we
al jaren Christen zijn, kan ons dat nog overkomen.
Misschien heb je weleens gedacht: “kan ik zelf ook actief iets doen tegen zulke
schuldgevoelens en veroordeling?” Jazeker, dat kan! En juist de Bijbel heeft daar de meest
geweldige oplossingen voor…

Alleen God is jouw Redder en Bevrijder
Een mens “groeit niet in heiliging” door beter zijn best te doen! Toch hebben veel mensen
(ook de auteur) dat vaak gedacht… vaak moeten we dat door strijd heen ondervinden. Het is alleen
vanuit onze levende relatie met Jezus en de vergeving van zonden, dat wij geheiligd zijn, zoals de
Bijbel ook zegt. Dat is mogelijk, door in gebed Jezus toe te laten in je dagelijks leven.
We kunnen krachtig worden als we met onze zorgen en schuldgevoelens naar Jezus gaan.
Want let op: alléén God is jouw Redder en Bevrijder, Hém hebben we nodig. De dingen die in dit
boek staan zijn géén wetten! Autoriteit ligt ook niet in de beschrijvingen die hierin staan, maar alleen
in het Woord van God – veel Bijbelverzen daaruit zijn genoemd (het is goed ook de verzen die er
omheen staan te lezen, voor een beter begrip). Die kunnen een krachtige troost en hulp zijn bij de
schuldgevoelens en blokkades die we soms aantreffen op ons pad.
Dit boek is grotendeels een naslagwerk, geen gewoon leesboek - lees dus niet alles tegelijk,
maar zoek gewoon iets op dat jou specifiek interesseert of kan helpen. Bijna alle hoofdstukken
kunnen los gelezen worden, zodat sommige principes meermaals in het boek worden uitgelegd. Laat je
ook niet op stang jagen als er dingen in dit boek staan die je bij jezelf nog niet hebt opgemerkt –
gelukkig maar. Laat de rest maar los… en houd alleen Jezus vast!
Mocht je in je leven een aanklacht of beschuldiging hebben ontdekt die jou raakt, dan wil dit
boek de Bijbelse oplossing aanreiken die voor ons allemaal hetzelfde is: Genade door het kruisoffer
van Jezus. Als je namelijk begint te leven vanuit de vergeving van jouw zonden door Jezus’ bloed, als
“nieuwe schepping” (2Kor.5:16-17) door de relatie met Jezus, dan hebben aanklachten en
beschuldigingen geen vat meer op je.
Als je zelf niet uit de problemen komt, dan is het goed om advies en gebed te vragen aan
betrouwbare raadgevers uit bijvoorbeeld je kerkelijke gemeente, of aan iemand die inzicht heeft in
pastoraat rondom gebondenheden (zie daarover ook de boekenlijst in de Appendix).

Gebruik je zwaard: het Woord van God
Het beste standaardwerk over dit onderwerp is de Bijbel! Het is dus van het allergrootste
belang dat we Gods Woord leren kennen – dat is als een “zwaard” (Ef.6:17) waarmee we de vijand
van onze zielen kunnen verslaan… Probeer er dan ook elke dag in te lezen als je kunt. Naarmate je de
waarheid beter leert kennen, herken je immers ook sneller of er leugens in het spel zijn!
De Heer Jezus weerstond de vijand, die Hem dwars zat met zijn verdachtmakingen (Matt.4:111), door het Woord van God te gebruiken - en ook wij kunnen dat doen (Jak.4:7). Met Gods Woord
willen we dan ook de lezers helpen om duidelijk te onderscheiden, of er leugens zijn die ons zicht op
het heil willen blokkeren. Die mogen we afwijzen in de naam van Jezus!
Om een en ander praktisch te maken, worden enkele veel voorkomende leugens van de
aanklager van onze zielen (zie Hfdst.3!) behandeld in Hoofdstuk 5, met daarna de verlossende Bijbelse
waarheid in Jezus Christus. Misschien staat jouw verhaal hier niet in, maar vergeet niet de diepe
oplossingen in Gods Woord, dat jij je meer en meer eigen kunt maken.
In de Appendix staan veel nuttige Bijbelverzen, die goed zijn om in onze ziel in te prenten; dat
kan ook hardop erg effectief zijn. Het geloof is immers uit het horen van het woord van Christus
(Rom.10:17). Zo ga je zelf meer vanuit de waarheid leven, en heb je ook een grondig weerwoord tegen
de aanklachten die je tegenkomt in je leven.

5
Pas op voor het “Galatië-probleem”: val niet terug in het houden van wetten…
Een krachtig stukje zwaard is de brief aan de Galaten! Alleen al het lezen van deze brief kan
ons een heel eind op weg helpen, als we ons beschuldigd en aangeklaagd voelen. Want veel
aanklachten, ook in ons eigen hart, komen door het willen voldoen aan verwachtingen en eisen van
anderen (zoals ook de wet dat vraagt), of door het leunen op eigen prestaties en uiterlijke dingen.
Paulus waarschuwde de mensen in Galatië al voor zulke wettische inspanningen waarmee we
proberen “goed genoeg” te zijn (ons eigen heil proberen te bewerken). Dat lukt niet – we kunnen uit
onszelf de wet niet houden want we zijn zondaren. We hebben Jezus nodig!
Ook vandaag is het “Galatië-probleem” nog springlevend in onze christelijke wereld. In
sommige kringen leert men namelijk, dat na de bekering door Gods genade, jij je nu toch (buiten
Jezus’ opdrachten om!) weer aan allerlei nieuwe christelijke wetten en regels en vrome werken zou
moeten houden om dichter bij God te kunnen komen. En als wij wettisch worden, dan zit de aanklager
van onze zielen ons al spoedig op de hielen met zijn beschuldigingen… Want wij redden het niet met
het houden van die wetten!
Gelukkig: na je bekering mag je met Jezus door het leven gaan; meer is niet nodig. Hij
vervulde immers de wet voor jou, en aan zijn hand leidt Hij je verder door de Heilige Geest. Dan
proberen we niet meer gehoorzaam te zijn aan de wet, maar aan zijn leiding en opdracht: uit genade.
Waar gaat het daarbij om? Er zijn door Jezus in het Nieuwe Testament als wetten voor ons maar twee
geboden overgebleven; daar mogen we het dus in hoofdzaak wel bij laten:
“U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw
verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw
naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten”.
(Matt.22:37-40).
Vanuit die liefde die God je geeft, doe je automatisch wat God van je vraagt – dingen waar het Nieuwe
Testament vol mee staat! God en anderen liefhebben kunnen wij zwakke mensen alleen, omdat Hij
ons eerst heeft liefgehad – ook nu, ook jou en mij (1Joh.4:19).
Vraag Hem om die liefde - Hij ziet ons zo graag komen! We zullen die liefde van Hem leren, als we
in ons leven samen met Hem verder op pad gaan.
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2.

LEVEN VANUIT JEZUS’ KRACHT, OF VANUIT EIGEN
POGINGEN EN WERKEN

De vergeving van onze zonden is de krachtige basis van onze verlossing
Als we ons schuldig of aangeklaagd voelen, is het belangrijk om daarmee niet zelf te gaan
modderen maar allereerst naar Jezus te gaan, en te vragen of er iets tussen Hem en ons in staat.
Realiseren we ons wel voldoende, dat alle zonden die bij Jezus gebracht zijn voor vergeving, nu ook
echt wég zijn? Je bent dan niet schuldig meer! Dat is onze kracht - en dus zouden schuldgevoelens
bij ons eigenlijk geen kans meer moeten maken…
Juist omdat die vergeving van zonden onze kracht is, is het nodig om daar dagelijks aandacht
aan te geven, en de verkeerde dingen van die dag bij de Heer te brengen. Er staat dan niets meer
tussen ons en Hem in de weg! Wij blijven daardoor hecht verbonden met Jezus, en door de relatie met
Hem zijn we “in Christus”: “Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in
het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed,
namelijk de vergeving van de zonden” (Kol.1:13-14).
Een van onze grootste zwaktes is daarentegen: “introspectie” (het gevaar van het navelstaren
en steeds naar binnen kijken), en het piekeren, in de hoop onszelf zo te verbeteren of vrij te krijgen.
Dat zal niet lukken, en daarom gaan we hieronder wat meer op deze punten in.
Onze kracht: het “in Christus” zijn – hoe kom je daar dan “in”?
In Christus zijn we gezegend met alle hemelse zegen (Ef.1:3). Graag willen wij die zegen van
God ontvangen, die Hij in Jezus aan ons gegeven heeft. De vraag is daarbij niet: “Hoe krijg ik door
Jezus nou die zegen?”, maar: “Ontvang ik Jezus, in wie Zelf al die zegen is, en wandel ik elke dag
aan zijn hand?” - Als we Jezus loslaten, laten we dus ook die zegen los! (Gelukkig blijft de Heer
wel trouw als wij ontrouw zijn; zie 2Tim.2:13.). Die zegen is dus in Hem gelegen, die in ons hart wil
wonen als wij ons echt aan Hem overgeven. Zo dichtbij is Hij!
In het Nieuwe Testament staat veel geschreven over de prachtige schatten die wij “in
Christus” nu al hebben gekregen. Een paar daarvan zijn: de verlossing door zijn bloed (Ef.1:7), de
vergeving van onze zonden (Kol.1:14), en de volheid van God (Kol.2:9-10)! We zijn “in Christus”
een nieuwe schepping (2Kor.5:17; 2Petr.1:4); en “in Hem” hebben wij Gods wijsheid, rechtvaardiging, heiliging en verlossing (1Kor.1:30). Hij is onze vrede; in zijn tegenwoordigheid is volheid van
vreugde (Ps.16:11). Het is dus van het grootste belang te weten, hoe wij “in Christus” kunnen komen!
2-A.

Eigenlijk is het heel eenvoudig, maar met verstrekkende gevolgen. Als je in Jezus gelooft, laat
je je zonden door Hem afwassen, en begin je een relatie, een dagelijkse wandel op het levenspad met
Hem. Het “in Christus” zijn betekent dan ook: Hem uitnodigen in je hart, als het ware ook je hand
in de uitgestoken hand van Jezus leggen… (Joh.10:27-28; Kol.2:6; Jes.49:16, 65:1-2). Het kan je in
de praktijk helpen om dit elke dag bewust te doen, door bv. ’s morgens te zeggen: Heer, ik wil U
vandaag liefhebben, wilt U mij deze dag helpen? Met Hem door je bezigheden van de dag te gaan is
fantastisch - want in de Wonderbare Raadsman als Vriend hebben wij alles wat nodig is: wat een
cadeau! Die relatie met Hem is eigenlijk het allergrootste geschenk… want HIJ is zo bijzonder!!!
Kom zoals je bent met al je zonden, je lek en gebrek, in overgave aan Hem die je zonden wil
vergeven. Jezus neemt de zondaars aan! Hij kwam niet voor rechtvaardigen (Matt.9:13) – die zijn er
ook niet… je hoeft dus niet eerst jezelf vrij te maken van zonden (dat lukt ons niet, hoe hard we het
ook proberen; met je slechte oude natuur kun je nu eenmaal niet je slechte oude natuur reinigen). Maar
je kunt je wel uitstrekken naar Jezus. Hij doet voor jou wat jij niet kunt: je ontvangt vergeving. Waag
het met Hem, geef je helemaal over aan Hem die je schoonwast, geborgenheid en nieuw leven geeft,
en die jou een “nieuwe schepping” maakt (2Kor.5:17). Overgave komt door je oude leven (met
ongehoorzaamheid, zonden, foute relaties, verslavingen, enz.) in gebed bij Jezus af te leggen, en te
besluiten om voortaan de wil te gaan doen van Hem die jou liefheeft. Dat kost oefening, maar het
nieuwe leven met Hem als Vriend is dat in alle opzichten waard! In dat door Gods vergeving
gereinigde leven kun je op weg gaan met Hem, die in jou wil wonen, die jou licht en wijsheid geeft,
ook als het soms moeilijk is op je levenspad. Die weg leidt naar Gods troon, waar wij “in Jezus’
Naam” toegang hebben, ook met onze gebeden. En komen die zonden terug, dan brengen we ze weer
bij Jezus voor vergeving zodra ze ons bewust worden, wetend dat er “in Christus” geen veroordeling
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meer is (Rom.8:1). Stop er beslist mee je leven te bederven met schuldgevoelens en veroordeling –
vertel je ziel dat Jezus je volledig vergeven heeft!
Juist als we ons aangeklaagd voelen, is het zo’n kracht om te weten dat Hij ons bijstaat met
raad en daad, met zijn liefde en tegenwoordigheid. Door de relatie met Hem groeien wij ook in liefde
toe naar Hem, die ons al met open armen staat op te wachten! Op aarde zal onze “eerste liefde”
(Opb.2:4) misschien nooit volmaakt worden; maar het is zo goed dat onze geweldige hemelse Vader
onze wat kinderlijke pogingen met de ogen van zijn liefde bekijkt, en daar heel blij mee is! Jezus is je
beste Vriend, en daardoor heb je in Hem alle wijsheid en heiligheid gekregen die je nodig hebt
(1Kor.1:30; Ef.2:21-22). Je hoeft het dus niet zelf te verdienen - wat een ontspanning…
Het is als met de bouw van je huis: als je beste vriend timmerman is, helpt hij je met zijn
adviezen en vaardigheden voor de beste bouw. Zo is het ook met Jezus als Vriend: Hij helpt je bij de
bouw van je geestelijke levenshuis! Hij wil met recht jouw Aannemer zijn... En als daar soms
vijanden langs komen om planken te roven, heeft Hij alle macht om die te verdrijven; Hij staat aan
jouw kant omdat je jouw hand in de zijne gelegd hebt (Ps. 16:8-11; Kol.3:3). Vanuit de relatie met
Jezus ben je niet alleen veilig geborgen, maar heb je ook autoriteit tegen de vijand. De vijand is
namelijk erg bang voor Jezus, jouw Vriend!
Jezus wil je bovendien vervullen met de Heilige Geest (Joh.14:15-17), de Trooster. Die wil
een enorme krachtbron zijn in je leven, juist ook in tijden van moeiten en strijd! We vragen daar
eenvoudig om in gebed. Jezus is ook de Vriend naar wie je kunt vluchten als het donker is om je heen,
en als de aanklager komt met zijn beschuldigingen. Jezus begrijpt je; bij Hem kun je veilig schuilen,
en meer nog: zijn rechtvaardigheid geldt als de jouwe zodra je zonden bij Hem zijn gebracht
(2Kor.5:21; Gal.2:21; Flp.3:9; Rom.8:31-34)! Ze zijn dan wég - de vijand heeft dan geen echt voedsel
meer voor zijn aanklachten en beschuldigingen…
In Hoofdstuk 5 zien we, dat hij het dan vaak met leugens probeert. Die kunnen we gelukkig
ontmaskeren! Daarbij is het weer een grote steun, te weten dat je veilig “in Christus” bent.

2-B.

Onze zwakte: Introspectie - aldoor naar binnen kijken - hoe kom je daar uit?
De vijand wil graag dat je naar je zondige zelf kijkt, maar God wil graag dat je op Jezus ziet!
Door ons steeds aan te klagen op oude zonden probeert de aanklager van onze zielen ons oog af te
halen van Jezus, die alles al volbracht heeft voor onze verlossing. In plaats daarvan hoopt de vijand
dat we aan allerlei (onnodige!) voorwaarden of wetten gaan voldoen om vergeven te kunnen worden,
want dan vindt hij een opening voor allerlei aanklachten en schuldgevoelens - en dan blijven we
machteloos graven in de donkere kelder van onze oude zonden uit het verleden: dat is een vorm van
“introspectie”… Zo zet de aanklager ons klem en probeert hij ons een tijdje uit te schakelen voor het
goede leven dat God voor ons heeft. Ga dus die kelder uit, de trap op, naar het licht! Daar vinden we
Vaders’ hand, die ons al bij onze bekering heeft opgetrokken uit de duisternis om ons over te brengen
naar het Koninkrijk van Jezus (Joh.17:3; Kol.1:13-14). Want “in Hem” hebben wij de verlossing al,
door de vergeving van onze zonden. Probeer dus niet aan allerlei voorwaarden te voldoen, want die
zijn er niet… Probeer ook niet voor je eigen zonden te boeten, ze weg te poetsen, te repareren, of te
verdonkeremanen. Wat geweest is, is geweest. Wij kunnen dat zelf niet meer ongedaan maken, hoe
hard we ook graven in de ellende van het verleden. En waarom zouden we ook, nu het probleem door
Jezus wordt opgelost! Want Hij heeft daarvoor in onze plaats geboet – Hij vergeeft ons, én reinigt ons
van alle ongerechtigheid (1Joh.1:9)! Breng dus alle zonden bij Jezus; dat is genoeg. Hij vindt dat fijn,
Hij is daar immers ook speciaal voor gekomen…
Als we ons aangeklaagd voelen, gaan wij eerst bij onszelf na of daar een reden voor is. Het
is immers nodig er zeker van te zijn, dat al onze zonden (voor zover we die nog weten) vergeven zijn.
Dan heeft de vijand die ons aanklaagt immers geen zaken meer om ons over te beschuldigen; dat is
dus wel erg belangrijk! Durf gerust die vragen over jezelf te stellen aan je liefdevolle Raadsman
Jezus, opziend naar Hem die alles van ons weet… vertrouw Hem daarin, en als Hij iets laat zien:
aanvaard dan ook direct zijn uitgestoken vergevende hand. Hij heeft de prijs voor onze zonden al lang
geleden betaald. Schoon schip maken doen we daarom alleen samen met Jezus bij wie we veilig zijn
(Flp.4:6; Jes.9:5-6). Dank Hem voor die vergeving, en vergeef daarbij ook jezelf! Zo sluit je het oude
achter je af (Rom.8:1; Flp.3:13). Dat verleden is nu verzoend, afgehandeld. Geweldig! We zijn nu
vrij - om samen met Hem naar de toekomst te kijken, waarin Hij als Vriend met ons meegaat.
Introspectie komt, als we daarin onzeker worden en achterom gaan zien naar ons zondige
verleden: zélf gaan graven in dat verleden, op zoek naar alles wat niet deugt, zelfs in onze al vergeven
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zonden… Je durft God dan eigenlijk niet écht te vertrouwen, dat die nu beleden zonden ook helemaal
door Jezus vergeven en weggewassen zijn! Maar Hij heeft je lief en accepteert je – en een betere
mening is er niet. Heb jij jezélf al vergeven en geaccepteerd? Dat is heel erg belangrijk… Als God
ons vergeeft, dan denkt Hij ook niet meer aan die zonden (Jer.31:34; Hebr.10:17-22). Waarom zouden
wij zélf dan onze mooie dag verknoeien door daar wél over te blijven piekeren? Piekeren en peuteren
kan ons niet redden. Je bent dan als een zieke die met een vergrootglas elke bacterie uit de wond wil
verwijderen, en er een nog grotere puinhoop van maakt. Tot hij naar de arts gaat die er desinfecterende
zalf op doet en het probleem in één klap is opgelost!
Waarom leunen we op oude schuldgevoelens, in plaats van op de vergeving? Waarom blijven
we maar graven in het verleden, woelend in onze allang vergeven zonden, hopend ergens nog iets te
kunnen verbeteren? We worden dan “ik-gericht” en proberen het lijk van ons oude leven alsnog “op
te lappen” voor acceptatie, een betere reputatie of eigen prestatie (werken der wet; Gal.2:21). Als je
steeds in die al lang vergeven berg met oude troep graaft, lijkt het wel of die berg groter wordt
naarmate je er meer op gericht bent. Je “oude ik” is nu begraven – haal het niet uit het graf want dat
lijk stinkt, en de vijand vindt het fijn om je daarmee te treiteren… Laat het liggen! Waar je naar kijkt,
daar ga je op lijken… waarom doe je dat? Waarom ga je niet naar “arts” Jezus - zijn consult is gratis!
Zijn vergeving rekent radicaal af met schuldgevoelens. Zeg het tegen je ziel! Als jij je er intens
bewust van wordt dat je nu écht vergeven en rein bent, dan kun je ook jezelf accepteren, je oog van
jezelf africhten en het op Hem vestigen. En als we ons op Jezus richten, dan gaan we op Hém lijken
(2Kor.3:16-18; 4:6)…
Heb je het verleden, waar je nu zo over tobt, al eens helemaal in Jezus’ doorboorde hand
gelegd? Het is dan zijn eigendom. Misschien begrijp je lang niet alles over dat verleden – geef het dan
toch maar gewoon aan Hem die alles weet – ook de foute dingen, ook de zorgen. “Werpt al uw
bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u” (1Pet.5:7). Hij houdt van je, maakt jou nieuw…
Om je blik los te kunnen maken van introspectie en gepieker, helpt het ook om te denken aan
het liefdegebod van Jezus (Matt.22:37-39): God liefhebben boven alles (Hem eren, danken,
toezingen, gehoorzamen, het Woord lezen, in zijn tegenwoordigheid zijn, gebed en lofzang), en je
medemensen als jezelf. Houd je al een beetje van jezelf? Dan zul je ook anderen makkelijker
liefhebben! Als je bewust veel vrije tijd besteedt met het helpen van andere mensen, zul je zien dat je
daar plezier in krijgt en dat je eigen problemen stukken minder belangrijk worden…
Maar als dat alles op dit moment nog niet helpt? Dan kan de oorzaak zijn:
(1)
Vaak denken we te klein over Gods liefde en over onszelf, en durven we niet goed te geloven
dat het tussen God en ons nu écht in orde is! Vraag je eens af, of jij Jezus’ vergeving al helemaal hebt
geaccepteerd, en of jij ook diep in je hart jezelf al echt hebt vergeven. Als angst, schuld, schaamte en
zorgen komen, gaan we niet zelf strijden maar werpen we die op Jezus, terwijl we onze hand in de
Zijne leggen. Hij gaat het voor ons afmaken! (Ps.138:7-8; Flp.1:6). Of vertrouw je Hem nog niet
helemaal, dat het nu echt in orde is met je ziel, dat je nu met Jezus een open toegang hebt bij God?
Vaak moet je er tijd en moeite aan besteden om aan die nieuwe gedachte te wennen vergeving is een gigantische sleutel in je leven om vrij te worden! Vergeef dus ook jezelf… Daarbij
is het voor God erg belangrijk, dat wij op onze beurt anderen vergeven (Matt.6:14-15). Er is dan in
ons hart geen ruimte meer voor bitterheid – en ook dat zet ons in de vrijheid.
(2)
Aanklachten van krachtige persoonlijkheden om ons heen - misschien hebben we daar onlangs
naar geluisterd, en zijn we nu bang dat zij méér zien dan wij… en wij dan maar weer graven - terwijl
het misschien leugens zijn! Ga ermee naar Jezus om het te vragen. Het is belangrijk wat Hij van ons
vindt, niet mensen - hoe moeilijk sommige mensen dat ook vinden. We zijn immers niet gemaakt om
mensen te behagen, maar om onze hemelse Vader te behagen, die zo blij is als wij de genade
aanvaarden, waar Jezus met zijn leven voor betaald heeft. Vraag dus maar meteen vergeving als Hij je
laat zien dat een aanklacht ook waar is, en wuif andere aanklachten weg!
Bovendien: woorden van mensen, ook uit het verleden, hebben niet meer macht over jou
dan jij hun toestaat; en jij bent gelukkig ook de baas over wat je in jezelf toelaat aan sombere
gedachten en gepieker. Vraag je bij gepieker af: wil ik hier mijn hoofd mee vullen? Jij kunt er gewoon
voor kiezen, God te danken voor zijn vergeving, je gedachten te vullen met al wat waar en rein en
lieflijk is (Flp.4:8-9), en van je leven te genieten.
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(3)
Er kan sprake zijn van een onverwerkt trauma (emotionele verwondingen, zoals door
aanhoudende pesterijen op school, misbruik, of een problematische jeugd). Ook al zijn onze zonden
vergeven, toch kan de vijand zulke verwondingen soms gebruiken om een ingang te vinden voor zijn
aanklachten en leugens: “jij deugt niet” - het is niet waar! De Heer begrijpt onze diepste pijn en
neemt ons bij de hand, om er samen met Hem naar terug te gaan. Als we onze angsten onder ogen
leren zien, worden we uiteindelijk onbevreesd… Duw dat oude zeer dus niet weg, zoals vroeger, maar
ga er doorheen met Hem - huil je er desnoods doorheen om het te verwerken. Hij was het er beslist
niet mee eens als anderen je pijn deden, en zijn hart is bewogen om wat jou is aangedaan. Hij houdt
van jou - houd je ook van jezelf? Aan jezelf sleutelen zal immers niet helpen, waar de oorzaak en de
schuld niet bij jou liggen (let op de waarheid), maar bij anderen die jou iets hebben aangedaan! Dat
was niet eerlijk – maar je mag het inleveren, inruilen: Jezus jouw pijn, jij zijn troost.
Het is tenslotte ook goed om ieder die ons iets heeft aangedaan grondig te vergeven. Zo raak je
er ook los van; besteed daar zo nodig veel gebed aan. Die vergeving is nodig, want die ander is
schuldig; en jij wilt jezelf ook niet meer belasten met het verleden of met wrok. Als je er niet uitkomt,
is het heel belangrijk om hierin pastorale hulp te zoeken.
(4)
Soms is er sprake van een rechtstreekse aanval van de vijand. Sommige aanklachten, zelfs in
ons eigen hart, hebben niets te maken met onbeleden zonden. Zelfs als we zulke “zonden” belijden zal
dat ons niet helpen, omdat de oorzaak niet bij ons ligt. Want zulke aanklachten zijn dan niet gebaseerd
op onze zonden maar op leugens, van mensen of rechtstreeks van de vijand, en we mogen die
weerstaan in de Naam van Jezus… We willen immers alleen Gods waarheid in ons leven toelaten!
Wie niet kan losbreken uit oude verwondingen en introspectie, doet er goed aan om hulp te
zoeken bij een pastoraal raadgever (in sommige gevallen valt te bezien of bv. bevrijding aan de orde
is). Dus neem er geen genoegen mee als je blijft vastzitten in het verleden, of als je steeds last houdt
van gevoelens van veroordeling. Want de vijand van onze zielen roept graag, “eigen schuld!”, “je bent
niet goed genoeg!”. Geloof het geen moment; hij is een leugenaar. Veel van zijn leugens staan in
hoofdstuk 5 beschreven; zoek er een paar uit die passen bij jouw situatie.
Als het tussen de Heer en ons in orde is, is het helemaal goed
Jezus heeft al je schuldproblemen op Golgotha opgelost; zijn bloed is écht een volkomen
verzoening van al onze zonden (Ef.1:7-8). Spreek je eens helemaal uit bij Hem die als Vriend naast jou
wil staan! Soms hebben we de grootsheid van Gods genade nog niet helemaal begrepen en blijven we
achterom zien naar ons oude leven...
Goede introspectie is: Zien op Jezus, die in ons woont (Kol.1:26-27), en Hem de sleutels van
onze persoonlijkheid en de volmacht over ons leven overhandigen. Hij neemt het graag aan, met
problemen en al! Bedenk dat zijn opstandingskracht in jou woont (Rom.6:5-8, 8:11; Ef.1:19-20;
Flp.3:10) – o wat geweldig …
Goed achterom zien is: Zien op de Heer, die niet alleen als licht en heil voor ons uitgaat de
toekomst in, maar ook Zelf onze achterhoede is (Jes.52:12, 58:8). Als wij goed omkijken, zien we
dan ook niet meer die oude, al vergeven zonden en zwakheden uit het verleden - want zijn lieflijke
tegenwoordigheid bedekt dit definitief – en achter Hem is het oude verzoend! Grijp zijn uitgestoken
hand; Hij leidt je naar de toekomst en gaat voor je uit. En áls je dan nog eens omkijkt, zie je de
heerlijkheid van God die je achterhoede is - Hij omringt ons van achteren en van voren (Ps.139:1-6).
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3.

WIE IS DE AANKLAGER BIJ UITSTEK, EN HOE HERKEN IK
HEM?

Waar komen aanklachten en beschuldigingen vandaan?
Het leven van de meeste mensen, ook het leven van christenen, wordt nogal eens geplaagd
door veroordeling en allerlei aanklachten. Of zulke aanklachten en beschuldigingen nu uit onze eigen
gedachten of via mensen bij ons komen, de uiteindelijke bron is de “aanklager”: de duivel, die ons
telkens weer dwars zit. De Bijbel laat zien dat hij de vijand van onze zielen is; zijn naam is in het
Grieks “diabolos”- dat betekent aanklager, belasteraar, kwaadspreker! Hij is de vader van de
leugens en een moordenaar vanaf het begin (Joh.8:44). Hij beticht ons van slechte dingen, beschuldigt
ons, bevordert kwade geruchten over ons, en is er op uit om ons en onze goede naam te vernietigen. O,
beseffen we wel wat ook wij met roddel en kwaadspreken aanrichten (let op Spr.18:8,21; 1Petr.4:11)!
Laten we toch niet met de vijand meedoen…
Omdat hij sinds de zondeval macht over de mensheid heeft, beïnvloedt de duivel de hele
wereld, en daardoor zijn ook wij allemaal een beetje besmet met het “aanklaagvirus”… Zelden zien
wij iets van de duivel, de “aanklager bij uitstek”, maar de kranten staan bol van zijn werk! En als wij
zondigen gebruikt hij zelfs óns door onze eigen ongehoorzaamheid… dat is een ontnuchterende
vaststelling. En vervolgens klaagt hij ons op die zonden aan! Maar ook als we Gods vergeving al
hebben ontvangen, en zelfs als we niet gezondigd hadden, probeert hij ons te beschuldigen en te laten
twijfelen aan onze vergeving. Het is dus belangrijk te weten, óf we inderdaad schuldig zijn, en zo ja,
of we die zonden al bij Jezus hebben gebracht. Als we anderen hebben benadeeld is het ook nodig,
om dat voor zover enigszins mogelijk goed te maken.
Wat is nu eigenlijk een aanklacht?
In onze rechtspraak is de aanklager degene die laat zien, welke wetten wij niet gehouden
hebben; we moeten dan zonder genade onze straf uitzitten. De wet maakt ons bewust van onze zonden
(Rom.3:20). De mensen in Galatië (zie Hfdst.1) kregen wettische preken te horen, waardoor ze weer
zelf hun verlossing probeerden te bewerken. En dat terwijl Jezus in hun plaats de straf al had
gedragen… Want bij God is er wél genade, voor ieder die zijn Zoon aanneemt! Paulus waarschuwt
daarom ernstig voor wettisch onderwijs: “…want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was
Christus tevergeefs gestorven” (Gal.2:21b).
Bij ons is de oorzaak misschien anders dan bij die Galaten. We zijn soms al heel lang christen
als we ons aangeklaagd en schuldig voelen - maar toch lijkt het soms of we “de genade niet kunnen
pakken”: we voelen ons veroordeeld, onze verlossing lijkt ver weg, en ons eeuwig heil een droom uit
een andere wereld… Maar let op: Vaak zitten onze eigen gedachten en gevoelens ons in de weg –
ons eigen hart klaagt ons aan! Misschien zijn we bang dat we sommige zonden nog niet beleden
hadden, of misschien klinken woorden van een strenge ouder of leraar in ons achterhoofd, of kampen
we met faalangst. Dwars door onze eigen gedachten heen loopt dan vaak een serie aanklachten, die we
niet direct herkennen als komend van de vijand. Het is dan ook belangrijk om de stem van de vijand te
leren onderscheiden. Hij is een benauwende aanklager, en dat gaat ons des te meer opvallen, naarmate
we ook Gods liefdevolle stem beter gaan onderscheiden (zie ook Hfdst.5-D, 5-H). Het is belangrijk
om het verschil te leren zien tussen Gods stem en die van de vijand van onze zielen die ons
aanklaagt.
Gods waarheid maakt ons vrij (Joh.8:32)
God klaagt zijn kinderen niet aan. Zelfs als we gezondigd hebben zal Hij ons wel willen
overtuigen, bijsturen, waarschuwen of vermanen, juist omdat Hij ons niet wil veroordelen. Hij wil dat
we Jezus volgen, omdat Hij het hele oordeel al op zijn Zoon heeft gelegd! “Want God heeft zijn Zoon
niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem
behouden zou worden” (Joh.3:17). Hij wil ons vergeven, Hij houdt van ons! Hij lost het op! - Let op:
de stem van Jezus, de Goede Herder, is vertrouwd - de vrucht van de Heilige Geest met zijn liefde,
vreugde, vrede, geduld, trouw, zachtmoedigheid (Gal.5:22) enz. klinkt daarin door. Zijn stem is
vriendelijk en duidelijk. Hij heeft ons lief, bouwt ons op en luistert naar ons om ons te helpen, juist
ook als we spijt hebben van onze zonden en die bij Hem brengen. Je voelt dan, “Ik ben welkom bij
Jezus, en het komt goed!”
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De waarheid die er is in Jezus Christus, Gods levende Woord, zal ons echt vrijmaken. Het is
dus van het grootste belang dat ons leven is overgegeven aan Hem als Verlosser van onze zonden,
waardoor de vijand met zijn aanklachten geen doel meer treft. Al onze beleden zonden zijn dan
immers wég - vergeven door Jezus, die daarvoor betaald heeft aan het kruis! Het is dus heel belangrijk
te weten dat je bij Jezus hoort - Hij is zo totaal anders dan de vijand. God rooft je blijdschap niet weg
maar gééft – Hij heeft talloze geschenken klaar staan voor zijn kinderen. Laat dus die prachtige
geschenken niet roven door de aanklager, die een door Jezus al overwonnen vijand is (Opb.12:10-11).
De aanklager brengt ons in het nauw
De stem van de aanklager, de vijand van onze zielen, brengt ons graag gevoelens van
veroordeling. Maar: zodra Jezus ons heeft vergeven, heeft hij geen enkel feit meer om ons op aan te
klagen! Desondanks gedraagt hij zich als plaaggeest en kwelgeest; hij wil je blijdschap wegnemen en
je ongelukkig maken, want hij is de moordenaar van onze zielen. Hij brengt oude al vergeven zonden
graag terug in je gedachten om twijfel te zaaien of die wel écht vergeven zijn… Je voelt je dan
hopeloos, en hebt niet door dat het leugens zijn! Maar de waarheid is: bij God is er ALTIJD HOOP!
De vijand heeft met zijn leugens en afbrekende werk ons allemaal wel eens te pakken (soms door
andere mensen heen). We voelen ons dan veroordeeld; soms vaag, soms over specifieke dingen.
Stel jezelf eens wat duidelijke vragen. Waarop voel jij je precies aangeklaagd? Is die
beschuldiging wel waar - en zo ja, had je God al om vergeving gevraagd? Wanneer begonnen de
aanklachten, en hoe merkte je het? Kun je iets zien van de oorzaken en effecten op jou? Word je met
die aanklacht uitgeschakeld? Vraag je eens af, wát de vijand met zijn strategie in jouw leven probeert
te verhinderen; wat heb jij daarbij te verliezen in Gods bedoeling met jouw leven?
Breng zulke vragen bij de Heer om raad en hulp. Vraag of Hij door de Heilige Geest in je hart
wil laten zien hoe het zit, om orde te scheppen in dingen waar je zelf niet bij kunt (en waar ook aardse
wijsheid soms tekort schiet). Misschien zit er ergens een vijandelijke leugen achter jouw “blokkade”…
Zulke leugens zetten ons klem op ons pad; ze ontnemen ons een helder zicht op Gods liefdevolle
bedoeling met ons leven, en ze maken ons hart treurig en gefrustreerd. Laat het er niet bij zitten, want
gevoelens van veroordeling gaan vaak niet vanzelf weg... en daarover gaan we het hier dus hebben!
De grote vraag is dus: zijn mijn zonden al vergeven door Jezus, of heeft de aanklager gelijk? Niet beleden zonden belemmeren je relatie met onze liefdevolle God, en ze geven de vijand bovendien
de kans om jou voortdurend op zulke zonden aan te klagen…
1. Bij je bekering heb je waarschijnlijk al je zonden specifiek bij Hem gebracht voor vergeving.
Als dat niet zo is doe je dat alsnog – voor zover jij je op dit moment dingen kunt herinneren.
Doe je huiswerk gewoon in één keer goed en maak schoon schip; dan hoef je op deze punten
later niet meer te worstelen. Vraag vergeving voor al die zonden, en ontvang Gods rijke
vergeving daarvoor ook bewust. Zo raak je los van je knellende verleden en van aanklachten
daarover.
Breng (bv. ’s avonds; Ef.4:26) de zonden van die dag bij God, zoals je irritatie, boosheid,
manipulatie enzovoorts. Bid daarbij ook voor mensen en situaties waar je moeite mee hebt.
Juist vandaar uit zal je hart gemotiveerd zijn om Gods hulp en wijsheid te vragen.
2. Zorg dat je alle mensen vergeeft, die jou iets hebben aangedaan. Neem daarvoor de tijd –
God gaat een weg met jou. In het begin zal je vergeving misschien minder diep gaan, maar
het gaat om de houding van je hart! Je vergeeft anderen ook niet omdat jij hen nu aardiger
vindt of excuses voor hen bedenkt, maar omdat zij schuldig zijn en vergeving nodig hebben –
dus niet op basis van jouw gevoelens, maar op basis van een keus van je wil en jouw
gehoorzaamheid aan God! Vergeving is een “kwijtschelding” van hun zonden. Mocht je in de
toekomst nog steeds last hebben van hun zonden, vergeef hen dan gewoon opnieuw. Kies
daarvoor.
Die vergeving is ook erg belangrijk, omdat dit anders een bron van bitterheid of boosheid
(zonde) in je eigen leven blijft, en de vijand zo een opening heeft om je te blijven aanklagen.
God is een vergevende God, en Hij wil jou graag vergeven, als jij ook anderen vergeeft:
“Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven;
maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook
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niet vergeven” (Matt.6:14-15). Het is meestal wel goed om anderen op hun gedrag aan te
spreken als je de kans krijgt; dat zal hen kunnen helpen als ze daarvoor open staan. Maar laat
jouw hart vooral vrij zijn van die nare gebeurtenissen – gewoon door hen in je hart steeds te
blijven vergeven.
3. Vergeef tenslotte ook jezelf… Wij mensen maken allemaal fouten, en toch houdt God van
ons. Jezus kwam juist voor zondaren! Accepteer jezelf bewust in alle zwakte, wetend dat je
samen met God op weg bent en Hij je liefheeft zoals je nú bent: een vergeven kind van God,
een nieuwe schepping - ook al ga je misschien later nog regelmatig in de fout!
4. Dank God voor de onmetelijke rijkdom van zijn vergevende genade, en voor zijn grote
goedheid die helemaal niets terugverlangt, dan alleen het geschenk van ons hart… Het zal je
goed doen om te beseffen, dat Hij je écht vergeven heeft - en om veel te genieten van zijn
liefdevolle karakter en aanwezigheid in jouw leven.
5. Merk het op als de vijand jou later op die al beleden zonden probeert aan te klagen, om je
een schuldgevoel aan te praten alsof er geen genade meer is. Houd dan voet bij stuk. Het is al
vergeven, die aanklacht is niet waar! “Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan
de duivel, en hij zal van u vlieden” (Jak.4:7).

Ons hart: het werkterrein van een verslagen vijand?
Behalve niet beleden zonden gebruikt de aanklager vaak ook onze oude pijn, twijfel aan
onszelf, sombere gevoelens, moeilijke herinneringen, of woorden ooit door anderen gezegd als
werkterrein in ons hart. Soms klaagt hij ons ook aan via andere mensen (zie Hfdst.4), maar meestal
komen die aanklachten via onze eigen gedachten of gevoelens naar boven. Zo spelen we, zonder het te
willen, soms zelf een beetje voor aanklager (zie 1Kor.4:3; 1Joh.3:20). Wees dus alert op wat er aan
aanklachten door je heengaat, en laat niet elke gedachte en gevoelsindruk als “waarheid” een eigen
leven gaan leiden in je hart. Niet ons gevoelsleven, maar de waarheid van Gods Woord bepaalt ons
geestelijk welbevinden! De aanklager is definitief verslagen op Golgotha, waar Jezus de prijs betaalde
voor al die dingen waarop wij soms nog worden aangeklaagd. Als we zulke aanklachten tóch
accepteren, dan aanvaarden we daarmee veroordeling en laten we onze blijdschap roven. Dat hoeven
we gelukkig niet te laten gebeuren (Ef.4:27; Rom.8:1). Laat die oude dingen vooral achter je, het is
belangrijk!
Voor ieder die zich aangeklaagd en schuldig voelt, of zucht onder eigen onvolmaaktheid, is
het erg belangrijk om bovenal de liefde en genade van de Heer Jezus (nog) beter te leren kennen,
die voor onze zonden en zondige natuur álle straf al gedragen heeft op het kruis van Golgotha. Hij
weet in onze nood raad! Hebben wij al die noden en vragen en twijfels ook al bij Hem gebracht?
Pas op voor valkuilen
Bij schuldgevoelens proberen we vaak met eigen pogingen onszelf te verbeteren. We proberen
dan de ”oude mens op te lappen” - in plaats van die voor dood te houden (Rom.6:11) en te gaan leven
vanuit Gods vergeving… Want dat slechte in onszelf, die hele oude mens, is met Christus aan het
kruis gestorven, en dat geldt voor alle zonden die we bij Hem hebben gebracht voor vergeving. Het
bewijsstuk daarvan is weggedaan (Kol.2:14); die zonden gelden niet meer, en onze zondige aard
mogen wij daarom voor dood houden. Maar als we dat niet beseffen proberen we onze zondige aard te
verbeteren door nog beter ons best te doen, en willen we dingen goed maken door te presteren. Zo
genieten we niet van de nieuwe mens die Jezus allang voor ons heeft klaargelegd, en waar de vijand zo
bang voor is. Want in die nieuwe mens “in Christus” (Hfdst.2-A) hebben we autoriteit!
Hoe werkt dat? - De oude mens leg je af door je zonden te belijden aan de Heer Jezus om ze
door Hem te laten afwassen (zie ook Rom.6:3-4 over de doop); ze zijn dan weg, vergeven.
De nieuwe mens trek je aan door je leven dan aan Jezus over te geven, met al je beperkingen,
en je hand als een kind in die van Jezus te leggen. Zo kijk je niet meer achterom naar je oude leven,
maar wandel je in gehoorzaamheid en vertrouwen voorwaarts met Hem die de weg weet en die de wet
al voor jou volbracht heeft. Je bent dan “in Christus” geheiligd, een nieuwe schepping (2Kor.5:16-17),
en vervuld met zijn autoriteit!
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Weersta de aanklager met het zwaard van Gods Woord
Als je al je zonden bij Jezus hebt gebracht, heeft de vijand geen echt voedsel meer voor al zijn
aanklachten. Zodra je dus merkt dat er een aanklacht of gevoelens van veroordeling op jou afkomen,
ga je dan ook na of er nog onbeleden zonden zijn, en die belijd je dan! Het recept is eenvoudig… en je
staat dan oprecht voor God. Het is belangrijk om juist in tijden dat je je aangeklaagd en beschuldigd
voelt, heel dicht bij Hem te leven die jouw zonden vergeeft.
Richt je dus ook niet meer op je eigen onvolmaaktheid, maar op God en op zijn Woord!
Alleen wat Hij zegt is waar: “Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid” (Joh.17:17).
Dat Bijbelse Woord van God is als een zwaard (Ef.6:17), want daarmee gaan we in tegen de leugens
van de vijand, en bieden we weerstand!
Een duidelijk voorbeeld is wat Jezus deed; hij antwoordde de vijand die Hem aanklaagde
telkens met “Er staat geschreven…”, en Hij citeerde dan uit de waarheid van Gods Woord (Mat.4:311). Daardoor moet de aanklager het veld ruimen…
Dat kunnen wij ook doen! Verzamel goede Bijbelteksten waar jij in jouw situatie steun aan
hebt (zie ook de lijst met Proclamatieverzen in de Appendix). In plaats van op allerlei negatieve
gedachten over onze zwakte, richten we ons zo op Gods verlossende waarheid. We verjagen daarmee
de leugens van de vijand – ook in onze eigen gedachten. Vlucht daarbij niet voor de aanklachten,
maar ga er aan Jezus’ hand doorhéén! Met je Bijbel-zwaard ben je goed bewapend, en aan de hand
van onze Verlosser hoeven we nergens bang voor te zijn. Zo raken we ook los van de angst voor onze
eigen zwakheden, los van de angst voor de mening van andere mensen, en los van de angst voor de
aanklager. We komen zo ook dichter bij God, worden sterker in ons geloof, en worden vooral ook
strijdbaarder! Als we eenmaal met Jezus als Overwinnaar dwars door zo’n akelige situatie heen zijn
gegaan, zullen we op dat punt niet snel meer gevloerd worden…
Een voorbeeld uit mijn eigen leven is, dat ik maar al te makkelijk aanklachten van andere
mensen voor waar aannam; het “voelde” als waar, omdat die ander sterker leek dan ik en misschien
ook wel meer leek te zien dan ik… Maar door de jaren heen heb ik geleerd uit de Bijbel dat ik door de
vergeving van mijn zonden en mijn relatie met Jezus werkelijk een “nieuwe schepping” ben, en
gerechtvaardigd (2Kor.5:17-21), een “uitverkorene van God”, die andere mensen niet zomaar mogen
beschuldigen (Rom.8:33), omdat ik door God gerechtvaardigd ben! Tegenwoordig gebruik ik mijn
zwaard…
Voorbeelden van allerlei aanklachtsituaties staan in Hoofdstuk 5, waar we ook de Bijbelse
waarheid vinden als het zwaard waarmee we zulke vijandelijke leugens kunnen verslaan.
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4.

WAT DOEN WE BIJ AANKLACHTEN VAN MENSEN?

Niet alleen de vijand klaagt ons aan; soms doen helaas ook mensen dat. Dat gebeurde ook in
het leven van Jezus. Misschien hebben sommige mensen niet eens door, dat zij door de vijand worden
gebruikt via bv. hun zwakke punten! Want vaak gebruikt de vijand mensen voor zijn destructieve
werk, om ons geestelijk onderuit te halen. - Hoe ga je daar nu mee om?
(1)
Neem nooit direct aan dat een aanklacht waar is, van wie die ook komt, voordat je die aan
de Heer hebt voorgelegd. Zijn opinie is het die telt! Als je de aanklacht meteen wegwuift of boos
wordt, mis je misschien een belangrijk stukje informatie. Beter is het dan om te vragen, “waarom
denk je dat?” Je vrienden zullen je soms niet ongevraagd willen zeggen wat er nog aan je ontbreekt…
en dan blijf je stilstaan in je groei, terwijl er juist iets prachtigs uit kan komen.
Als we een aanklacht zonder meer voor waar aannemen, zonder aan God te vragen of die écht
waar is, kunnen we een heel negatieve kijk op onszelf ontwikkelen. Dat beperkt ons in onze
vrijmoedigheid en relaties, en daardoor gaan we misschien vechten tegen onze eigen door God
gegeven persoonlijkheid! “Laat dan het goede dat u bezit niet belasterd worden” (Rom.14:16).
Maar: zélfs al zou het waar zijn, we hebben het allemaal wel eens fout, en onze identiteit als kind van
God wordt daardoor niet ongedaan gemaakt. Hij heeft je nog steeds lief. Maak het dan gewoon in orde
met God door die fout te belijden, en vraag zijn hulp om er een beter mens van te worden. Bedenk:
Jezus kwam voor zondaren, niet voor rechtvaardigen. Hij heeft je lief, ook als je zwak bent!
(2)
Vraag de Heer eens, of je in het verleden zelf mensen hebt veroordeeld en bekritiseerd
(achter hun rug, of zelfs rechtstreeks), zonder dat je daarvoor een heel goede reden of specifieke
autoriteit had. Daardoor vindt de vijand soms een opening om bij ons hetzelfde te bewerken; je trekt
het dan als het ware naar jezelf toe… Beter is het om eerst ons eigen gedrag en leven aan te pakken
(Luc.6:41-42), als we zelf nog anderen aanklagen - en nog niet vrij zijn! Het feit dat je iets verkeerds
in anderen ziet betekent namelijk vaak, dat je het herkent uit je eigen leven… Denk hier eens over na,
en vraag waar nodig God om vergeving.
(3)
Maak het met God en (waar mogelijk) met mensen in orde en verander je gedrag, als de
Heer je laat zien dat je inderdaad schuldig was op die punten waarop jij wordt aangeklaagd. Als je
andere mensen iets hebt aangedaan: vraag hen vergeving voor jouw aandeel, ook als je meent dat hun
schuld groter is! Ga hen daarbij niet overtuigen van hun aandeel in de schuld (die er volgens jou
misschien best is); maar laat het overtuigen aan de Heilige Geest over – Hij weet als Raadgever
daarvoor zelf wel de juiste manier en tijd te vinden, áls het inderdaad zo is! Het is voor ons niet
makkelijk, anderen om vergeving te vragen; maar het klaart wel de lucht op tussen jou en die ander, en
vooral ook tussen jou en God.
(4)
Als je werkelijk onschuldig bent, vergeef dan die ander voor zijn of haar woorden en daden.
Vergeven is beslist niet hetzelfde als een excuus bedenken voor die ander… Vergeven doen we dus
niet omdat die ander geldige excuses heeft, maar juist als die er niet zijn! Dán is onze vergeving nodig,
want er is geen andere weg. God heeft ons immers ook zoveel vergeven, en wil niet dat een wortel van
“niet vergeven” en bitterheid tussen Hem en ons instaat. Soms kost het een tijdje voordat die oude pijn
ons niet meer dwars zit; telkens als die weer opkomt, vergeef je zulke mensen gewoon opnieuw, en
zegent hen (1Kor.4:12).
Kijk ook naar wat de Heer Jezus deed toen Hij werd aangeklaagd: Hij zei niets terug en was
niet opstandig. Hij bekritiseerde en roddelde niet. Hij klaagde de ander niet aan. Hij verdedigde zich
niet, hoewel juist Hij daar alle reden toe had. Hij was niet schuldig, maar vergaf toch – ook jou en mij,
en ook die ander - ook nu! Hij kwam speciaal om te zorgen dat wij niet geoordeeld zouden worden…
Laten we dus altijd proberen een goed getuigenis achter te laten; op een dag hebben die anderen dat
misschien hard nodig: “…opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede
werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag van de vergelding” (1Petr.2:12).
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5.

PAS OP VOOR LEUGENS VAN DE AANKLAGER BIJ
MOEILIJKE VRAGEN

De waarheid van Gods Woord zal ons vrijmaken, zegt Jezus (Joh.8:32). Als je dus merkt, dat
je onder aanklachten gebukt gaat, dan is het belangrijk om de leugens van de vijand te herkennen, en
die te weerstaan met Gods Woord: “Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel,
en hij zal van u vlieden” (Jak.4:7). Kijk dus goed met wélke leugen de aanklager jouw leven bestookt,
en vervang die door Gods waarheid.

Onderstaande vragen 5-A-Z

geven een voorbeeld van zulke leugens, met daar tegenover
Gods waarheid - vind gerust een vraag die bij jouw probleem past.

5-A.

WAT MOET IK DOEN, OM NAAR GOD TE KUNNEN GAAN?
Leugen van de aanklager: “Zoals je nu bent, ben je nog lang niet klaar om naar Jezus en
God te gaan; éérst moet je nog je leven beteren, voordat je voor zijn heilig aangezicht
kunt komen.”

Als je niet herkent dat deze vreselijk vrome leugen uit de bron van de aanklager komt, is het
gevolg een voortdurende poging tot zelfverbetering en graven in je hart (“introspectie”, zie Hfdst.2-B).
We gaan dan op zoek naar onbeleden zonden en stukjes onvolmaaktheid, die we dan eerst proberen
recht te zetten. Omdat geen mens door zichzelf volmaakt wordt, blijven we daarmee alsmaar bezig:
er komt nooit een eind aan… Zo komen we niet bij de Heer Jezus die dat wel kan, behalve op afstand
om eerst te proberen ons leven te beteren - hopend daarna ééns goed genoeg te zijn om door Hem te
worden aangenomen. In eigen kracht lukt dat niet, en je geeft het tenslotte misschien wel op om naar
Hem toe te gaan…
Maar gelukkig: Jezus stelt geen voorwaarden! Hij kwam juist voor zondaren! Je mag
komen zoals je bent… nu al!
Wat zegt de Bijbel?
“… wie tot Mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen” (Joh.6:37). De bovengenoemde leugen
van de vijand is dus een foute redenering! Jezus zei, “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot
bekering te roepen, maar zondaars” (Mark.2:17b). Wij gaan dus éérst naar de Heer Jezus, die ons als
zondaren nu al aanneemt; en daarna belijden wij Hem al onze zonden: ”Als wij onze zonden belijden:
Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle
ongerechtigheid” (1Joh.1:9). Hij neemt je aan zoals je nú bent, met zonden en al! Hij wil je échte
persoon, daar houdt hij van – niet van een vroom (“schijn-heilig”) toneelspel.
God verlangt naar ons
Misschien herinner jij je de gelijkenis van de “verloren zoon” (Luc.15:11-24) die van huis
wegliep. Hij verspilde de erfenis van zijn vader in een slecht leven, en zag tenslotte geen uitweg meer.
Arm en hongerig was hij teruggegaan naar zijn vader, berouwvol en wetend dat hij in alle opzichten
schuldig was. Vader zou hem waarschijnlijk niet accepteren, dacht hij, maar misschien kon hij daar
nog een knecht worden… Maar wat een verrassing - Vader stond al op de uitkijk! “En toen hij nog
ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij
snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem” (Luc.15:20b). Hij vergaf hem alles, gaf hem
mooie nieuwe kleren, en herstelde hem als zoon met een prachtig feest. De reden? De vader hield van
zijn zoon, ondanks alles, en hoopte aldoor al dat hij eens terug zou komen. En ook al wist hij dat zijn
zoon een slecht leven had geleid - toch nam hij hem zo heel graag terug! Dat is wat échte liefde doet.
Die liefde heeft de hemelse Vader voor jou! Kom zoals je bent, ellendig, vies, schuldig. Hij heeft het
zo geregeld, dat zijn Zoon Jezus al jouw schulden al heeft betaald op het kruis van Golgotha. Hij
maakt alsnog iets echt goeds van jouw leven – niet als knecht, maar als geliefd kind. Niet omdat je die
genade verdiend had, maar uit liefde. Hij heeft een welbehagen in jou…
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Hoe kan ik U ontvangen – ja, U ontvangt mij!
Ik moet er wel eens denken, hoe de Heer Jezus werd geboren in een stal. De Koningszoon in
de slechtste omstandigheden… Vaak willen we Hem niet ontvangen in de gore stal van ons hart,
omdat het daar vies en onrein is. We vergeten, dat Hij vieze stallen van kinds af aan gewend is, ja
daar zelfs voor gekomen is! Wij krijgen die stal zelf niet schoon. Maar Hij komt toch, en juist speciaal
daarvoor, in ons leven binnen, om Zelf te reinigen wat wij niet reinigen kunnen. Nodig Hem uit; Hij
komt zo heel graag binnen in jouw stal, want Hij houdt écht van jou.
Een oud lied zegt, “ Uw bloed alleen is ‘t, waar ik op pleit”. Wat moet ik dus doen om bij
God te komen? - O heerlijk, ik hoef NIETS te doen… ik kan gewoon komen zoals ik nú ben. Ik hoef
me niet op te poetsen, niets mee te nemen – en Hij staat al met open armen klaar om mij te ontvangen
zoals ik echt ben, met zorgen, zonden, onzekerheden en al… Dat is pure genade, gratis – niet eerst
strijden tegen mijn slechtheid, niet eerst heilige daden. Ik kan op dit moment, nú, met Hem een nieuw
leven beginnen, want Hij gaat me daarbij helpen!
Wil je dat echt? Heb je het “zondaarsgebed” wel eens gebeden, om de Heer Jezus toe te laten
in je leven, en zo een kind van God te worden?
“Vader God, ik kom bij U in de naam van Uw Zoon Jezus, die op het kruis met zijn eigen
bloed heeft betaald voor al mijn zonden. Ik vraag U, of U mij al die zonden wilt vergeven,
en mij wilt reinigen van alle ongerechtigheid. Ik keer me af van de duivel en al zijn
praktijken, en ik geef mij nu over aan U als Heer van mijn leven, om U alleen te volgen.
Dank U dat U mij aanneemt en nieuw leven geeft, en dat ik met een schone lei mag
beginnen. Wilt U mij daarbij helpen, en mij vervullen met Uw Heilige Geest? Dank U wel,
dat ik nu een kind van God ben. Amen.”
Het zal je helpen, om God je zonden uit het verleden ook meer specifiek te belijden; Hij wast
je immers daarvan rein, en het zal je bovendien bevrijden van je schuldgevoelens daarover. Als je weet
dat je vergeven bent, is dat ook een krachtig wapen tegen allerlei aanklachten!
Lees van nu af aan veel in Gods Woord, en ga een levende, Bijbelgetrouwe kerk bezoeken,
waar de verlossing van zonden duidelijk wordt gepreekt. Vraag de Heer om jou te laten zien waar dat
is; Hij geeft je een plaats in zijn grote huisgezin! Zoek een plaats waar jij je echt thuis gaat voelen.
Het zal je daarbij goed doen om anderen te vertellen wat er in je leven is gebeurd, en om eens te praten
met christenen die jij vertrouwt. God zal zeker goede mensen op je weg brengen als je Hem daarom
bidt.
Gods geschenk: Jezus.
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5-B.

HOORT GOD MIJ WEL - BEN IK WEL UITVERKOREN?
Leugen van de aanklager: “God hoort jou niet. Jij bent misschien niet eens uitverkoren
tot kind van God.”

Een ouderwetse kerkelijke opvatting was, dat je niet zeker zou kunnen weten of je wel een
kind van God was, tenzij er iets heel bijzonders gebeurde. Gebaseerd op de verkeerde zogenaamde
“predestinatieleer” (uitverkiezingsleer) twijfelde men dan: misschien was ik wel niet voorbestemd tot
kind van God, niet uitverkoren? Er staat immers in Matt.22:14, “Want velen zijn geroepen, maar
weinigen uitverkoren”. Ziet God ook mij dan wel staan?
Nu het is altijd belangrijk om Bijbelverzen te lezen in hun samenhang met omringende verzen.
Waar gaat het hier over in Matt.22:10? - Alle mensen werden uitgenodigd om naar het bruiloftsmaal
te gaan, “zowel slechten als goeden”. Dus ook jij en ik! Allen! Ook de slechten! Sommigen hadden
geen zin om te komen - dat was hun eigen keus. Ze waren beslist wel uitgenodigd… Maar tussen al
die mensen die wél gekomen waren op het feest, was er één die niet het feestkleed had aangetrokken.
Nu is dat smetteloos witte feestkleed klaargelegd voor iedereen, die al zijn of haar zonden bij Jezus
brengt om ze door Hem te laten wegwassen (Opb.7:9,13-14). De Heer Jezus heeft op het kruis
daarvoor betaald met zijn bloed, dat een volkomen verzoening is van al onze zonden. Het feestkleed is
daarvan een beeld (Gal.3:26-27; Rom.13:14). Iedereen die dus met vuile zonden beladen bij Jezus
komt kan die reiniging - dat feestkleed – ontvangen, en zó naar het hemelse feest gaan. De uitnodiging
ligt er voor iedereen, de keus is gelukkig aan ons! Als wij Jezus hebben aangenomen verwelkomt
God ons in liefde (Joh.1:12).
Die ene feestganger in het verhaal had dus niet het feestkleed aan, omdat die zijn zonden niet
had laten afwassen. Dat was niet omdat God hem of haar niet had geroepen, maar omdat die persoon
niet de moeite had genomen om zich door Hem te laten reinigen. Want we zijn allemaal door God
geroepen om naar het feestmaal in de hemel te komen, en de weg daarheen is: Laat je zonden afwassen
door de Heer Jezus om zo het reine feestkleed te ontvangen. Dat is het enige dat wij hoeven te doen.
Iets anders kunnen wij als zondige mensen ook niet! Echt, niemand is door zichzelf rechtvaardig (zie
Ps.14:3; Rom.3:10; Gal.3:11).
Wat zegt de Bijbel?
“Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet
gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus” (Rom.3:23-24); “…God,
onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen”
(1Tim.2:3b-4). Hij nodigt iedereen uit: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig
leven heeft” (Joh.3:16). Allen, iedereen, de hele wereld, slechten en goeden, zijn dus uitgenodigd:
“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Matt.11:28; zie ook
Rom.10:13; Joh.7:37; Opb.3:20; 22:17).
Als wij dus bewust ons vertrouwen op de Heer Jezus stellen, door Hem als Verlosser aan te
nemen en onze zonden aan Hem te belijden, dan zijn wij een kind van God, en deel van Gods grote
huisgezin op aarde, en van Gods uitverkoren geslacht, als een koninklijk priesterschap (1Pet.2:9-10)!
Gods genade en liefde zijn zo groot, dat wij niets zelf hoeven te verdienen, hoe slecht we ook zijn.
God verlangt naar mij, naar jou! Wij zijn absoluut uitgenodigd, sterker nog: Hij strekte zelfs al zijn
handen naar ons uit toen wij nog niets van Hem wilden weten (Jes.65:2; Rom.10:21). Hij wil zelfs niet
dat er ook maar iemand verloren gaat... (2Petr.3:9).
Wij zijn dus allemaal geroepen, maar pas uitverkoren “in Hém” (Ef.1:4-5); dus juist doordat
wij Jezus Christus aannemen, die Zelf onze zonden wegwast, ziet God ons als “uitverkorenen” aan!
Voor de grondlegging van de wereld wist God al, dat Hij ons wilde verlossen; en omdat we allemaal
geroepen zijn kunnen we daar ook allemaal voor kiezen. Maar veel mensen hebben dat nog niet
gedaan; ze zijn wel geroepen, maar hebben hun “uitverkoren zijn” in Jezus als Verlosser van hun
zonden nog niet vastgegrepen. En toch: Hij wacht daarop! Een bekende illustratie laat zien, hoe bij de
toegangspoort naar Jezus staat “Welkom”; en als je daar doorheen bent gegaan en omkijkt, staat aan de
andere kant van de poort: “Uitverkoren” - Uit verkoren, omdat je Jezus’ uitnodiging hebt aangenomen!
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Hoort God mij dus wél?
Misschien heb jij de Heer Jezus al wel aangenomen, maar had je op een belangrijk gebed nog
geen antwoord ontvangen. Dat wil dus beslist niet zeggen dat Hij je niet hoort, of dat je niet bent
uitverkoren. Raak niet ontmoedigd, want wát Gods antwoord ook zal zijn, Hij is er voor jou, Hij hoort
en ziet jou. Heel vaak antwoordt God door bepaalde Bijbelverzen die ons ineens aanspreken. Het
lezen van de Bijbel is een heel grote hulp voor ons allemaal, waarin talloze antwoorden te vinden zijn.
Lezen we de Bijbel ook zo oplettend, dat áls God specifiek tot ons spreekt, wij ook bereid zijn te doen
wat Hij zegt?
Verder kan God ook spreken door omstandigheden, door mensen om ons heen die God al
langer kennen en die ons helpen zijn stem te herkennen, door een preek, of ook door de vredige en
vertrouwd klinkende stem van de Heilige Geest in ons eigen hart. Als we langer met Jezus op weg
zijn, leren we ook steeds beter die stem te herkennen. En dat is zo spannend!
Ben je ontmoedigd? - Onze kracht is te weten, dat we een kind van God zijn en dat God naar
ons luistert. De vijand van onze zielen (de duivel) ziet niet dat graag… hij wil ons steeds laten denken
dat wij niet uitverkoren of niet vroom genoeg zijn om een kind van God te worden, zodat we
ontmoedigd raken, en het opgeven om ons naar de Verlosser uit te strekken. Zo neemt hij ons te
grazen! Laat je dus zeker niet ontmoedigen, en geef de vijand van je ziel geen kans.
Tegen ontmoediging kun je weerstand bieden, net als tegen de zonde… Het zal je zeker helpen
om God te danken, je zegeningen te tellen (die er toch nog zijn!), en Hem te vragen om de hulp van de
Heilige Geest die onze Trooster is.
Gods geschenk: Aanvaarding.
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5-C.

IS MIJN GELOOF WEL GOED GENOEG?
Leugen van de aanklager: “Jij gelooft niet goed! Misschien ben je wel helemaal geen
echte christen…”

Veel mensen hebben wel eens getwijfeld aan de echtheid van hun geloof. Wat is geloof
eigenlijk? Het Griekse woord voor geloof: “pistis”, betekent eigenlijk “vertrouwen”. Je vertrouwen
stellen op de Heer Jezus is een “geloofsstap”, maar je zult na die stap al snel merken dat je leven
erdoor verandert, en dat je vertrouwen op de Heer groeit. Echt geloof is dus vertrouwen, leunen op
God: Godsvertrouwen: Hij is een Helper groot van kracht!
Het woordje “geloof” heeft in onze tijd een beetje de betekenis gekregen van iets wat je niet
zeker weet: “ik geloof van wel”. In de Bijbel is het juist de zekerheid van de dingen die wij hopen
(Hebr. 11:1). Daarom geeft het woordje “Godsvertrouwen” vaak beter weer waar het om gaat. Het
betekent dat je iets als waarheid aanvaardt en er op steunt! Vertrouwen op iets wat niet waar is heeft
daarbij geen enkele zin. Ik hoorde eens het advies, “Ga niet op zoek naar geloof, maar ga op zoek
naar de waarheid”. Dat is een uitstekend uitgangspunt - en als je oprecht zoekt dan zul je uitkomen
bij Hem die zelf de Waarheid is (Jer.29:13; Joh.14:6).
Ook ik ontdekte op die manier dat God bestaat, en dat Hij de God van de Bijbel is. Ten koste
van alles wilde ik erachter komen of God bestond. Zo niet, dan had het geen zin om verder mijn leven
daarop in te stellen, en zou ik een andere kant uit moeten. Hoe kon ik daar nu achter komen? Mij was
aangeraden, om eerst vergeving te vragen voor al mijn zonden, zodat er niets tussen God en mij in de
weg stond. Dat was een lange, lange lijst, die ik moest belijden! Toen dat allemaal gedaan was, en ik
Hem vergeving had gevraagd in Jezus’ naam, vroeg ik Hem of Hij zich aan mij wilde openbaren, door
een antwoord op iets wat op dat moment heel belangrijk was voor mijn leven. Het grote risico was:
“Als God niet blijkt te bestaan, dan ben ik wel een ervaring rijker maar een illusie armer…”. Ik gaf
het niet meer dan 5% kans dat God zou bestaan – maar tot mijn absolute verbijstering heeft Hij mij
toen heel erg duidelijk gemaakt dat Hij niet alleen bestaat, maar dat Hij een persoonlijke bedoeling
heeft met mijn leven! Hij antwoordde mij door woorden uit de Bijbel… en dat is meteen ook ons
belangrijkste wapen in de geestelijke strijd.
Wat zegt de Bijbel?
“Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God” (Rom.10:17).
En: “Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen
uitblussen” (Ef.6:16). Het geloof is dus een schild dat ons beschermt tegen de aanvallen van de
aanklager van onze zielen! In ons geloof ligt zelfs onze overwinning (1Joh.5:4-5). Het is dus niet
verbazend, dat de vijand er alles aan gelegen is om dat geloof, ons Godsvertrouwen, te ondermijnen.
Ook als je een heel diep geloof hebt, probeert de vijand dat nog af te kraken, bijvoorbeeld door je aan
te praten dat jouw soort geloof te naïef en te zwak is, of niet deugt…
Zo gebeurde het met een vriendin van mij, een fijne christen, die het heel moeilijk vond om ‘s
ochtends haar gedachten te concentreren op een stukje lezen uit de Bijbel. De vijand klaagde haar
daarover aan in haar hart: ”Je houdt niet van God, je bent een slechte christen; je geloof stelt niks voor,
je wilt helemaal niet…”. Tenslotte ging ze dat zelf geloven. Dat ging jarenlang zo door, totdat ze
vermoedde dat het een aanklacht was, en die aanklacht eens goed bekeek. Ze zei, “Heer, ik heb U lief,
dus het is niet waar!” O, wat een opluchting - ze bleek gewoon geen ochtendmens… Tijd nemen voor
de Heer en zijn Woord hoeft niet beslist in de vroege ochtend, dus doet zij het nu op een andere tijd.
Laat je dan ook niet pesten door de vijand, maar let goed op wat er door je heen gaat, en of dat
wel de waarheid is. Dat geldt eigenlijk voor alle negatieve gedachten die ons plagen. Dingen die ons
kwellen komen voort uit iets dat niet van God is, want Hij kwelt ons niet – Hij wil ons juist verlossen
(o.a. Ps.18:2-7; Jes.44:22)!
Mogelijkheden om ons geloof te laten groeien:
1. Geloof is een geschenk waar je om kunt bidden, iets natuurlijks dat van God komt. We zijn er
als kind al heel ontvankelijk voor (“kinderlijk vertrouwen”; zie Matt.18:2-6; Marc.10:14-15).
Het is dus niet een door onszelf opgeklopte, heilige “extra prestatie”, maar een geschenk
(Ef.2:8; 6:23; Joh.6:29), dat vaak door allerlei binnengedrongen wereldse theorieën wordt
verdrongen. Vraag dus maar vergeving voor al het ongeloof dat in je leven is binnengeslopen,
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en bid gewoon om meer geloof! Ook de discipelen deden dat (Luc.15:5; Joh.6:29). De Bijbel
zegt zelfs, dat we het “geloof van Christus” kunnen ontvangen (de Griekse grondtekst van veel
teksten waar in onze vertaling “geloof in Christus” staat, luidt in feite “geloof van Christus”;
bv. in Rom.3:22; Gal.2:16,20; Opb.14:12, etc.; zie ook Kol.2:12, Hebr. 12:2). Geloof is dus
geen aards bedenksel of product…
2. Geloof en overwinning komen door het aanvaarden van Gods vergeving van al onze zonden
(Kol.1:13-14; 1Kor.15:56-57), waarvan ongeloof er één is! Ons hart wordt bij de vergeving
aangeraakt door Gods genade en liefde, en er staat niets meer tussen Hem en ons in de weg dat
ons geloof zou kunnen blokkeren.
3. Geloof komt door het bewust ontvangen van Gods genade - daardoor gaan we steeds meer
vertrouwen op zijn liefde, en ervaren we ook meer van zijn vrede. Als je de genade en de
verlossing niet goed kunt “pakken”, dan kan dat betekenen dat er ergens een verkeerde lering
is binnengeslopen in je denkwereld, bijvoorbeeld dat je je nog vastklemt aan het volgen van de
wet – dan kun je niet tegelijkertijd de genade vasthouden! (zie 2Petr.3:18; en Hfdst.1 over het
“Galatië-probleem”).
4. Het bouwt je geloof op om vertrouwd te raken met de waarheid van het Woord van God, de
Bijbel. (Let vooral ook op zijn beloften!) Je leert dan meer van Gods karakter en goedheid
kennen, en herkent dan ook vlugger wat niet van Hem maar van de vijand komt. Ook
verkeerde leringen, die je van het geloof kunnen afhouden, komen zo eerder aan het licht: door
Gods Woord te lezen krijg je meer onderscheiding.
5. Vraag om een grotere vervulling met de Heilige Geest. Geloof is namelijk een vrucht van
Gods Geest (Gal.5:22) – het is immers hetzelfde woord als “trouw”! Hij zal je de weg wijzen
in heel de waarheid (Joh.16:13), en dat biedt houvast en perspectief. Door de Heilige Geest
leer je ook beter om Gods stem te herkennen – iets buitengewoon kostbaars en speciaals! Als
je daarbij iets van Gods heerlijkheid gaat zien, vervult je dat met geloof.
6. Geloof groeit als we ons gaan uitstrekken naar het werkelijk kennen van God. “…dan zult u
Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart” (Jer.29:13). Als Hij
nummer 1 staat in je leven, als Hij je “focus” en doel is, zul je ook steeds dichter bij Hem zijn
en naar Hem toegroeien. - Let op: de vijand vindt dat niet leuk…
7. Geloof groeit door een verlangen naar Gods wil, en daar allereerst naar te vragen. Daar kun je
voor bidden, want vaak leeft dat nog niet zo in ons hart. “Als iemand de wil heeft om Zijn wil
te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek”
(Joh.7:17). Als je daarin leert te gehoorzamen in de kleine dingen, kun je ook toegroeien naar
gehoorzaamheid in grote dingen (Matt.25:23) en kan God je meer toevertrouwen.
8. Vraag of God tot je wil spreken, en leer te luisteren - en dan te doen wat Hij zegt. Het
vertrouwen op God groeit door bv. te zoeken naar zijn wil over specifieke dingen in jouw
leven (Spr.3:5-6). Als je Hem daarin dan echt gehoorzaamt, kan Hij je daarover meer dingen
openbaren. Je zult dan steeds meer in de praktijk gaan zien hoe enorm waar en waardevol zijn
woorden zijn. Het is een heel avontuurlijke uitdaging om zijn aanwijzingen uit te proberen,
wat mensen om je heen ook beweren!
9. Geloof groeit als we in alle dingen de eer van God zoeken. Stop er dus mee, naar de eer van
mensen te streven (Joh.5:44; Jak.2:1) – want je kunt dan niet tegelijkertijd Gods eer zoeken,
en raakt bv. verstrikt in de drijfveren van andere mensen (je zoekt je heil dan in dingen zoals
prestige, succes, populairdere vrienden). Als je je werkelijk richt op de eer van God, en zijn
hulp vraagt bij wat je voor Hem doet - ook praktisch - dan ga je al doende steeds meer Gods
wil en bedoeling met je leven ontdekken.
10. Geloven komt door een diepere overgave aan de Heer als je beste Vriend; we doen de dingen
dan samen met Hem, niet alleen met ons verstand en onze wil, maar met ons héle zelf. Dat is
ook zo bij emoties, lofprijs, dagelijks werk, onze houding van liefde en barmhartigheid naar

21
anderen, en ook bv. de dagplanning. Overgave is dus niet “passief worden”, maar Hem bij
alles betrekken, en zijn raad vragen.
11. Verwacht het van Jezus, niet van andere mensen, omstandigheden, of eigen prestaties en
pogingen (wetten en regels). Voor geloof hoef je niet te ploeteren – ook niet in je gedachten!
Vertrouw dus maar niet op je eigen zwakke of “sterke” geestelijke toestand, of op je eigen
geloofskracht. Geloof is niet iets wat wij zelf produceren met ons verstand, maar een geschenk
dat wij mogen ontvangen. Het Nieuwe Testament spreekt veel over het geloof dat van
Christus komt (Hebr.12:2). Als wij Jezus in ons hart hebben toegelaten, hebben wij daardoor
meteen al iets van dat geloof dat er in Hem is! (Hij is in ons hart met zijn geloof en ál…).
12. Geloof komt door aan Jezus’ voeten te zitten en tijd met Hem te besteden – zo leer je zijn
karakter kennen – en door aan zijn hand te wandelen. Je kunt de dingen samen met Hem doen,
en zo die wandel met Hem door je dagelijkse leven heen “vlechten”. Daarbij vraag je steeds
weer naar zijn gedachten over gebeurtenissen of problemen op je pad. Zo groei je dichter naar
Hem toe die de Hoeksteen van ons geloof is (1Pet.2:6; Hand.4:11-12).
13. Schrijf eens op wat God al in je leven heeft gedaan, en hoe Hij zich aan jou openbaarde. Als
je om concrete dingen bidt, kun je ook concreet het antwoord opschrijven. Als je dan Gods
tegenwoordigheid eens wat minder ervaart in je leven, is het zo bemoedigend te lezen wat er al
is gebeurd! Wees daar zuinig op - en dank Hem er maar voor.
14. Houd de Heer stevig vast, vooral als er problemen zijn. Verdring ook je twijfels niet maar
breng ze in openheid bij Hem. Juist in de stormen van het leven, als we God zo nodig hebben
en Hem ernstig zoeken, laat Hij zien dat Hij er voor ons is, heel persóónlijk! Hij aanvaardt ons
zoals we nú zijn, en daardoor gaan we Hem steeds meer vertrouwen. Als we dat niet langer
hebben van “horen zeggen”, maar uit ervaring leren (vaak met vallen en opstaan), wordt ons
Godsvertrouwen het kostbaarste wat er is.
15. Lees boeken van mensen met geloofsvisie, zoals zendelingen en pioniers, die ook in moeilijke
tijden echt geloofsresultaten en antwoorden van God kregen. Zo ga je zien, wat God ook voor
jou kan doen!
16. Vraag advies van meer ervaren Christenen als je problemen hebt op geloofsgebied. Je zult
sneller vooruit komen als allerlei lastige obstakels in je denkwereld uit de weg geruimd zijn.
Kortom: Het gaat erom, of ons hart echt aan God is toegewijd. Daar kunnen we elke dag weer voor
kiezen… en om vragen.
Gods geschenk: Geloofsgroei.
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5-D.

MOET IK STEEDS MIJN ZONDEN BLIJVEN BELIJDEN?
Leugen van de aanklager: “Jij bent zó slecht, jij kunt niet stoppen met zonden belijden.”

Ook deze leugen klinkt supervroom. Hoewel een beetje zelfonderzoek nodig is voor de
“grote schoonmaak” in je leven, waarbij je al die oude zonden wegbrengt bij Jezus voor vergeving
(vooral als je pas christen bent geworden), laat de aanklager ons hierin maar al te graag doorschieten
in een kramp. Je denkt dan misschien, “Ik ben zó slecht, ik moet echt grondig en goed zoeken naar
alles wat er in mij fout was en is!” We gaan dan van alles zélf opzoeken in de verborgen hoekjes van
ons hart, en geloof me – dan raak je nooit meer uitgezocht. Je blijft dan aldoor gericht op het kwade;
en ik spreek uit ervaring. Altijd kan er wel iets gevonden worden; vaak belijden we dan dingen die we
allang eerder beleden hadden overnieuw - en die waren ons immers al door de Heer vergeven… Dat
overkwam ook Maarten Luther: door die diepe strijd leerde hij de kracht van de genade kennen, en de
rechtvaardigheid die alleen komt door het geloof in Jezus. Dat veroorzaakte zelfs een omwenteling in
de kerkgeschiedenis!
Aldoor naar binnen kijken (“introspectie”, Hfdst.2-B) kan zo ontaarden in eigen pogingen om
– bijna - volmaakt te zijn. Niet doen dus! Jouw oude “ik” is immers al met Christus aan het kruis
genageld (morsdood; Rom.6:6-11), doordat je alle zonden inclusief je zondige aard bij Hem bracht
voor vergeving. Ga dat oude lijk niet oplappen… Jij zult in eigen kracht je oude zondige natuur ook
niet kunnen verbeteren. Geef het op! Vraag Jezus om het over te nemen, laat Hem die in jouw hart
woont die reiniging doen; het is zijn specialisme… Hij lost het op zodra jij het roer overgeeft aan
Hem, de meest wijze en trouwe Raadsman die er is (Ps.37:5). Hij geeft je dan een nieuwe natuur, Hij
maakt je een “nieuwe schepping” (2Kor.5:17) doordat je Hem en zijn vergeving aanvaardt. Heb je dat
al gedaan, en ook jezelf vergeven?
Het zoeken naar eigen onvolkomenheden maakt ons ontzettend vatbaar voor de aanklager!
Hij kan nu aanklagen en aanklagen, de hele dag dóór; en wij geloven grif alles, hopend zo dichter bij
de volmaaktheid en “dus” bij God te komen, zonder ooit ons doel te bereiken. Want altijd is er dan
éérst wel weer een volgende onvolmaaktheid en zonde die moet worden beleden… We raken dan weer
verstrikt in de leugen uit Hfdst.5A, dat we eerst onszelf zouden moeten verbeteren voor we naar Jezus
kunnen gaan…
Wat zegt de Bijbel?
“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn” (Rom.8:1, NBG);
“…en u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht” (Kol.2:10);
“…leeft naar de Geest, dan zult gij de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren” (Gal.5:16, KBV ).
Niet ons eigen hart, maar de Heilige Geest (Joh.16:13) leidt ons in alle waarheid; “Want als ons hart
ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen” (1Joh.3:20)!
Dat is het verschil: de duivel klaagt aan, maar de Heilige Geest overtuigt (Joh.16:8). God weet
hoe het echt zit! Laat je dus niet misleiden door de aanklager, maar vraag de Heilige Geest om jou in
alle waarheid te leiden, en je waar nodig ook echt te overtuigen van zonden. Dan kun je Hem gewoon
om vergeving vragen, en zijn vrede erover bewust ontvangen - en de zaak verder laten rusten!
Hoe weet je nu dat het Gods Geest, en niet de aanklager is? Bij de leugens van de vijand
voel je je bedreigd, veroordeeld, klemgezet, of val je in een gat van hopeloosheid - het werpt een
rookgordijn op en haalt je af van het besef van Jezus’ aanwezigheid. Het belijden van zulke vermeende
“zonden” trekt je dan ook niet op uit het gat. Het lijkt dan wel of wat je doet nooit genoeg is... en je
wordt neerslachtig, geeft het op, of gaat steeds verder op zoek naar nog meer zonden (introspectie,
Hfdst.2B) om door “zelfverbetering” met God in het reine te komen… Maar: Hij kijkt niet naar onze
zelfverbetering, maar naar het bloed van Jezus. Breng dus alles maar naar het kruis, en laat het daar!
Jezus ’vergeving is genoeg - aanvaard daarna aanklachten en veroordelende woorden of gedachten
niet! Ga er gewoon mee naar de Heer. Zijn doel voor jou is vrijheid (Jes.42:7). Als de Heilige Geest
je overtuigt van zonden, val je ook niet in een donker straf-gat maar zie je juist de oplossing! Je wordt
dan niet van Jezus afgetrokken, maar komt juist dichter bij Hem, en ervaart daarbij ook zijn vrijheid.
Zijn overtuiging veroordeelt ons niet! Dat is het kenmerk. Jezus kwam niet om ons te veroordelen,
maar om ons te behouden (Joh.3:17). Ook weet je daarbij, dat door die zonde te belijden jij in de
vrijheid en de ruimte komt. Jezus neemt ons bij de hand als onvolmaakte mensen, want Hij kwam voor
zondaren en heeft ons lief. Bij Hem voelen we ons altijd veilig…
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Als we ons onveilig en veroordeeld voelen, bv. door iets wat anderen over God of over ons
zeggen, zou er bij ons dus een signaaltje moeten komen: “Dit zou wel eens niet van God kunnen zijn”
– ga er dan gewoon mee naar de liefdevolle Heiland. Maar vaak hebben we niet door dat het niet Gods
stem is, en zoeken we het bij onszelf – we gaan naar onze fouten kijken. Als we steeds naar binnen
kijken (introspectie, Hfdst.2-B) om naar zonden te zoeken, richten we ons hart steeds op het kwade en
verkeerde – we worden er somber van… Het is net als bij iemand die met pek besmeurd is en zichzelf
schoon probeert te krijgen – het pek wordt dan alleen maar verder heen en weer gesmeerd! Dat is
waar de vijand het op aanstuurt: je ongelukkig te maken door niet naar de liefdevolle genade van Jezus
te kijken. Ga liever naar de Heer Jezus, laat je door Hem afwassen, en kijk dan naar Hem die jou
gereinigd heeft. Door veel naar Jezus’ liefde en genade te kijken, Hem veel te danken voor zijn
vergeving, en tijd met Hem te besteden (veilig in Jezus’ armen!) gaan we op Hém lijken (2Kor.3:18,
4:6). Er komt dan ook steeds minder ruimte voor allerlei negativisme of aandacht voor oude zonden…
geen eer voor de aanklager dus.
Sommige mensen zijn bang, dat ze hun zonden “niet goed genoeg beleden” hebben – niet diep
genoeg, niet serieus genoeg, niet berouwvol genoeg, niet volledig genoeg, enzovoorts – en daarom
blijven ze zulke al eerder beleden zonden steeds opnieuw bij God brengen. Die mensen mogen
getroost weten, dat als wij iets volmaakt zouden kunnen doen (zelfs zonden belijden!) wij iets hadden
om onszelf op te beroemen. Maar als “volmaakt zonden belijden” gevraagd zou worden, zou geen
mens die eindstreep halen… Gelukkig gaat het God om ons hart (Spr.23:26); als wij daarmee
dichter bij Hem willen komen is dat genoeg. Hij ziet al onze pogingen met zoveel liefde aan! Hij is
een echt liefhebbende Vader; vertrouw je maar aan Hem toe.
Soms blijft de aanklager maar zeuren. Iets wat ik in mijn eigen leven goed vond werken, is
om die specifieke zonden, waar je steeds weer op wordt aangeklaagd en waar je al vergeving voor had
gevraagd, op een lijstje te schrijven (ik deed het met datum erbij), en in bv. je Bijbel op te bergen.
Telkens als je er weer op wordt aangeklaagd haal je dan dat lijstje erbij, en zegt: “Daar staat het! God
hééft het toen al vergeven!” Wees heel duidelijk naar de vijand; hij heeft geen rechten meer. Als hij je
toch herinnert aan je verleden, herinner hem dan aan zijn toekomst…
Wat kunnen wij wél doen?
a. Aanvaard nadrukkelijk Gods vergeving voor al die inmiddels beleden zonden – ze zijn nu
afgewassen! Je bent schoon! Dank Hem - sta er eens bij stil, hoe fijn het is dat God jou nu
zijn rechtvaardigheid heeft gegeven (2Kor.5:21) door het offer van Jezus Christus.
b. Dank de Heer veel voor zijn goedheid en genade, die ook voor jou en je zwakheid meer dan
genoeg zijn (2Kor.12:9).
c. Ken jezelf niet langer “naar het vlees” (God doet dat ook niet meer), en zie jezelf niet langer
zoals je vroeger was – je bent nu door je relatie met Jezus een “nieuwe schepping”
(2Kor.5:16-17). De aanklager roept iets heel anders; hij is immers een leugenaar.
d. Leg je verleden in Gods handen, maak het zijn eigendom. Hij heeft dan de volmacht en de
autoriteit daarover, en door Jezus is daarvoor de losprijs al betaald. Jij kunt het verleden niet
verbeteren; wat gebeurd is, is gebeurd. Wees maar blij met Gods vergeving over dat alles! Valt die oude herinnering je weer lastig? Zeg dan gewoon, “Dank U, Heer, dat het vroeger al
bij U gebracht is, en dat U het toen al vergeven hebt!”.
e. Pieker dus niet meer over het verleden; peuter niet meer aan je oude natuur die nu met
Christus gestorven is. Laat het lijk in de kist… Richt je hele hart en gedachten er voortaan op
om God en de mensen van harte lief te hebben (Matt.22:37-40).
Is het niet heerlijk dat God jou beter kent dan jij jezelf kent, dat Hij alle dingen weet, en dat Hij jou
door Jezus’ offer helemaal in liefde aanvaardt?
Gods geschenk: Vergeving.

24

5-E.

VAAK VOEL IK ME SCHULDIG, EN WEET DAN NIET WAAROM
Leugen van de aanklager: “Je weet best dat je een slecht mens bent, en dat jij schuldgevoelens hebt omdat je schuldig staat voor God. Daar is verder geen uitleg voor nodig.”

Veel christenen lopen nog steeds rond met schuldgevoelens, en denken dan, “Ik zal wel iets
fout gedaan hebben; ik ben immers nog steeds niet volmaakt?” Toch zijn die schuldgevoelens juist een
belemmering voor je geloof; ze maken dat je niet in de autoriteit staat als “kind van God” die God je
heeft gegeven. Zorg dus allereerst, dat al je zonden (voor zover jou bekend) beleden zijn, en vraag
God daarbij om openbaring. Het is zo heerlijk om een goed opgeruimd hart te hebben, en bovenal het
heerlijke besef, dat er niets tussen God en jou in staat…
Toch komt het heel veel voor, dat er nog schuldgevoelens blijven. Je beseft misschien nog niet
volledig dat je een koningskind bent, en denkt, “Ik ben ook niet zo geweldig, dus dat zal wel kloppen”.
Waar je je dan schuldig over voelt is niet altijd duidelijk - en die gevoelens zijn bepaald niet altijd van
God! De aanklager laat ons vaak ook niet precies zien wat we fout deden (je vraagt God dan
immers om vergeving, en dan is hij al zijn munitie tegen jouw ziel kwijt!). Nee, hij trekt vaak een
rookgordijn op en legt niets uit – je weet dan maar steeds niet exact hoe het zit, wat je precies fout
deed; en zo kan de vijand dag en nacht doorgaan met aanklagen of je in de put drijven. Je belijdt vaak
toch maar van alles voor de zekerheid, of blijft zitten met een onduidelijk schuldgevoel. Niet doen…
Ook onbekende, vage schuldgevoelens kunnen we allemaal neerleggen aan de voet van het kruis, en
daar laten we die dan áchter. Geen mens kan zich trouwens alle zonden van vroeger herinneren; maar
het gaat God om je hart! Het gaat er dus om, of je een levende relatie met de Heer nastreeft dwars
door alle falen heen. Hij houdt je vast met zwakten en al, zodra jij je aan Hem overgeeft – en Hij heeft
zelf die eindstreep al voor ons gehaald! Hij wil je helpen en beschermen.
Wat zegt de Bijbel?
“Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de
zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen” (Rom.6:6); “En u
bent volmaakt geworden in Hem” (Kol.2:10). Door de relatie met Jezus, die al jouw zonden droeg en
ons vergeeft, zijn wij beslist niet meer schuldig! Ons verleden hangt met Jezus aan het kruis! “Hij
heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn
liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden”
(Kol.1:13-14). Hij wil ons hart bovendien ook reinigen van alle ongerechtigheid (1Joh.1:9), en ons
hart zelfs reinigen van ieder besef van kwaad (Hebr.10:22). Geen slecht geweten meer… Als we ons
dus schuldig voelen hebben we óf niet alle zonden beleden, óf de vijand speelt zoals meestal een
spelletje met ons... Laat het niet toe!!!
Wat nu te doen? Proclameer dat Jezus Koning is over die onbekende schuilhoeken in je hart,
vraag Hem of Hij zijn licht erin laat schijnen, en vraag vergeving voor dat hele pakket met al die
onduidelijke en onbekende zonden, gewoon alles tegelijk, waarop je wordt aangeklaagd.

Dat pakket bestaat uit:

------------------------------------------------| Vergeten zonden van vroeger
|
| Vage, onduidelijke zonden
|
| Onbewuste zonden
|
| Zonden uit onwetendheid
|
-------------------------------------------------

Breng dat pakket met al die “zonden zonder naam” bij de Heer Jezus, en vraag voor dat hele pakket
gerust ineens vergeving! Maak Hem zo Eigenaar ook van dat onduidelijke deel van jouw oude natuur,
zodat al die vage zonden samen beleden zijn, als deel van jouw hele “oude mens”; die geldt dan als
dood (“mede-gekruisigd” met Jezus) – je bent nu niet schuldig meer!
Het kan helpen om op een papiertje de datum op te schrijven van die schuldbelijdenis en
vergeving van dat héle pakket onbekende zonden – hang het bijvoorbeeld boven je bed, voor de
volgende keer dat je op onbestemde dingen wordt aangeklaagd…
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De Heilige Geest is niet vaag!
De Heilige Geest maakt dingen openbaar; Hij overtuigt van zonden, en bij Hem weten we
precies wát we moeten belijden. Zo’n openbaring is een kostbaar geschenk, want het kan ons heel diep
veranderen! God alleen weet óf, en zo ja wanneer, Hij je in de toekomst nog dingen duidelijk zal
maken – laat Hem maar Koning zijn daarover, laat Hem beslissen. Je bent immers nu zijn kind, zijn
eigendom. Vertrouw Hem maar; Hij grijpt je hand en weet de weg…
De volgende keer dat je weer schuldgevoelens krijgt ga je éérst met een open en eerlijk hart
naar God, en vraagt: wat is de specifieke oorzaak en reden? Krijg je daarop een overtuigend en
duidelijk antwoord, dan maak je korte metten met die zonde en brengt die bij Jezus’ kruis voor
vergeving. Zorg dat het echt afgerekend is. Blijft echter alles weer in het vage, dan loop je naar het
datumpapiertje boven je bed, en dankt de Heer dat Hij ook die “onbekende zonden” toen al heeft
vergeven. Houd daarin stand!
De vijand zal misschien nu roepen, “Maar zó gemakkelijk gaat dat niet!” – JA, zo gemakkelijk
gaat het wél; Jezus heeft alles al gedaan, en wij hoeven daar niets meer aan toe te voegen. Neem dus
geen genoegen met je schuldgevoelens; zeg standvastig nee tegen de vijand! Jezus heeft al je schulden
betaald, en het volledige bewijsstuk dat tegen jou getuigde weggedaan (Kol.2:13-15)!
Blijf dus staan op wat je wéét dat de waarheid is; de waarheid zal je vrijmaken (Joh.8:32). Laat
je niet misleiden door de vijand om voort te bouwen op allerlei onduidelijke zondigheid: negatieve
mogelijkheden, vage suggesties, en zelfs pertinente leugens. Het levert gewoon helemaal niks op; je
raakt er alleen dieper door in de put. Het is goed dat het hart zijn vastheid vindt in genade (Hebr.13:9),
en niet door “put-scheppen” in je hart. Gooi het deksel erop! Jezus’ vergeving bedekt nu al die zonden,
ook de onbestemde vage uit een ondoorzichtig mistig verleden (Jes.44:22).
Mochten er soms toch nog vage schuldgevoelens overblijven, ga die dan niet zelf wegduwen
en onderdrukken, maar geef ze aan God, en laat het verder aan Hem over. Hij heeft je vergeven;
vergeef nu ook jezelf! Gevoelens zijn vaak o-zo onbetrouwbaar; sta liever op de waarheid…
De vijand wil graag dat we op vaagheden voortbouwen: een onduidelijk schuldgevoel,
onzekerheid en angst voor de toekomst, vage leugens en aanklachten. Bouw daar echter beslist niet op,
zo’n huis is dan op zand gebouwd. Bouw alleen op de duidelijke, genadige en waarachtige Rots die
Christus is; Hij is ons enige ware en duurzame Fundament (1Kor.3:11). Het is een fundament van
vergeving en genade, en Hij laat nooit varen wat zijn hand in ook jouw leven begon (Flp.1:6)!
Gods geschenk: Waarheid.
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5-F.

IK DURF NIET GOED NAAR HET AVONDMAAL TE GAAN
Leugen van de aanklager: “Jij kunt zoals je nu bent niet aan het heilig avondmaal
deelnemen – je bent immers veel te slecht!

O die schuldgevoelens – daar zijn ze weer. Voel jij je schuldig, en wil je het graag in orde
maken met God? Dan ben jij juist de beste kandidaat om naar het avondmaal te gaan! Want dan weet
je dat je vergeving nodig hebt, die Jezus jou wil geven voor alles wat je geweten bezwaart, en waarvan
je nu spijt hebt. Voor mensen als jij is het avondmaal, ons teken van vergeving, juist bedoeld… daar is
genade en vergeving bij Jezus, in overvloed (Rom3:23-24; 2Kor.12:9)! Jezus kwam voor zondaren,
niet voor rechtvaardigen (Luk.5:32). Wat een geluk! Dat is nu precies wat we herdenken, ja vieren,
bij het avondmaal.
Veel mensen voelen zich niet goed genoeg, en durven niet mee te doen. Maar als je vanuit
jezelf volmaakt zou moeten zijn om aan het avondmaal deel te nemen, dan ging er beslist nooit
iemand! De onvolmaakte discipelen namen samen met Jezus deel aan het laatste avondmaal - ook
Petrus, die kort daarna Jezus zou verloochenen. Toch ontkende niemand, dat Petrus in al zijn zwakheid
er helemaal bij hoorde! Hij was een “discipel”, dat betekent: leerling. De discipelen wisten en konden
en begrepen nog lang niet alles, ze moesten het leren. Ook bij ons is dat zo - wij zijn net als de
discipelen: leerlingen van Jezus (zie Matt.28:19). En we zijn net als zij op weg met Hem, onze Vriend
en Meester – en dat is nog steeds genoeg! Als je dus alles wat je dwars zit aan God vertelt en
vergeving vraagt over je zonden, kun je met een gerust hart aan het avondmaal gaan. Dat is nou
precies de bedoeling en opdracht van onze Heer.
In de Bijbel staat (1Kor.11:20-25; zie Luc.22:19-20), dat wie zich onwaardig gedraagt, onder
het oordeel valt - wat wordt daarmee dan bedoeld? Wel, in die tijd hing het avondmaal nog samen met
een echte maaltijd, en mensen hielden daarbij soms geen rekening met elkaar; de een had nog honger,
de ander was dronken, ze pakten zelf het beste door egoïsme etc. (zie ook Judas 12 en 2Petr.2:13). De
tegenwoordige vorm van het avondmaal geeft geen aanleiding tot honger of dronkenschap – wij eten
onze gewone maaltijd thuis. Maar wat wél belangrijk is, is dat onze houding ook buiten het avondmaal
om goed is naar de ander toe! Wachten wij op elkaar, ook in de dagelijkse dingen, en houden wij wel
rekening met elkaar? Het gaat er dus om dat wij ons echt afgekeerd hebben van onze zonden, en die
bij Jezus hebben gebracht voor vergeving. Hij vergeeft die uit liefde…
Alleen als wij bewust in de zonde willen blijven leven is het beter om niet aan het avondmaal
deel te nemen. Meestal is er bij het avondmaal een gelegenheid tot stilte. Dan is er ruimte om deze
dingen te overleggen in je hart. Was ik eerlijk? Heb ik een goede houding gehad naar anderen de
afgelopen tijd? Heb ik hen gerespecteerd en liefgehad? Ben ik hen voorbijgestreefd, heb ik eerst aan
mezelf gedacht, geef ik wel om anderen die het minder hebben of die een lage positie innemen, zoals
Jezus dat zou hebben gedaan (Matt.25:40)? Dat zijn heel diepe vragen; niemand van ons gaat daar
vrijuit! Zulke dingen kunnen we het beste vóór het vieren van het avondmaal met de Heer bespreken.
Misschien is er nog bitterheid naar anderen in je hart – belijd het, en vraag Hem je te helpen in die
relaties. “Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen” (Rom.12:18). Bid
bijvoorbeeld, “Heer, ik heb dit of dat gedaan…, en ik heb nog zo’n moeite met die persoon… ik heb
daar spijt van, wilt U mij dat vergeven en mij maken zoals U. Dank U wel. Amen”. Leg je schuld
maar bij Hem neer, die in onze plaats de prijs daarvoor al heeft betaald, en ontvang daarvoor dan ook
bewust zijn vergeving. Hij is er speciaal voor gekomen om onze zonden en onvolkomenheden te
dragen, en ervoor te boeten in onze plaats! Wat een ruil: Hij onze ellende, wij zijn gerechtigheid…
We mogen altijd aan Hem vergeving vragen, voor alles waarin we tekort schieten in relaties met
mensen die ons minder liggen, en ook in ons foute gedrag. Hij neemt ons zo graag bij de hand, en we
gaan met Hem op weg die de weg weet, die Zelf de Weg is…
Wat zegt de Bijbel?
“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzel. De straf
die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen”
(Jes.53:5). De Heer Jezus zei Zelf over het avondmaal: “…Ik zeg u, Als u het vlees van de Zoon des
mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed
drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware
voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in
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hem. Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet,
leven door Mij” (Joh.6:53-57). Dat bloed is een volkomen verzoening van al onze zonden, die we bij
Hem hebben gebracht! Het wast ons witter dan sneeuw - niet eerst lichtgrijs, zodat dezelfde zonde
opnieuw zou moeten worden beleden totdat we eindelijk schoon zijn… (Wel kan het zijn dat we
terugvallen in een gewoontezonde, die we dan wel opnieuw belijden.)
Betekent de beker, dat wij echt Jezus’ bloed drinken (zoals de “transsubstantiatieleer” zegt)?
Nee - het is altijd goed om secuur te lezen. Jezus deelde brood en beker rond terwijl Hij Zelf nog
leefde, en zei tóch dat het zijn eigen lichaam en bloed was (Luc.22:19-20). Het was dus ook toen niet
“letterlijk” zijn eigen vlees en bloed, maar het had wél de betekenis, de kracht en autoriteit daarvan, en
is dus méér dan alleen maar een symbool of herdenking van Jezus’ verlossing. Jezus dronk de beker
van Gods straf over onze zonden (Jes.51:17; Matt.26:42), in onze plaats. En wij mogen in ruil de
beker van zijn verlossing drinken (in Ps.116:13 daarover is “verlossing” letterlijk “Yeshuah”- Jezus!).
Door aan het avondmaal deel te nemen, laat ik niet alleen zien dat ik die vergeving aanneem,
maar word ik als het ware ook bevestigd in mijn nieuwe identiteit: als deel van zijn lichaam, als
familie van Hem, vervuld met Hem en met zijn leven en zijn autoriteit over de vijand! Geen wonder
dat de aanklager bang is dat wij naar het avondmaal gaan. Geen wonder dat hij probeert ons daar van
af te houden - dát laten wij dus niet gebeuren…
In het avondmaal ligt dus iets heel bijzonders, en het komt ook nu nog regelmatig voor dat er
zelfs zieken genezen tijdens het avondmaal. De Heer Jezus heeft ons geheiligd door zijn eigen bloed
(Hebr.13:12,20); wij kunnen nu vrijmoedig het heiligdom ingaan (Hebr.10:19-20) en tot God Zelf
bidden. Als we het avondmaal vieren, is dat ook een proclamatie: wij verkondigen met de dood van
de Heer Jezus (1Kor.11:25-26), dat de machten van dood en hel door Jezus’ offerbloed hun autoriteit
over ons hebben verloren! Hoe krachtig…
Tenslotte iets over genezing en eenheid
In het breken van het brood ligt ook een beeld van eenheid en genezing. Tegenwoordig wordt
er steeds meer ontdekt over lichamelijke genezing door de kracht van God, en het is zeer de moeite
waard om ons daarnaar uit te strekken en hier meer over te leren! Hij heeft de prijs ervoor betaald dat
ons lichaam geneest (Jes.53:5), en dat ook het ene grote Lichaam: de kerk, met haar onderlinge relaties
geneest. Zijn lichaam werd als het brood verbroken in plaats van het onze. Jezus bad in het
“hogepriesterlijk gebed” (Joh.17:11,21-22) om echte eenheid onder ons. Hij noemde daarbij geen
denominaties. Laten de diverse kerkgenootschappen in al hun verscheidenheid dus eensgezind zijn.
Jezus heeft maar één kerk op aarde, en die kerkmuurtjes komen niet van Hem. Hij wil dat wij één
lichaam zijn: accepteren wij die andersdenkende christenen? We zijn immers al verenigd met elkaar
als we ons allemaal vasthouden aan het Hoofd van de kerk: Jezus (Ef.4:15-16). Of je het wist of
niet, dan hoor je bij dat éne lichaam van Christus.
Naarmate je dichter bij Jezus komt, ben je dus ook dichter bij die ander. Als je met iemand
niet uit de voeten kunt: houd je dan maar vast aan Jezus, en bid voor die ander dat hij of zij dat ook zal
doen. Dat is iets wat wij praktisch kunnen doen, ook in de verschillende kerken. Houden we ons soms
sterker vast aan onze eigen godsdienstige leerregels dan aan de Heer? Hij wil dat wij in alle
verscheidenheid (dat mag!) toch één zijn - als kerken, maar ook onderling binnen onze eigen kerk
(1Kor.12:12-31). Wij kunnen die eenheid ontvangen; niet door “fusies met ruzies”, maar door ons
gewoon stevig vast te houden aan Jezus die het Hoofd is van ons allemaal (Ef.2:21-22). Eens zullen
we allemaal samen met Hem in grote blijdschap naast elkaar zitten aan het feestelijke hemelse
bruiloftsmaal!
Gods geschenk: Eenheid.
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5-G.

IK WAS ONGEHOORZAAM - BEN IK NU MIJN LEVENSROEPING KWIJT?
Leugen van de aanklager: “Door ongehoorzaamheid heb jij nu je levensdoel gemist – nu
kan God je niet meer gebruiken.”

Het gebeurt nogal eens dat mensen bang zijn dat ze hun levensdoel, hun roeping, misgelopen
zijn door ongehoorzaamheid. Misschien hebben ze in hun jeugd God niet gediend (Pred.12:1), of ze
raakten later op het verkeerde pad. Misschien namen ze een verkeerde beslissing over opleiding,
vrienden, huwelijk, werk, enzovoorts. Dat is ons waarschijnlijk allemaal wel eens overkomen…
Daarop kunnen we in ons hart worden aangeklaagd, en in veel christenen komt dan de
gedachte op, dat het nu misschien wel te laat is om door God te worden ingezet! Ze denken misschien
dat hun kansen op een vervuld leven verkeken zijn: “had ik toen maar niet die verkeerde weg
ingeslagen”, “had ik maar een andere keus gemaakt”… Het lijkt dan soms hopeloos om je nog uit te
strekken naar actief worden in Gods Koninkrijk. Op de snelweg van het leven had je immers de
verkeerde afslag genomen, en je zult nu de race dus wel verliezen? De vijand wil graag dat we zo
gaan denken, omdat hij Gods mensen wil uitschakelen voor actieve dienst in Gods Koninkrijk.
Het is alweer belangrijk om zulke aanklachten goed te bekijken, en ons denken dan te
toetsen aan Gods Woord. We hebben allemaal wel eens iets fout gedaan in ons leven. Dus: als alleen
volmaakte mensen door God gebruikt konden worden, dan kwam er niemand tot zijn bestemming en
deed niemand iets voor Gods Koninkrijk! Het zou mooi zijn geweest als we ons hele leven lang Gods
wil hadden gedaan en nauwkeurig zijn weg hadden gevolgd. Dat was ook beter geweest: we hadden
dan meer van Hem kunnen leren, meer zegen ontvangen, en meer vrucht gedragen. Misschien hadden
we dan een andere baan gehad, of kinderen, of… of… Maar God heeft er gelukkig rekening mee
gehouden dat wij zondaren zijn - er is bij God vergeving, en Hij kan zelfs onze fouten uiteindelijk ten
goede gebruiken (Rom.8:28)! Ook kunnen wij Hem vragen, ons echte toewijding en gehoorzaamheid
te leren - want daardoor kunnen we Gods roeping voor ons leven in de toekomst wél gestalte geven.
Het gaat er dan wel om, of wij dat ook echt willen…
Misschien vraag je je af: Hoe krijg ik nu een rein verleden? Het antwoord is simpel: een rein
verleden krijg je niet; wat geweest is, is geweest. Wel zijn de zonden daaruit die bij Jezus zijn
gebracht, nu vergeven – zo wordt het een “verzoend verleden”. We hoeven er niet meer mee te
tobben; ook God denkt er niet meer aan (Jer.31:34)!
Wat zegt de Bijbel?
“Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk” (Rom.11:29). God heeft
geen spijt van zijn roeping, terwijl Hij ons kent! Zo zien we, hoe God in ontferming het ongehoorzame
volk Israël nieuwe kansen wil geven, ook in de toekomst. En dat wil Hij ook voor óns doen als wij
Hem gaan volgen, want Gods karakter is niet veranderd!
Let ook op de kansen voor mensen die pas laat tot geloof en gehoorzaamheid zijn gekomen:
“En toen hij omstreeks het elfde uur eropuit ging, vond hij weer anderen werkloos staan…”
(Matt.20:6) – dit vers komt uit een Bijbelgedeelte, waar mensen die pas laat werden ingezet in de
oogst hetzelfde loon kregen als zij die de hele dag hadden gewerkt. Daaruit blijkt, dat het God niet
gaat om de hoeveelheid werk die wij voor Hem verzetten, maar of wij Hem van harte willen
liefhebben en dienen. De discipel Petrus verloochende Jezus, maar werd in eer hersteld (Joh.21:15)
omdat hij Jezus liefhad. God ziet ook ons staan – dus niet omdat wij het allemaal zo best hebben
gedaan: “...niet op grond van werken, maar op grond daarvan, dat Hij riep” (Rom.9:11, NBG). Hij
roept ons allemaal - ook wie pas laat in hun leven naar Hem toegaan.
Wat is dan onze roeping?
Sommige mensen, zoals Jeremia en Johannes de Doper, hebben al sinds hun geboorte een
specifieke roeping voor een bepaalde taak. Soms gebeurt zoiets ook vandaag nog wel! Maar hoewel
we vaak nog niet zo precies weten welke doelen God allemaal voor ons heeft, is er toch één roeping
die altijd en voor iedereen geldt. Die roeping is: God lief te hebben boven alles, en onze naaste als
onszelf (Matt.22:37-40). Vanuit onze verschillende gaven en mogelijkheden geven we daar op onze
eigen manier vorm aan – daaruit kan dan ook een “bediening” voortkomen. De Grote Opdracht, om
alle volken tot Gods discipelen te maken, is daar een belangrijk voorbeeld van (Matt.28:19).
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Al in het Oude Testament lezen we over Jona, die specifiek was geroepen als zendeling naar
het buitenland, en die dat ook heel goed wist. Maar hij was ongehoorzaam! Jona vluchtte weg voor de
wil van God, en dat was: bekering prediken in de zondige stad Ninevé - voor de vijanden van Israël
dus. Die ongehoorzaamheid kostte Jona bijna het leven… tot hij door een grote vis werd opgeslokt en
begon te bidden. Uiteindelijk zei hij, “Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de HEERE, en mijn
gebed kwam tot U, in Uw heilige tempel… met dankzegging zal ik U offers brengen; wat ik beloofd
heb, zal ik nakomen. Het heil is van de HEERE” (Jona 2:7,9). God had niet alleen Jona lief, maar ook
de slechte mensen in Ninevé; Hij wilde hen bereiken, en de vis spuwde Jona uit op het droge land! Zo
werd zijn leven niet alleen een getuigenis voor de scheepslieden en de mensen in Ninevé, maar God
veranderde daarbij ook Jona zelf. Het blijkt ook uit deze geschiedenis, dat er geen veiliger plek is dan
op het pad van gehoorzaamheid aan Gods wil…
Een voorbeeld uit het Nieuwe Testament zien we in Paulus, die zelfs Gods eigen gemeente
vervolgde voordat hij tot bekering kwam. Hij bracht de kerk grote schade toe. Als wij in zijn schoenen
hadden gestaan en daarna tot bekering kwamen, hadden we misschien gedacht: “dat wordt dus nooit
meer wat met mij”! Toch werd Paulus daarna een door God uitverkoren instrument (Hand.9:15), en
hij schreef vanuit zijn ervaringen veel brieven die nog steeds tot grote zegen zijn voor de kerk – juist
ook over Gods genade…
Een praktisch advies daarover uit Paulus’ eigen ervaring lezen we in Filippenzen 3:13-14:
“Broeders, ikzelf denk niet, dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter mij
is, en mij uitstrekkend wat voor mij is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van
boven is, in Christus Jezus.”
Altijd weer wil God nieuwe kansen geven aan wie Hem willen liefhebben en gehoorzamen.
Daar kunnen we allemaal voor kiezen… Een reden dat we dat soms niet durven is soms gebrek aan
kracht; en uit eigen kracht redden we het ook niet! Maar die kracht wil God ons geven door de Heilige
Geest. Het maakt daarbij geen verschil of je geroepen bent om huismoeder, minister, leraar, zendeling
of bejaardenverzorgster te zijn – God wil je zijn kracht geven om dat werk te doen tot zijn eer. Hij kan
je nog steeds gebruiken! Het gaat ten diepste om de motivatie van ons hart, en de vraag ook aan ons is
alleen, “heb je mij lief?” (Joh.21:15-17).
Gods geschenk: Kracht.
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5-H.

STEEDS VAL IK WEER TERUG - IS ER VOOR MIJ NOG HOOP?
Leugen van de aanklager: “Voor jou is er geen hoop meer. Je was bekeerd en hebt God
van alles beloofd, maar daarna toch weer gezondigd. Jij kunt het christelijke leven niet
waarmaken.”

Geen hoop meer… dat is een absoluut favoriete leugen van de vijand! Hij wil de mensen
wanhopig maken en alle blijdschap wegnemen, zodat ze geen kant meer uit kunnen – lijkt het. Maar
bij Jezus is er altijd hoop, zelfs voor de ergste zondaar die Hem zoekt! Bij Hem is er altijd een weg
terug. Misschien heb ook jij het gevoel dat je helemaal verstrikt bent geraakt in allerlei sombere
akelige gedachten of leugens van de vijand, en dat je geen uitweg meer ziet… en tegelijkertijd weet je,
dat zulke woorden niet klinken als de stem van de Goede Herder die Jezus is (Joh.10:4-5). Ga er niet
op in…
Ook na onze bekering zondigen we trouwens helaas nog allemaal (zie 1Joh.2:1-2). Die zonden
gaan we niet verstoppen of wegduwen, maar we brengen ze naar Jezus (Hij wist het toch al...). De
weg was en is altijd dezelfde: terug naar het kruis, die zonden daar neerleggen, vergeving vragen aan
de Heer Jezus, en leunen op zijn grote genade. Hij ziet ons zo graag bij Hem komen! (Matt.11:28;
Joh.6:37, 7:37). Wij kunnen trouwens in eigen kracht het christelijke leven geen van allen waarmaken.
Dat is juist waarom we ons aan de Heer Jezus vasthouden, en uit zijn genade en vertrouwend op Hem
leven (Gal.2:16,20-21). We vallen misschien nog vaak terug, maar na verloop van tijd zul je zien dat
het steeds wat minder vaak gebeurt – er is groei in ons leven met de Heer!
Wat zegt de Bijbel?
“Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net”
(Ps.25:15; zie Ps.124:7-8). Dat is een grote belofte! “De God nu van de hoop moge u vervullen met
alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de
Heilige Geest” (Rom.15:13). De Heilige Geest is een Geest van belofte – Hij geeft altijd weer hoop
en perspectief. Die “hoop op de heerlijkheid” woont in ons! (Kol.1:27)
Zo zijn er nog veel meer prachtige Bijbelverzen, die laten zien dat het kenmerk van God juist
“hoop” is. Je hoort het al aan de stem van de Goede Herder, die ons naar lieflijke weiden en rustige
wateren brengt. Maar het is dus een kenmerk van de aanklager, om te beweren dat er “geen hoop”
meer is! Dat is de stem van de vijand, die zelf geen hoop heeft, en die dan onze hoop wil afnemen…
Dus: als je bij iets de moed verliest, moet je je altijd sterk afvragen, of dit wel van God is…
Zodra je de indruk krijgt, dat het toekomstperspectief uit je leven weg is, herken je: dit is de
vijand! Je weg lijkt geblokkeerd en zonder uitweg: je blijft steken in het moeras, of in benauwdheid;
de uitgang zit dicht, en je ziet geen toekomst meer. Dan weet je zeker dat er een vijandige leugen aan
het werk is! Accepteer het niet! Ga belijden dat Jezus’ offer groot genoeg is voor jouw zonden, jouw
zorgelijke situatie, jouw onmacht, jouw karakter! Jezus is groter dan de vijand. Hij versloeg hem op
Golgotha. Zeg dan ook gerust hardop, dat de aanklager een aartsleugenaar is…
Accepteer dus geen woorden, en óók geen gevoelens, die de vijand (soms ook door mensen
heen) jou opdringt en die jouw hoop de bodem inslaan. Hij is een verslagen vijand. Wijs de aanklager
totaal af, nu en voor altijd! Laat zijn theorieën niet langer toe in je denken, of in je gevoelens. De
vijand kan allerlei hopeloze gevoelens in ons veroorzaken, en laat je graag geloven dat je die zélf hebt
veroorzaakt. Ga er niet op in… Als de aanklachten toch blijven komen, dan kan het ons heel goed
doen, om eens een gesprek te vragen aan een vertrouwd geestelijk leider of hulpverlener, of een lid
van het pastorale team van je kerk. Spreek je daar eens helemaal uit over je gedachten en gevoelens.
Een onbevangen mening zonder vooroordeel kan een mens geweldig goed doen.
Het ware verhaal van Tante Anna
Tante Anna had, na de vroege dood van haar zieke man, haar vier zonen alleen opgevoed op
hun armelijke boerderijtje. Ze had haar steun altijd bij God gezocht en de problemen aan Hem
voorgelegd. Maar ondanks haar geestelijke leven, merkte ze dat ze erg werd aangevallen toen ze zwak
en oud begon te worden. De vijand probeert het vaak met de zwakken! - Op een dag kreeg ze in het
bejaardenhuis bezoek van haar neef Piet en zijn vrouw. De beverige tante Anna zei, “Oud worden is
mooi, maar oud zijn niet! Ik ben zó slecht, ik kom vast niet in de hemel.”
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Neef Piet antwoordde, “Maar tante, die verloren zoon dan, en die moordenaar aan het kruis!” – Een
glimlach kwam terug op haar gezicht. “Och, wat ben ik blij dat jullie langs gekomen zijn!”
Gelukkig verandert Gods liefde voor ons niet als we zwak, ziek of oud zijn. Voor zulke
mensen is Jezus juist gekomen! Schrik dus niet als jij je aangevallen voelt als je eens ziek of minder
fit bent. Het is een vijandelijke tactiek om zwakke schapen aan te vallen: “De dief komt alleen maar
om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en
overvloed” (Joh.10:10). Is het niet heerlijk om dat te beseffen? Zelfs voor de moordenaar aan het
kruis die zich in zijn laatste minuten bekeerde was er nieuw leven: “… heden zult u met Mij in het
paradijs zijn” (Luc.23:43).
Iets dat je ook zal helpen: vraag aan Jezus, onze Goede Herder, om een grotere vervulling met
de Heilige Geest. Die Geest van belofte biedt altijd hoop en perspectief… Een poosje lofprijzen kan je
ook enorm helpen om je ogen af te wenden van allerlei aanklachten en je te richten op de lieflijke
tegenwoordigheid van Jezus, die ook jou met open armen wil ontvangen. Het is altijd zo veilig in
Jezus’ armen…
Gods geschenk: Nieuwe hoop.
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5-I.

IK VOEL ME SOMS NIET GOED GENOEG
Leugen van de aanklager: “Jij bent niet goed genoeg, je deugt niet, jij had veel beter je
best moeten doen. Er komt nu niks meer van jou terecht!”

O wat klinkt dat soms logisch… Misschien hebben we vaak van ouders, leraren, of andere
strenge autoriteitsfiguren in onze jeugd dit soort woorden te horen gekregen… Nu is luiheid ook geen
goede eigenschap; misschien hadden we daar last van en moesten we onze levensstijl toen aanpassen.
Maar voor mensen die aldoor dit soort strenge aansporingen moeten aanhoren: om harder te werken en
nóg beter te presteren, zonder bemoedigende schouderklopjes als het goed gaat - voor hen kunnen
zulke woorden worden tot een bedreigende vloek in hun geestelijk leven, die soms tot op hoge leeftijd
over hun zelfbeeld hangt! Ze voelen dan, “ik ben ook als mens niet goed genoeg, het moet dus
beter” , en ze hebben de neiging zichzelf daarop aan te klagen zolang ze die leugens van anderen (en
daar doorheen van de aanklager van onze zielen) geloven. Bedenk dan maar: geen enkele zondaar is
in zichzelf “goed genoeg”, en juist daarom kwam Jezus voor zondaren, en niet voor rechtvaardigen!
(Matt.9:13). Zijn genade is wél genoeg (2Kor.12:9). Wij allemaal moeten het van die genade hebben,
net als zelfs die strenge autoriteitsfiguren van vroeger...
Gods autoriteit ziet er veel mooier uit dan veel mensen denken: Hij kent ons door en door, en
toch heeft Hij een plan voor ons leven bedacht! Zijn doel is om ons redding, liefde, nieuwe moed en
kracht te geven door de Heilige Geest. Bedenk eens goed wie je bent door de vergeving van je zonden:
aanvaard door God, als kind van God vervuld met de Heilige Geest, een nieuwe schepping die deel
heeft aan de goddelijke natuur (2Petr.1:4)… Beter kan het niet!
Strek je dus uit naar het leunen op de liefdevolle genade van Jezus, in plaats van op allerlei
zelfverbetering (eigen werken en introspectie; Hfdst.2-B). Dat is een lastige les om te leren, want het
lijkt soms zó onlogisch! Vanuit het contact met Hem komt innerlijke groei, heelheid, creativiteit en
kracht. Hij heeft alles al gedaan om het goed te laten aflopen met ons, door het belijden van onze
zonden en de aanvaarding van zijn kruisoffer. Als we Hem hebben aangenomen als onze Verlosser,
die aan het kruis van Golgotha de hele straf gedragen heeft voor alles dat wij ooit verkeerd deden,
loopt het juist uitstekend met ons af!... Geweldig - door de afwassing van onze zonden alleen al zijn
we goed genoeg. “Niet prestatie, maar relatie” – met Jezus!
Wat zegt de Bijbel?
“…en u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht”
(Kol.2:10, NSV). “Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt,
wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid” (Rom.4:5). Het gaat er dus niet om of je uit jezelf
“goed genoeg” bent (lukt niet), maar of je Gods eigendom bent door Jezus te aanvaarden en zijn
genade. Dat alléén is echt goed genoeg!
Ga met Hem door het leven, luister naar Hem, en doe wat Hij je zegt. Zie het leven niet langer
als een onhaalbaar examen; Jezus heeft dat examen al voor ons gemaakt. Hij helpt ook nu! Hij staat
naast ons met raad en daad; Hij bereidt goede werken voor ons voor (Ef.2:10) die niet te moeilijk zijn
en die werkelijk vrucht dragen (Joh.15:5). Hij woont in jou, Hij is goed genoeg! In het contact met
Hem ligt al die “goed-genoeg-heid” die wij nodig hebben om te slagen in het leven en tot in alle
eeuwigheid. Als het in orde is tussen jou en God door de vergeving van je zonden, dan is het ook écht
in orde! Een geweldige reden om blij te zijn…
De wereld om ons heen is gericht op zelfverbetering: uiterlijk, titel, bezit, populariteit,
prestige, positie, enz. Het gevaar dreigt, dat ook wij om “iemand” te zijn liever de acceptatie van de
wereld zoeken dan die van God. In plaats van op Gods aanvaarding van wie jij werkelijk bent, baseer
je dan jouw eigenwaarde op de mening van andere mensen over jou. “Anders lig ik eruit”… denk je
misschien (terwijl God je in zijn gezin nieuwe vrienden kan geven die veel beter voor je zijn!). Als je
de wereld volgt, zul je dus proberen jezelf te verbeteren (hard werken) of beter te lijken (schijn,
manipulatie) om in de smaak te vallen. We worden dan zélf-gericht, in plaats van God-gericht. Die
angst voor mensen is eigenlijk afgoderij: je plaatst hun acceptatie boven die van God, en geeft mensen
de macht over jou die alleen God toekomt! Geloof liever, wat God in zijn liefdevolle bescherming
voor jou heeft klaargelegd aan aanvaarding en vergeving – al vinden sommige “vrienden” het
misschien niet leuk als ze jou niet meer in hun macht hebben…
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Probeer dus niet langer jezelf te veranderen, maar aanbid de Almachtige Veranderaar van je
leven en wandel met Hem! (1Kor.3:18, 4:6) Leg elke dag je hand in Zijn liefdevol uitgestoken hand.
In Hém ben je volmaakt! De oplossing voor je eigenwaarde is dus beslist niet: nog beter je best doen
en harder werken voor God (in feite sloof jij je dan uit voor de aanklager!) - maar: naar de Heer Jezus
gaan, zijn vergeving aannemen voor alles wat je kwelt en beknelt, en rusten in Hem. Hijzelf is onze
Deur naar de hemelpoort, uit genade; niet door onze goede daden.
Waarschijnlijk volg jij God wel degelijk, maar mogelijk heb je zijn vergeving en acceptatie
niet goed kunnen “pakken” door een wettisch voorbeeld of onderricht in je leven. Dan probeer je
voortdurend je eigen fouten en tekortkomingen te repareren (introspectie, Hfdst.2-B), in plaats van ze
rechtstreeks aan Hem te geven in al hun foute zondigheid. Hij heeft daar op Golgotha immers zelf al
mee afgerekend voor jou... Hij vergeeft, wast je schoon, en geeft je de kracht van de Heilige Geest om
in wijsheid goed met jezelf om te leren gaan. Belangrijk is daarbij: heb jij jezelf al vergeven? Ben je
het eens met God, dat je nu rein bent, door de afwassing van je zonden? Of blijf je kritisch en
veroordelend naar jezelf toe, en van daaruit ook naar anderen?
Wees dus eerst tevreden met wie je zelf bent, met wie God je gemaakt heeft - ook al lijkt het
soms nóg zo schamel en gering. God is blij met JOU. Hoe onbelangrijk ook bij mensen, bij Hem ben
je van het hoogste belang! Denk aan Nick Vujicic, de man zonder armen en benen, die nu over de
hele wereld preekt. Hij heeft dat goed begrepen! Als je dat fundament goed legt, samen met Jezus in
Wie jouw zekerheid ligt (en die in feite dus Zelf jouw fundament is), dan kun je daarop verder
bouwen. Als je nog ontevreden bent met wie je bent, dan wordt daarop het bouwsel (hoe hoog ook)
heel wankel, en zal je het geluk niet vinden. Denk aan het huis dat op zand was gebouwd (Mat.7:26),
dat hield geen stand.
God waardeert en respecteert jou – ben jij het met Hém eens die jou door en door kent, en
respecteer en waardeer jij jezelf, net zoals Hij dat doet (zie ook Hfdst.5-X)? God heeft je gemaakt tot
een mens waarin Hij welbehagen heeft - ga dat niet onderuit halen. De vijand is een leugenaar en wil
twijfel zaaien… maar door Gods vergeving en de verbondenheid met Jezus zijn wij rechtvaardigen
geworden! (2Kor.5:21). Probeer dus maar niet door van alles te “presteren” iets te verdienen wat je al
van Hem gekregen had! Begin gewoon met te waarderen wat God in jou gelegd heeft - dat is een heel
leuk soort huiswerk…
Oorzaken uit je jeugd
“Ik had een strenge opvoeding”, zeg je misschien. In dat geval kun je geneigd zijn, Gods
karakter te vergelijken met dat van je eigen vader. Je denkt dan gauw dat God minstens net zo streng
is… (zie ook Hfdst.5-T). God is echter uiterst liefdevol naar iedereen die het offer van zijn Zoon heeft
aangenomen; dat verheugt zijn hart – en veel staat daarover in de Bijbel. Hij is een God van alle
vertroosting (2Kor.1:3), van vrede (1Thes.5:23; Hebr.13:20), barmhartig, genadig, lankmoedig en
goed (Ps.103:8; 145:8). Aardse vaders zijn niet volmaakt, maar God is onze eigenlijke en allerbijzonderste Vader: een Gever van licht, overvloed, liefde, warmte, rechtvaardigheid, bescherming,
kracht, hulp, aanvaarding, respect, geborgenheid, bemoediging, begrip, barmhartigheid, wijsheid,
veiligheid, heiliging en verlossing. Hij wil ons gelukkig zien. Wat een Vader!
Als je aardse vader of moeder (of iemand anders met gezag over jou) sommige van die
eigenschappen miste, dan is het goed hem of haar daarvoor van harte te vergeven. Besteed hier ruime
aandacht aan, want dat kan je losmaken van een verkeerd beeld van God, van een verkeerd zelfbeeld,
en van bitterheid en wrok naar strenge mensen… Je wonden op het gebied van veroordeling en
schuldgevoelens zullen, door hen te vergeven, ook sneller genezen. Je beseft dan ook beter hoe goed
het is om dichter bij Jezus te zijn. Hij is zo blij als wij anderen vergeven en leert dat ook aan ons, door
zijn voorbeeld. Het kan heel waardevol zijn om God te vragen, jou een grotere openbaring te geven
van zijn liefdevolle acceptatie voor jou. Hij is als Schepper de ultieme autoriteit in jouw leven, en
gelukkig is zijn mening de allerbeste, beter dan die van welk aards gezag ook…
Zelfs als je al jaren christen bent, kun je veel last blijven houden van aanklachten op dit
terrein, zolang je die onterechte strengheid van anderen uit het verleden nog niet gezien en vergeven
hebt. Het ligt dan zo voor de hand dit soort leugens over jezelf te geloven… Kijk eens precies wat
voor leugens dat zijn en waarin zij schuldig staan naar jou toe (door hun wettische prestatiedrang,
liefdeloosheid, eerzucht enz.), en ga niet langer die pijnlijke woorden uit hun mond geloven. Vergeef
zulke mensen, doelgericht en volledig, voor de pijn die ze in jouw leven hebben veroorzaakt, en laat
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Jezus met zijn troost alsnog in die pijnlijke gebeurtenissen toe. Dat doe je door Hem ervan te vertellen,
en te vragen om de hulp van de Heilige Geest bij het verwerken van die gebeurtenis. Besteed hier echt
tijd en aandacht aan; je zult dan merken dat je er steeds meer los van raakt.
Vergeven wil niet zeggen dat we excuses voor die ander verzinnen (dan hebben we eigenlijk
deel aan hun zonden!), maar dat we hun schuld herkennen en dán vergeven. Vergeef ook jezélf, dat je
hun negatieve woorden hebt aangenomen en dacht, dat je als mens niet goed genoeg was. Het is niet
waar! Ga de waarheid belijden, dat Jezus jou zo enorm liefheeft (Joh.3:16). Ook jij was, en bent nu
nog steeds, goed genoeg voor Hem; kostbaar en hooggeschat in zijn ogen (Jes. 43:4). Ben je het nu
eens met Hem, en heb jij jezelf al helemaal geaccepteerd?
Gods geschenk: Bemoediging.
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5-J.

MOET IK ALLES OPENLIJK AAN IEDEREEN BELIJDEN?
Leugen van de aanklager: “Jij wandelt niet in Gods licht maar in de duisternis, want jij
durft je verleden met jouw erge zonden niet open en eerlijk in het daglicht te brengen”.

Voor veel mensen kan de angst wel eens toeslaan, dat ze misschien niet in het licht van Gods
waarheid wandelen. De aanklager van onze zielen haakt daar dan graag op in… Maar gelukkig: Gods
licht is niet beschuldigend, maar het is liefdevol en brengt duidelijkheid. Wat betekent het eigenlijk,
om “in het licht te wandelen”? Het betekent, dat we open en transparant leven met God en mensen
(1Joh.1:5-7; 2:9-10). Zonder echte openheid is het moeilijk om vriendschappen te hebben. Maar: we
hebben bijna allemaal wel eens dingen gedaan, die we liever niet van de daken schreeuwen. Moeten
we dan aan iedereen al onze oude zonden van vroeger vertellen? Nee, dat is niet de kern van de zaak.
De hoofdvraag is ook niet: “hoe kom ik over op andere mensen”, maar “ben ik al naar onze genadige
God gegaan?” - Maken we ons meer zorgen over onze eigen eer, dan over onze relatie met Jezus en
hoe we Hem eren met ons leven?
Laten we de kern van de zaak bekijken. Het gaat er altijd om, dat al onze zonden bij God zijn
gebracht, en dat we Hem van harte om vergeving hebben gevraagd. Dan zijn we open naar God,
rein gewassen van zonden, en kan de zon van zijn liefde en zijn licht door ons heen ook naar anderen
schijnen. Ons hart is als een raam. Een modderig raam laat geen licht door. Maar als het vuil
afgewassen is, wordt het raam transparant, en Gods zon verlicht daar doorheen de mensen in het
huis… Die mensen hebben er niets aan te weten, hoe vuil het raam gisteren nog was! Ze richten liever
hun aandacht op het heldere licht dat er nu doorheen schijnt.
Alleen in sommige situaties belijden wij zonden niet alleen naar God, maar bovendien aan
mensen, vooral als we rechtstreeks tegen hen hebben gezondigd. Een voorbeeld: je hebt de auto van
Karel beschadigd of hem bedrogen; dat maak je dan voor zover mogelijk écht met hem in orde! Maar
het is niet nodig om dingen te zeggen als: “Karel, ik moet je vergeving vragen omdat ik altijd zo’n
hekel aan je gehad heb, ook al heb ik dat een beetje verborgen gehouden”. Met zo’n belijdenis doe je
meer kwaad dan goed; Karel wordt dan pijnlijk getroffen – hij was zich waarschijnlijk nergens van
bewust, heeft hoogstens je koelte wel eens opgemerkt. Beter is het dan, je leven te beteren en Karel
wat meer vriendelijkheid en aandacht te geven. Zulke zonden belijd je dus alleen aan God.
Ook kan het “belijden aan anderen” goed zijn bij zonden waar je maar niet vanaf lijkt te
komen: “gewoontezonden”, die je geestelijke en soms ook lichamelijke gezondheid belemmeren.
Misschien is het opvliegendheid, argwaan, onreinheid, verbitterdheid. Dan kan het enorm helpen wat
Jakobus zegt: “Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt” (Jak.5:16).
Zorg bij dit alles wel, dat áls je bepaalde zonden openlijk aan mensen belijdt, je niet over anderen
praat die misschien daarbij betrokken waren. Pas op voor roddel! Interpreteer ook niet de motieven
van anderen, maar ga alleen af op hun aanwijsbaar gedrag en houd het verder een beetje bij jezelf (het
doet mij pijn als… ik kan er nog niet goed mee omgaan dat…). Wel kan het goed zijn, om die ander
zélf op verkeerd gedrag aan te spreken, vooral als het iets met jou te maken had! Oordeel dan niet
meteen, maar stel hen gerust vragen om der lucht te klaren.
Soms kan het nodig zijn, om bepaalde zonden die al vergeven zijn toch te melden aan anderen
die er juist niet bij betrokken waren: je hebt bijvoorbeeld in voorarrest in de gevangenis gezeten, en
wilt dat je aanstaande vrouw van je verleden op de hoogte is. Wees er zeker van, dat je weet van
elkaars verleden voordat je gaat trouwen. In hechte relaties zoals in het huwelijk is er een diepe extra
vertrouwelijkheid nodig, die de ander laat weten wat er in je omgaat (zie ook Joh.3:21; Ef.5:13).
Belangrijk is de openheid van je hart: dat je, als het erop aan komt, niets te verbergen hebt. Ook
voorkomt dit, dat mensen die jij lief hebt allerlei gebeurtenissen via het roddelcircuit moeten horen!
Als je over sommige situaties twijfelt en gebed nodig hebt, kan het heel goed zijn om je hart te luchten
bij zeer betrouwbare vrienden of mensen in het pastoraat. Jouw openheid kan een enorme opluchting
en bevrijding voor jezelf betekenen.
Wat zegt de Bijbel?
“En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees,
samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen
ons getuigde, uit te wissen” (Kol.2:13; zie Rom.16:20). “Maar als wij in het licht wandelen, zoals
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Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon,
reinigt ons van alle zonde” (1Joh.1:7). “Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat
rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets
prijzenswaardigs is, bedenk dat” (Flp.4:8).
Geloven we dat ook, en weten we nu dat wij vergeven en rein gewassen mensen zijn (Ps.32;
Jes.1:18)? Of zien we onszelf nog steeds als mensen aan wie niets goed is? Dan hebben we de genade
en vergeving nog niet helemaal aangenomen! Het is goed, dan eerst echt die vergeving voor onszelf
aan te nemen, zodat we daar niet meer over tobben in ons hart en in onze gesprekken. Daarnaast
maken we ook niemand blij met een lange opsomming van onze oude al lang vergeven zonden, en
soms halen we daarmee de goede naam van het christendom onnodig door de modder. Het eert God
ook niet om nieuwsgierige mensen daarmee de gelegenheid te geven tot roddel… Vraag je af, als je
iets wilt vertellen: kan de ander hier goed mee omgaan, en kan hij of zij “moeilijke informatie” zélf
wel aan? Is ons verhaal opbouwend?
Je mag grenzen stellen
Zoals we zagen, kan het naar bepaalde mensen toe wijs zijn om wat afstand in te lassen.
Vertrouwen is een geschenk; weet je zeker of die persoon dat waard is? Je openheid mag dus selectief
zijn; je hebt daarin een keuze. Jezus deed altijd wat Hij de Vader zag doen (Joh.5:19). Hij vertrouwde
meer toe aan Petrus, Jacobus en Johannes, die met Hem meegingen op de berg der verheerlijking en
later ook in Gethsémane (Mark.9:2; 14:33), dan aan de andere discipelen die achterbleven. Misschien
hadden zij het ook niet aangekund…
Let dus altijd goed op wát en aan wie je iets vertelt. Een voorbeeld: Misschien voel jij je
hoogmoedig. Ga dan niet, in een poging om open en nederig te zijn, anderen vertellen hoe slecht je
was (zo kom je er ook niet vanaf), maar belijd die hoogmoed aan God. Hij alleen kan je nederig
maken; Hij is de oplossing, niet je eigen pogingen. Leef gewoon dicht bij Hem! Anderen hebben er
ook méér aan als je vertelt, hoe God jou heeft verlost, en wat Hij in je leven heeft gedaan zodat je nu
een “nieuwe schepping” bent (2Kor.5:17). En inderdaad, dan kan er als voorbeeld vaak wel een
situatie in jouw leven worden genoemd waaruit Hij je heeft verlost en die niet zo mooi was; dat deed
ook Paulus. Maar dat vertel je dan als God jou er toe leidt, uit liefde tot Hem, bijvoorbeeld aan iemand
anders die met hetzelfde tobt; of soms ook als iemand er gericht naar vraagt. Wees dan gewoon eerlijk,
maar je mag dan wel vragen waarom die persoon het nodig heeft daar iets over te weten!
Ik hoorde eens het advies, dat je als christen nooit makkelijk negatieve dingen over jezelf
moet zeggen als dat niet nodig is. Je bent immers gekocht met het bloed van Jezus, vergeven en
gereinigd: je bent nu volmaakt in Hém (Kol.2:10)! Ga het dus niet eens worden met de aanklager van
je ziel, en klaag ook jezelf niet langer aan op zonden die al vergeven zijn. Ieder mens mag in alle
eerbaarheid (!) een stukje privéleven hebben, zelfs in het huwelijk. Sommige dingen kunnen beter
alleen tegen God worden gezegd; en soms ook in een pastoraal gesprek (Jak.5:16). Je hoeft ook niet
steeds alles op te biechten waar anderen (soms aanklagend of intimiderend) om vragen, maar je vraagt
dan allereerst om Gods gedachten: “Wat wilt U dat ik doen zal? Wie mag ik binnenlaten in het
heiligdom van mijn hart waar U woont?” Van daar uit is het ook gemakkelijker om “nee” te zeggen op
vragen van onbevoegden.
Onze grenzen zijn door God gegeven; wees er zuinig op. We hebben ze nodig als bescherming
voor onszelf en onze dierbaren. Ook het biechtgeheim is daar een voorbeeld van. We mogen dus aan
God vragen, hoe we open en eerlijk kunnen zijn naar onze omgeving, en toch onze geheimen veilig bij
Hem kunnen laten die alles weet en alles doorziet. Ook mogen we grenzen stellen in ons eigen hart,
over wat wij daarin toelaten: zoals geen geheimen van anderen (bv. problemen van anderen die ons
teveel zouden belasten), van roddel in al haar vormen, of soms kwaadsprekerij aan ons eigen adres…
Misschien blijf jij wat betreft openheid nog wat onzeker of bang. Dan is het zo goed, je veilig
te weten in Gods liefde en vergeving voor jou. Als we angst voor onze problemen of voor mensen
niet wegduwen maar bij God brengen, leren we die angsten onder ogen te zien en er met Hem
doorheen te gaan, zodat die angsten hun greep op ons verliezen! Hij weet toch al alles van je, en heeft
je desondanks lief! Zo verwerk je het en leer je daarmee omgaan – en groei je dieper toe naar Hem die
jou ook hierin stabiliteit wil geven.
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De centrale vraag: hoe denk jij over jezelf?
Misschien heb je vroeger vaak gedacht, “Ik ben zo slecht!” Dan ga je ook negatief over jezelf
spreken… Daarom is het heel belangrijk te weten, dat de zonden die God jou al vergeven heeft, nú met
Christus aan het kruis genageld zijn. Hij heeft het bewijsstuk uitgewist dat tegen ons getuigde
(Kol.2:13-15)! De bekende schrijfster Corrie ten Boom noemde vaak, dat God onze zonden in het
diepste der zee heeft geworpen (Micha 7:19), en dat daar een bordje bij staat, “verboden te vissen”.
Roddel dus niet over jezelf, zoals je dat ook niet over anderen mag doen (zie Spr.11:13; 12:16,23). Je
bent kostbaar en hooggeschat in Gods oog (Jes.34:4), en een belangrijker opinie over jou is er niet…
Kortom, wij eren God er niet mee als wij die oude rommel, die Hij allang vergeven heeft, met
ons meezeulen en er bovendien nog anderen mee lastig vallen. Die hebben warempel genoeg aan hun
eigen lastenpakket, en we hoeven ze dus niet te bezwaren met onze “lading”, die bovendien allang
“gelost” is door onze Verlosser! God denkt er niet meer aan… jij wel? Geloof je dan wel écht, dat
jouw zonden nu vergeven zijn? Zit je er desondanks nog mee? Heb jij ook jezélf wel vergeven? Stel je voor dat jij je vuilniszak buiten de deur hebt gezet, en de zak wordt door de gemeentereiniging
opgehaald. Maar direct erna hol jij achter die wagen aan en roept, “Geef mij mijn vuilnis terug!”dwaas toch? Toch doen wij dat soms… door oude, allang vergeven zonden steeds weer op te rakelen
(Ps.32:1-2; Rom.4:7-8).
Het is dus niet de bedoeling, dat we ons voortdurend blind staren op de oude rekeningen, die
de Heer Jezus al voor ons heeft betaald. Veel beter is het, de Heer te danken en te loven, dat Hij jouw
zonden op zich heeft genomen. Ze zijn nu echt uitgewist en afgewassen, dát maakt ons transparant!
Gods licht kan nu door jou heen schijnen; je bent een nieuwe schepping in Christus. Hij geeft ons een
wapenrusting van licht (Rom.13:12-14; Ef.6:13-18; 5:13).
Neem dus je positie in als kind van God! Gebruik ook je gaven en talenten. Laat je daarbij
niet verlammen door de kans dat je eens iets fout zou kunnen doen. Laat je licht schijnen, zet het niet
onder de korenmaat (Matt.5:16); deel dus gerust uit van wat je aan licht hebt ontvangen (Flp.2:15-16).
Neem daarbij gewoon het risico dat er eens iets mis kan gaan (dat je dan dus misschien moet belijden
aan anderen!), en ga moedig verder aan Jezus’ hand. Hij is het Licht der wereld, “wandel in Hem”
(Kol.2:7).
Gods geschenk: Wijsheid.
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5-K.

KAN EEN MENS ÁL TE ZONDIG ZIJN? HEB IK WEL GENOEG BEROUW?
Leugen van de aanklager: “Jouw zonden zijn té talrijk, en té groot. Je bent door en door
verdorven, en echt berouw heb je ook al niet. Hier kom jij dus niet meer uit”.

Misschien denk je dat jouw berg met zonden wel uitzonderlijk groot is? Besef dan maar, dat
we de zonden van andere mensen meestal nauwelijks kennen, en dus helemaal niet weten wat zij ooit
allemaal misdaan hebben… anders kom je misschien tot de conclusie dat die zonden van jou
misschien wel héél erg zijn vergeleken met mensen om jou heen! Maar zelfs al was jouw berg de
allergrootste, toch mogen we weten dat Jezus’ offer ook daarvoor meer dan groot genoeg is, en dat Hij
in zijn liefde ook jou helemaal aanvaardt. “Mijn genade is u genoeg” (2Kor.12:9). Weet je, het feit dat
jij jezelf als door en door slecht ziet, is eigenlijk een groot voordeel! Want je kunt dan je “oude ik”
met volle overtuiging aan Jezus overgeven, juist omdat je zo goed ziet dat die niet deugt. Hij wast dan
al die zonden weg, ja jouw hele “oude mens”; en maakt jou uit genade: een “nieuwe schepping”!
(2Kor.5:16-17&21).
Wat zegt de Bijbel?
“Kom naar Mij toe, allen, die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Matt.11:28);
“Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken” (Joh.7:37b). “Zo is er dan nu geen
veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn” (Rom.8:1,NBG). “Daarom kan Hij ook volkomen
behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten” (Hebr.7:25.NBG;
zie 1Joh.1:7). “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars”
(Luc.5:32).
Misschien heb je lang geprobeerd om zelf de zonde en de gevolgen ervan uit te bannen uit je
leven. Als het echter gaat om ónze activiteiten om radicaal de zonde uit te bannen, dan is die oefening
bij voorbaat tot mislukking gedoemd… Het is als iemand die met een vieze lap zijn vieze ramen wil
schoonlappen - stop er maar mee, dat mag. Ga er liever mee naar Jezus, Hij wast schoon en rein, met
zijn eigen bloed - je bent daardoor volmaakt in Hem! (Kol.4:12b, 2:10). Je ziet dan ook niet meer op je
zwakheden en je verleden, maar op de Heer die daarvoor betaald heeft, zodat het oude niet meer telt.
In de Bijbel zijn talloze voorbeelden te vinden van mensen die er zelf niks van terecht
brachten, maar die zich tot God keerden en door zijn genade een nieuwe start maakten. Een Engelse
spreuk zegt: You cannot ”out-sin” the grace of God. Als zondige mensen kunnen we nooit grotere
zonden hebben dan Gods toch altijd grotere genade…
Denk eens aan de volgende grote mannen in de Bijbel:
Mozes – hij vermoordde een Egyptenaar, kwam tijdens 40 jaar in de woestijn tot inkeer, en werd
tenslotte door God geroepen om het volk Israël naar het beloofde land te brengen.
Paulus – hij vervolgde de gemeente van God, maar kwam tot geloof in Jezus en werd later toch Gods
uitverkoren instrument om het Evangelie aan de heidenen te brengen.
Petrus – hij verloochende de Heer Jezus, maar kreeg daarna vergeving en een nieuwe roeping om
Gods schapen te weiden…
Hoeveel berouw is nodig?
Zolang we het nog uitstellen om onze zonden bij Jezus te brengen, waarover we ons nu zulke
grote zorgen maken, geven we de vijand van onze zielen de gelegenheid om ons te kwellen met zijn
aanklachten en veroordeling. Maar zelfs als we die zonden wél bij Jezus brachten probeert de vijand
het nog, bijvoorbeeld met de aanklacht: “jouw berouw is zo onvolmaakt”... Gesteld dat het wél
volmaakt was, dan hadden wij iets om onszelf op te beroemen, maar dat is bij niemand het geval! We
hoeven niet te wachten op een gevoel, maar mogen kiezen met onze wil voor wat we weten dat goed
en verstandig is, door onze zonden (ook gebrek aan berouw of een hard hart horen daarbij) te belijden
en te kiezen voor Jezus. Kom gewoon zoals je bent: een zondaar waarvoor Jezus stierf. Misschien
veroordeel jij jezelf nog? Kom tot Hem, opnieuw. Door je relatie met Jezus accepteert God jou: je
bent vrijgekocht van veroordeling, omdat Jezus Christus de hele straf voor jou al heeft gedragen. Het
resultaat staat zo duidelijk in Rom.8:31-39, dat het God is die rechtvaardigt - wie kan ons dan nog
veroordelen? – We mogen nu door genade zeggen: Ik ben de gerechtigheid van God door mijn relatie
met Jezus (2Kor.5:21).
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Verder: een dieper berouw is wel iets waar je om kunt bidden. Het is iets heel kostbaars,
omdat het te maken heeft met een nieuwe, veranderde hartsgesteldheid, die groeit naarmate je meer
van Gods liefde gaat zien... maar het is niet iets dat je zelf produceert!
Misschien begrijp je nog niet alle dingen; dat weet God, en het is bij Hem geen probleem! Hij
wil je helpen. Hij wil je rechtvaardig maken door Jezus’ vergeving. Wil jij die stap nemen, en opnieuw
Jezus’ uitgestoken hand grijpen, die jou nú al alle genade geeft die jij nodig hebt?
Gods geschenk: Rechtvaardiging.
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5-L.

HOE ZIT DAT MET DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST?
Leugen van de aanklager: “Jij hebt de zonde tegen de Heilige Geest gedaan, en die
wordt niet vergeven. Hoe durf je !”

Dit valt eigenlijk onder dezelfde categorie als de leugens uit hoofdstuk 5-H en 5-K, maar
omdat er toch nogal wat mensen zijn die zich hierover zorgen maken, gaan we er apart op in. Dit is
weer zo’n kenmerkend “doodlopend spoor” van de vijand, die roert in onze pijnlijke wonden met een
van de akeligste aanklachten uit zijn arsenaal… hij probeert zo ook steeds weer onze genade te roven.
Geef hem geen seconde de kans; het is gegarandeerd NIET waar!
In de eerste plaats: Alle mensen die zich hierover zorgen maken, en bang zijn dat hun relatie
met God nu definitief geblokkeerd is, kunnen gerust ademhalen. Juist het feit dat ze zich hierover
zorgen maken, bewijst dat de Heilige Geest heel actief in hen werkt - Hij heeft hen dus duidelijk niet
laten vallen! Hij overtuigt wel van zonden, maar alleen om ons opnieuw bij het kruis van Jezus te
brengen en bij Hem vergeving te ontvangen. Dan is het weer helemaal goed!
Kom dus vrijmoedig naar de hemelse genadetroon (Hebr.4:14-16). Jezus neemt de zondaars
aan! Daar kwam Hij juist voor… Iedereen die zoekt naar vergeving laat ook daardoor al zien, deze
zonde niet te hebben begaan – alleen al, doordat je er spijt van hebt!
In de tweede plaats: AL onze zonden maken de Heilige Geest “bedroefd” (Ef.4:29-31), maar
worden ons toch weer vergeven, als wij weer aan Jezus’ hand verder willen gaan. Wees daarin serieus!
Gelukkig is Jezus juist speciaal voor zondaren gekomen… en de Heilige Geest overtuigt ons van die
zonden; dat is zijn werk. Laat je dus gerust door Hem overtuigen, en ga daarmee naar de Heer Jezus
die ons die zonden vergeeft, ook erge zonden (zie bv. Ef.4:31).
Misschien heb jij niet in de Heilige Geest geloofd, of zelfs wel eens gelachen om een grapje
over de Heilige Geest, of verkeerde dingen over Hem gezegd! Wel is de Heilige Geest ook daar
bedroefd over, want Hij wil je verzegelen voor je hemelse erfenis (Ef.1:13-14). Vraag dus daarvoor
maar gerust vergeving!
We kunnen trouwens ook het werk van de Heilige Geest “uitdoven” in ons leven door de
gaven als profetie te verachten (1Thess.5:19-22). Maar gelukkig: we mogen (ja, moeten) profetieën
best toetsen aan Gods Woord; zó ga je er dus beter mee om. Vraag de Heer Jezus dus maar vergeving
als je ook daar niet goed zat.
Al deze aanbevelingen werden geschreven aan de gemeente van Christus, voor een goede
christelijke levenswandel. Nergens lezen wij, dat het nu met hen afgelopen was; Paulus schrijft hen
zelfs een brief! Maar het kon dus wél beter… en daartoe worden ook wij aangemoedigd.
Maar wat is dan wel de “zonde tegen de Heilige Geest”? Dat is de lastering, het aan de
duivel toeschrijven, van wat de Heilige Geest doet (Matt.12:31-32; Hebr.10:29). Er waren Farizeeën
die het werk, dat Jezus deed door de Heilige Geest, toeschreven aan Beëlzebul, een beeld van de satan.
Niet uit domheid, maar willens en wetens - zo draait men goed en kwaad om! (Dan is er ook geen
echte basis meer, waarop je iets “zonde” noemt.) Daarmee blokkeerden die Farizeeën in hun eigen
leven het werk van de Heilige Geest, die ons juist de weg naar Jezus als Verlosser wijst – en zo
blokkeerden zij dus in feite zelf hun weg naar de verlossing! Zij wilden de Heilige Geest niet… De
Heilige Geest kon hen dus ook niet overtuigen van zonden, omdat ze Hem bewust niet wilden geloven,
en Hij kon hen ook niet meer tot Jezus leiden voor vergeving. Hun geweten was zo verhard, dat ze
zich niet meer door Hem wílden laten bereiken; het kon hen niets meer schelen.
Heb jij dus nog een verlangen in je hart, om het met God in orde te maken? Dan werkt de
Heilige Geest nog volop in jouw leven! De Heer Jezus vergeeft je zó graag…
Wat zegt de Bijbel?
“Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen”
(1Joh.3:20). God heeft een oplossing, juist ook als we heel erg gezondigd hebben (1Joh.3:8). Want
gelukkig: verlossing is onverdiende genade - God geeft die ons juist omdát het zo heel hard nodig is,
en omdat wij er zelf als mensen niets van terecht brengen. Maar de weg is wijd open, ook voor jou:
“…en niemand zal ze uit Mijn hand rukken” (uit Joh.10:27-29).
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Juist omdat Jezus voor zondaren kwam, vergaf Hij zelfs ook de misdadiger aan het kruis naast
dat van Hem. Die had het nooit eerder met God in orde gemaakt, en had daar nu ook geen tijd meer
voor… en Jezus zei: “heden zult u met Mij in het paradijs zijn” (Luc.23:43). En zelfs Petrus, die toch
een van de bekendste discipelen van Jezus was, maar die Hem had verloochend toen Jezus het zo heel
moeilijk had voor het tribunaal, werd door Jezus later weer in ere hersteld. Hij kreeg zelfs een nieuwe
opdracht… (Joh.21:15-17). Kom dus gewoon bij de Heer met alles wat je kwelt, en ontvang ook heel
bewust Gods vergeving. God heeft jou aanvaard, aanvaard nu ook jezelf!
Het zal je bovendien kunnen helpen en verrijken, de Heilige Geest bewust te eren en te loven,
en zijn werk bewust toe te laten in je leven. (Zoek eens wat mooie verzen over het werk van de Heilige
Geest op in een concordantie.) Het is ook goed om God veel voor de Heilige Geest te danken!
Tenslotte een praktisch voorbeeld
Een oude vriend van mij was verhuisd, en sloot zich aan bij een nieuwe Bijbelkring. Toen op
een dag het onderwerp “de Heilige Geest” aan de orde kwam, werd hij hevig aangevallen in zijn
denken. Een akelig spotrijmpje over de Heilige Geest, dat hij vroeger op school gehoord had, bleef
maar ronddraaien in zijn gedachten. Hij dacht, “Ik ben zo slecht, ik kan niet meer naar de Bijbelkring”.
Hij vertelde de kringleider dat hij liever niet meer kwam, en de leider vroeg naar de reden. “Wil je me
dat akelige rijmpje niet eens vertellen?”, vroeg hij. Dat wilde mijn oude vriend niet; het was té
godslasterlijk! Na lang aandringen deed hij het dan toch. Toen het openlijk aan de dag was gekomen,
heeft die leider met Hem gebeden en de macht van de vijand over hem verbroken. Hij was er daarna
helemaal vrij van! - Vandaag kan hij nog wel eens terugdenken aan dat rijmpje, maar het heeft hem
niet meer in zijn greep. De vijand had hem er eindeloos mee gepest, maar de zaak was bij God
gebracht en vergeven.
Die vriend heeft vandaag een belangrijke taak in de kerk. Hij beseft nu wel, dat niet alles wat
er in ons hoofd rondspookt ook onze eigen keus is, maar dat het soms getreiter is van de vijand om ons
daarop te kunnen aanklagen. Als we er niet op ingaan en zulke gedachten steeds bij God brengen en ze
weerstaan, hebben we daarin niet gezondigd. En zelfs al waren we er ooit wél op ingegaan, dan kan
vergeving komen voor ieder die er spijt van heeft en graag terug wil naar Jezus – want dat betekent dat
de Heilige Geest nog volop in je werkt!
Wij kunnen de aanklager en zijn werk weerstaan, door te zeggen “In Jezus' naam, laat mij
los!” (zie ook het boek van Graham & Shirley Powell in de Appendix). Het kan je daarbij helpen,
Gods woord hardop uit te spreken; zoek er bijvoorbeeld wat toepasselijke Bijbelverzen uit de
Appendix bij.
Gods geschenk: Genade, genoeg! (2Kor.12:9).
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5-M. HOE VROOM MOET IK WORDEN, OM DE HEILIGE GEEST TE
ONTVANGEN?
Leugen van de aanklager: “Jij bent nog lang niet heilig genoeg om de Heilige Geest te
kunnen ontvangen.”
O wat klinkt deze leugen weer ontzettend godsdienstig - maar die draait in feite de zaak om!
Wij worden juist heilig door de afwassing van onze zonden, dankzij het werk van de Heilige Geest die
ons daarvoor bij Jezus brengt! De Heilige Geest werkt dus al in ieder mens… Maar vaak kijken we
terug naar al het onvolmaakte in ons leven. “Ik ben nog lang geen heilige”, heb je misschien gedacht
toen je ertoe neigde bovenstaande leugen te geloven, “misschien moet ik eerst maar eens veel beter
gaan leven…”. Je probeert dan tevergeefs als zondig mens een zelfgemaakte heiligheid te bewerken
en jezelf - je oude natuur - te verbeteren. Maar die oude natuur moet niet worden verbeterd, hij moet
dood! (Rom.6:6; Gal.2:20-21). De Heer Jezus heeft dat al aan het kruis gedaan, ook voor jou. Stop
dus maar met achterom te kijken naar de mislukkingen van het door Hem verzoende verleden, en ga
naar Hem kijken die al jouw zonden vergeeft, en die door de Heilige Geest al in jou werkt.
Het is dus kinderlijk eenvoudig om heilig te zijn: blijf heel dicht bij Jezus! Maak Hem
deelgenoot van al wat je bezig houdt…
Wat zegt de Bijbel?
“Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de
hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?” (Luc.11:13) – Als je om de
Heilige Geest bidt, weet je dus al dat je het krijgt! Door de Heilige Geest in je leven toe te laten en
door je heen te laten werken, zet je de zonde steeds meer op non-actief: “Wandel door de Geest, en u
zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen” (Gal.5:16). De Heilige Geest doet wat wij zelf
niet kunnen. Vraag dus aan de Heer Jezus, je meer en meer te vervullen met de Heilige Geest; je kunt
dat elke dag doen… zet je hart wijd open en verwacht het van de Hem!
Trouwens, hoe herken je de Heilige Geest? Hij is een Geest van belofte, liefde, troost,
reinheid, genade, wijsheid, vrijmoedigheid, nieuwe kracht en hoop; maar ook van volharding en
nederigheid. Dat ga je zeker merken in je leven. Hij wil in ons leven en hart komen wonen uit genade;
gewoon doordat je Hem uitnodigt in Jezus’ Naam…
Hoe ontvangen wij dus de Heilige Geest? Niet door eerst zelf van alles te doen (vrome
dingen) om heilig genoeg te worden, en als beloning daarvoor de Heilige Geest te ontvangen - nee,
gelukkig niet. Ten eerste zou ons dat als zondaren in eigen kracht nooit lukken. Zouden we dat wél
kunnen, dan zouden we ermee kunnen pronken: ”Kijk eens, hoe heilig God mij vindt! Hij gaf mij zelfs
de Heilige Geest! Nu ben ik iemand!” - Welnee… Galaten 3:1-2 zegt het duidelijk: “O dwaze
Galaten, wie heeft u betoverd. om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder
voor ogen is geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was? Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u
de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?”
Als we de Heilige Geest willen ontvangen als beloning voor onze zelfgemaakte “vroomheid”,
of doordat we aan allerlei voorwaarden of wetten voldeden, spannen we dus het paard achter de
wagen. Het is dus net andersom: om de zondige “werken van het vlees” links te laten liggen hebben
we immers Gods kracht nodig, dus de Heilige Geest, om ons daarbij te helpen! Dat is dus nú al, zodra
we ons aan de Heer Jezus hebben overgegeven, zonder eerst ons eigen image op te poetsen…
Heilig zijn ontstaat dus niet door het strijden tegen oude gewoontes of het doen van vrome
daden. Het komt door de vergeving (afwassing) van je zonden, en een nieuw leven dicht bij Jezus,
wandelend aan zijn hand. Je hebt dan Hem ontvangen die zelf het Heil is!
Er staat trouwens in de Bijbel nergens, dat je de Heilige Geest pas kunt ontvangen “als jij eerst
in eigen kracht zelf hebt afgerekend met al je zonden”, of “als jij het kwaad met wortel en tak hebt
uitgeroeid uit je leven”, of “als je motivatie altijd 100% zuiver is”- in dat geval zou niemand van ons
de Heilige Geest kunnen ontvangen. Want dan zou het “volkomen afrekenen met zonden” op zich al
een soort goede werken worden, waarmee we zelf een aandeel hadden in onze verlossing – maar nee,
alleen Jezus reinigt ons van zonden; genade alléén dus. En wat zegt de Bijbel over ons, als we eenmaal
met alle zwaktes en zonden naar Jezus toe zijn gekomen en ons door Hem hebben laten aanvaarden en
laten reinigen door zijn bloed? Dat we dán heilig zijn!
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Dat is ook te lezen in bv. Efeze 1:1b, waar Paulus schrijft: “…aan de heiligen en gelovigen in
Christus Jezus, die in Efeze zijn”. Dat betekent niet, dat wij (of die mensen in Efeze) dan nooit meer
zouden zondigen. We zijn geroepen om discipelen van Jezus te worden, dat betekent “leerlingen”.
Een leerling is nog niet uitgeleerd, nog niet aan het doel. We zijn ook niet heilig vanuit onszelf, maar
geheiligd “in Jezus” - dat wil zeggen vanuit onze persoonlijke relatie met Hem! Aan zijn hand
wandelende vormt Hij ons dan steeds verder, zodat we daardoor steeds meer op Hem gaan lijken.
Jezus zélf is onze heiliging: “Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is
geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals
geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere” (1Kor.1:30-31). Door onze hand in zijn
uitgestoken hand te leggen en ons door Hem te láten vasthouden, hebben we al die dingen al! We
hoeven er niet voor te strijden… maar geven ons aan Hem over zoals we zijn.
Iets over de doop in de Heilige Geest
Als we tot geloof komen, is dat op zich al een werk van de Heilige Geest die in ons bezig is.
Zijn werk krijgt na onze bekering steeds meer ruimte in ons leven. Bovendien is ook een grotere
vervulling met de kracht van de Heilige Geest mogelijk. Dit wordt vaak genoemd de “doop in de
Heilige Geest” (Hand.1:8;19:6), en die is voor iedereen die dit nog niet heeft ontvangen. (Over dit
onderwerp zijn in de boekhandel veel goede boeken te vinden.) In het Nieuwe Testament zien we, dat
de Geestesdoop er helemaal bij hoort (Joh.3:11)! Daarbij horen ook de gaven van de Heilige Geest
(zie o.a. 1Kor.12:4-11), die Hij aan elk mens uitdeelt naar zijn wil, om dóór ons heen ook anderen te
bereiken. Vraag er maar om; het zal een enorme verfrissing en bekrachtiging betekenen in je leven.
En ook daarvoor hoef je, als je Jezus van harte hebt aangenomen als je Verlosser en Vriend, dus niet
eerst aan allerlei voorwaarden te voldoen. Jouw verlangen om die meerdere vervulling te ontvangen is
genoeg! Geweldig toch?
Gods geschenk: Zijn heiligheid.
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5-N.

MOET IK OOK ZONDEN BELIJDEN ALS DAT “RISKANT” IS?
Leugen van de aanklager: “Als je die éne zonde toch belijdt, die hele érge, dan wil
niemand meer iets met je te maken hebben, dan gaat je baan of je huwelijk eraan”…

Met dit soort leugens heeft de vijand van onze zielen misschien ook jou in een houdgreep, als
je bang bent om ermee voor de dag te komen door die hele moeilijke of ernstige zonde te belijden en
ermee af te rekenen! Zolang we iets in het verborgene van onze ziel wegstoppen, heeft de vijand ons
daarmee in zijn greep. Door jouw angst en schaamte om iets openlijk aan God te belijden (en waar
nodig aan mensen) heeft hij dan aldoor voedsel voor al zijn aanklachten, pesterijen, en veroordelingen.
Hij bindt je vast aan akelige gebeurtenissen in je verleden - totdat je ermee naar de Heer gaat, en
inderdaad die hele erge zonde belijdt… Wees vastbesloten! Want door Gods vergeving te ontvangen
haal je de wettige rechtsgrond voor de aanklager om jou te beschuldigen weg. Zo kom je in de
vrijheid - en wat nog véél belangrijker is: er is dan niets meer wat er tussen jou en God in de weg
staat! In je relatie met God ligt jouw bescherming en je autoriteit als mens, omdat je zijn wil doet.
Naarmate jij ook jezelf leert accepteren, en je eigen angsten onder ogen durft te zien, zul je bovendien
opener en vrijer worden naar andere mensen toe.
Misschien is er een serieus en betrouwbaar pastoraal echtpaar in jouw kerk. Mensen die hun
mond kunnen houden, mensen waar je deze speciale zonde waar je zoveel moeite mee hebt aan kunt
opbiechten, en die dit samen met jou bij God brengen – en die dan met je willen bidden. (De
katholieke kerk heeft niet voor niets door de eeuwen heen biechtstoel en biechtgeheim behouden.)
Volgens Joh.20:23 zou je in bepaalde gevallen aan je predikant samen met nog een getuige om
officiële kwijtschelding van je zonden kunnen vragen. Het is juist bij die zonden, waar je zelf zoveel
moeite mee hebt, belangrijk te kunnen zeggen: Ik heb het beleden, ook voor mensen (Jak.5:15-16). Op
de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak immers vaststaan (Deut.19:15; 2Cor.13:1).
Als de vijand je er later weer op aanklaagt kun je zeggen, ook tegen jezelf: “Ik heb dit toen aan
hen openlijk beleden, en ook zij kunnen getuigen: het is een feit - Jezus hééft mij vergeven!”.
Misschien moeten er ook dingen in de openbaarheid worden gebracht, en zul je iets kunnen
goedmaken van wat je hebt gedaan (bv. gestolen spullen teruggeven); misschien ook niet. Vaak is
daarbij veel wijsheid nodig; vraag advies aan je raadgevers hierover. Zo kom jij met je geweten in het
reine, en in de vrijheid!
Wat zegt de Bijbel?
“Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw” (Jes.1:18b). “Maar
als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag: want al wat aan de dag komt is
licht” (Ef.5:13,NBG). Hoeren en tollenaars zullen ons zelfs voorgaan in het Koninkrijk (Mat.21:3132)… Laten we ook eens kijken naar de apostel Paulus. Hij zei, “Ik immers ben de minste van de
apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God
vervolgd heb”… (1Kor.15:9). Erger zonde kon niet, zo leek het - en toch koos God juist hém:
“…want deze is voor Mij een uitverkoren instrument” (Hand.9:15). Zo zie je, dat wij als mens soms
veel kleiner denken van Gods goedheid dan Hij in werkelijkheid is. Ook van óns kan Hij een prachtig
en bruikbaar instrument maken in zijn hand!
Zelf kende ik een jongeman die, voordat hij zijn leven echt aan Jezus toewijdde, regelmatig
van zijn baas had gestolen. Hij heeft het daarna open en eerlijk met zijn baas besproken, en gezegd dat
hij de komende periode stukje bij beetje alles wat hij gepikt had wilde terugbetalen. Daar was veel
moed voor nodig want hij kon zijn baan verliezen! Gelukkig ging zijn baas ermee akkoord…
Het kan echter ook zijn, dat als we iets aan anderen moeten opbiechten, dit wél consequenties heeft
voor ons werk, gezin, reputatie, enz. De beste therapie tegen vrees voor mensen is ook dan de “vreze
des Heren” - onze liefdevolle hemelse Vader geeft ons raad, moed en kracht om met Hem op weg te
gaan, en in zijn tegenwoordigheid ligt grote blijdschap (Ps.16:7-11).
Het is daarnaast heel belangrijk om vooral ook jezelf te accepteren met moeilijke dingen en
al, zodat we daarmee verder kunnen groeien in stabiliteit. In plaats van zulke ellendige dingen (ook uit
het verleden) te blijven wegdrukken naar de hoekjes van onze ziel, kunnen we die beter met een open
hart aan God geven. Er ligt namelijk een groot geheim verborgen in die verstopte zonden en trauma’s
in je ziel: de sleutel om vrij te worden!

45
Dat naar boven halen en verwerken van het gebeurde is even helemaal niet leuk – we moeten
ons daar soms doorheen huilen - maar we mogen dan beseffen dat het allerbelangrijkste is: met God in
het reine te zijn, wat Hij van jou vindt; en dat het in orde is met je ziel! Wat er ook gebeuren mag, Hij
houdt jou en je toekomst daarin stevig vast. Hij neemt de zondaars aan, Hij neemt verwonde mensen
aan, Hij heeft je lief, ook als anderen dat niet doen of je niet begrijpen; vergeef het hen maar… (zie
ook Spr.16:7!).
En als je met God schoon schip hebt gemaakt in je leven, veroordeel dan ook jezelf niet
langer. “Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt; wie zal
veroordelen?” (Rom.8:33-34a,NBG). Dat is voor je eigen gevoelens een weg om te begaan, en dit
echt te beseffen gebeurt soms niet ineens. Maar het is een goede weg, en Jezus gaat met je mee!
Gods geschenk: Vrijheid.
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5-O.

HOE ZIT DAT NU MET SEKSUELE ZONDEN?
Leugen van de aanklager: “Mensen die seksueel in de fout zijn gegaan kunnen nooit
meer in de hemel komen. Dat kun jij dus ook wel vergeten, want jij hebt toen dit en dat
bekeken, gedacht, gedaan....”.

Seksualiteit is een prachtig geschenk van God… Om het echt mooi te houden, heeft Hij
daarvoor regels ingesteld: het huwelijk tussen man en vrouw, waar onze gevoelens veilig kunnen zijn
en onze kinderen beschermd kunnen opgroeien. Reinheid is haalbaar in het leven van iedereen - niet
door eigen kracht! Maar door de vergeving van onze zonden, en door seksualiteit binnen het huwelijk
tussen man en vrouw te houden. Dat zijn de Bijbelse regels – en daarmee is eigenlijk het hele punt
voor dit hoofdstuk al gemaakt (Mk.10:8-12; Ef.5:31-33; 1Kor.7:27-28).
Als we de Bijbelse regels niet houden, maken we vaak onszelf en soms ook anderen kapot.
Ons lichaam is bedoeld als een tempel van de Heilige Geest (1Kor.6:18-20), waarmee we God eren,
ook in seksualiteit. Maar er is strijd tegen het goede van God in deze wereld, waarin soms met alle
macht geprobeerd wordt, God juist niet te eren, en dit mooie geschenk kapot te maken. We zien in
onze maatschappij tegenwoordig allerlei vormen van seksualiteit buiten het huwelijk tussen man en
vrouw om, of geweld in het huwelijk, foute films, kinderporno, etc. (1Kor.6:10-11).
De Bijbel is het daar duidelijk niet mee eens, maar reikt ons ook de oplossing aan.
Want gelukkig: Er is echte vergeving én reiniging!
De oplossing: een rein leven
Verlang je te leven naar die reine Bijbelse norm? Dan is dit hoofdstuk voor jou! Daarbij is,
net als op alle andere terreinen van het leven, ook op seksueel gebied echter niemand van ons
onbeschadigd en volmaakt (Jak.2:10; Tit.3:5-7). Velen hebben weleens geworsteld met seksualiteit;
de een heeft nauwelijks gevoelens, de ander is er steeds mee bezig of zelfs eraan verslaafd. Er kan
onreinheid zijn op meerdere vlakken, en soms is er de angstige vraag, of wij misschien óók niet
verkeerd bezig zijn in onze gevoelens, en van daaruit niet doen wat God zegt…
Tot onze troost mogen we weten: God heeft geen mens zó geschapen dat hij al bij voorbaat
geen kans maakt op de hemel, en Hij heeft de wereld zó lief! (Joh.3:16; 1Tim.2:4). Het is dus voor
echt iedereen altijd mogelijk om bij God te komen… Jezus sprak met de overspelige vrouw die al vijf
mannen had gehad (Joh.4:18,39), want ook voor haar was er hoop. En dat geldt ook nu, voor elk
mens, hoe je verleden ook geweest is. We hebben daarbij allemaal wel een eigen
verantwoordelijkheid voor ons gedrag; wij kunnen kiezen voor een rein leven! Dat kost wel
discipline, in een gevallen wereld waar verkeerde invloeden, verslavingen enz. voorkomen. God geeft
dan “kracht naar kruis” (Jes.56:3-5; Matt.19:9-12). Het gaat er ook niet om, in welke omstandigheden
we geboren zijn of terecht zijn gekomen, maar of we een kind van God zijn als we sterven, gereinigd
door het bloed van de Heer Jezus.
Een getuigenis uit de praktijk
Omdat het hier om dingen gaat, die spelen in ons praktische dagelijkse leven, vertel ik hieronder als voorbeeld dus graag iets uit de praktijk. Ik ben namelijk al mijn hele leven single! En het is
beslist geen ramp om single te zijn! Als jong meisje was een van mijn wensen: een gezin met 12
kinderen – dat is er dus nooit van gekomen… En toch kan ik terugkijkend zeggen dat ik een prachtig,
vervuld en zelfs ook interessant leven heb gehad, en dat ik zo blij ben met alles wat God voor mij
betekend heeft en wat Hij mij gegeven heeft.
Een leven als single heeft namelijk behalve nadelen ook een paar heel grote voordelen. Je hebt
ten eerste veel armslag om te doen wat je wilt, en een grote vrijheid om je eigen weg te vinden en je
talenten uit te bouwen. In het begin focuste ik veel op alles wat ik niet was, op alles wat ik niet had, op
alles wat ik niet kon. Maar ik leerde om te focussen op wat de Heer mij wel gegeven had – alles wat
ik wél had, wél kon, en wie ik wél was! Dat betekende: leren blij te zijn met wie je bent, leren vrede
te hebben met God, en Hem te danken voor wie ik was. Het betekende mezelf met Gods ogen te zien
– Hij was blij met mij! Hij had mij talenten gegeven! Hij had een plan met mij! Met Hem kon ik zien
dat het mooi was. Dat heeft, juist ook als single, even geduurd - geloof me. Maar door de jaren heen
merkte ik, dat velen die wel hadden wat ik vroeger wou: een huwelijk, kinderen – toch minder
gelukkig waren dan ik: zij focusten nog wél op dingen die ze niet leken te hebben en niet leken te
kunnen… Dit is een belangrijk punt! Door te zien op wat je niet hebt kom je geen stap verder, want
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met wat er niet is, kún je niks. Door naar je “niks” te kijken bereik je niks, en jaloezie brengt je nog
verder uit de koers. Blij zijn met het in jouw ogen soms weinige dat je hebt – dát helpt, en zo leer je
dat weinige uit te bouwen door ermee aan de slag te gaan! Focus dus op talenten die je wél hebt, en zet
ze in. Je zult er enorm veel plezier in krijgen, en het helpt jou om een blij en inzetbaar mens te worden.
Laat ik nog maar wat extra voordelen noemen: Omdat je minder van je aandacht thuis
besteedt en daar vaak minder te verzorgen hebt, heb je sneller oog voor anderen, en heb je buitenshuis
meer te geven. Als single ben je meer inzetbaar in een baan, onder vrienden, etc. – en ook ben je meer
inzetbaar in de kerk, zoals Paulus ook aangeeft (1Kor.7:25-34). Paulus zelf was ongehuwd, en spreekt
uit de praktijk! Hij kreeg van God een grootse opdracht, en dat geldt ook voor ons (Matt.28:19;
1Kor.9:27). En: de Heer Jezus Zelf was ongehuwd, en Hij is ons grote voorbeeld – ook voor een
heilig leven (1Pet.1:15-16)… Bovendien, echt, is het leven in vrijheid met God soms zo spannend! …
Ging bij mij nu altijd alles naar wens? Nee, want ook ik ben hier op aarde nog in geen ding
volmaakt - het is een leerschool. Vandaar ook dit hoofdstuk, en ik hoop dat anderen daar iets aan
hebben. Want soms heb je fysieke verlangens, en daar is dan geen uitlaatklep voor! En toch mogen
we weten, dat God met zoveel bewogenheid naar ons kijkt, ons ook dan zó liefheeft, wie we ook zijn,
en wát we ook gedaan hebben - en ons aan de hand meeneemt op de weg die we met Hem willen gaan,
met alle uitdagingen en missers die er toch kunnen zijn. Dat geldt voor iedereen – Hij begrijpt ons ook
in deze dingen! We hebben allemaal, allemáál, een “oude mens”- onze zondige geaardheid! Juist
daarom stuurde God zijn Zoon naar de aarde voor ieder mens. En Hij heeft ons hier “niet als wezen
achtergelaten”, maar ons daarna de Trooster gestuurd (Joh.14:15-18): de Heilige Geest, om ons te
helpen.
Maar het punt daarbij was: wilde ik met God écht op weg? Ja – en daar leer je dan van alles van!
Kiezen voor Jezus en voor de kracht van de Heilige Geest
Wat wij allemaal hebben is: een eigen wil waarmee we God kunnen dienen. Soms wilden wij
helaas iets anders dan God wil, en vaak ligt juist daarin ons probleem! - Maar ook dan is de terugweg
heel eenvoudig: belijd Hem je zonden en ontvang zijn vergevende genade (2Kor.5:21;12:9; 1Kor.6:1011). Je bent dan gereinigd én gerechtvaardigd én geheiligd door het bloed van het Lam! De Heer
Jezus droeg jouw héle straf. Neem jij dat offer ook aan? Wil je Hem gaan volgen en gehoorzamen? Je
kunt er voor kiezen om God te eren en te dienen - ook met je lichaam (Rom.6:12-14; 1Kor.6:19-20),
zelfs al val je nog vaak terug. Vraag dan telkens vergeving, zodat je relatie met Jezus hersteld is –
want het is door je herstelde relatie met Hem dat je echt een “nieuwe schepping” bént (2Kor.5:16-17)!
Je zult zo op de duur gaan merken, dat je steeds minder vaak terugvalt. Wijd je dus in je gevoelens en
ook in de keuze van je relaties en TV kijken etc. helemaal toe aan de Heer.
Behalve dat God ons zo graag vergeeft, reinigt Hij ons en ook ons geweten (!), van alle
ongerechtigheid (1Joh.1:9; Hebr.10:19-23; Rom.12:21). De Heilige Geest wil ons daarbij helpen
(Gal.5:16-22). We mogen ook altijd vragen om een grotere vervulling met de Heilige Geest! Hij kan
doen wat wij niet kunnen… (Rom.5:1, 8:1-2). Bovendien: zelfbeheersing is een vrucht van de Heilige
Geest (Gal.5:22), niet van onze eigen krachtpatserij!
We worden in de Bijbel niet afgerekend op onze emotionele onvolkomenheid, hoe die ook
ligt; maar wel op hoe we met onze gevoelens omgaan. Kijken we pornoplaatjes en wordt ons hart een
broedplaats voor allerlei gedachten die God niet eren, en die het ons later moeilijker maken om rein te
leven (2Kor.10:5; Gal.5:24)? Of leven we dicht bij God, die ons helpt om een zuiver leven te leiden?
De keus is aan ons, elke dag opnieuw. Het is in die strijd zo fijn te weten, dat de Heer ons liefheeft en
helpt. Als wij Hem aannemen die naar ons uitziet, en vertrouwend aan zijn hand gehoorzaam verder
wandelen, dan is dat genoeg voor ons behoud (2Tim.4:7-8).
Hoe zit dat met verleidingen en verzoekingen?
Er staat in Jak.1:13b-15a, dat God niemand in verzoeking brengt. Seksualiteit hebben we van
Hem gekregen, anders stierf het menselijk ras uit! Op zich is het iets prachtigs - behalve als we er niet
op Gods manier mee omgaan - bijvoorbeeld door overspelige gedachten. Die komen dus voort uit een
onheilige manier van omgaan met Gods gave van seksualiteit. Soms worden we verleid door onreine
dingen (foute films of fantasieën, porno, verkeerde kennissen, etc.) die we in ‘t verleden hebben
toegelaten in ons hart. Soms lijkt het zelfs wel, alsof ons onreine gedachten en gevoelens worden
“opgedrongen”! Weersta zo’n verzoeking, vast in je geloof! (1Pet.5:7-9; 2Kor.10:5; 1Joh.3:8).
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Daarbij: Een onreine gedachte die ons bewustzijn binnendringt is op zich géén zonde, maar
kan makkelijk tot zonde leiden als wij daar zelf voor kiezen en daar op dóór denken. Laat je dus niet
onnodig aanklagen op slechtheid, als jij zulke gedachten direct verwerpt. Kom tot rust…
Er zijn talloze verleidingen in de wereld, maar niemand kan jou dwingen daar ook echt iets
mee te doen, als je verlangt naar een Bijbelse, zuivere levensstijl! Met de verleiding zal God ons ook
helpen een uitweg te vinden (1Kor.10:13). Identificeer jouw zijn ook niet met een aantrekking buiten
het huwelijk om. We hebben allemaal een “oude mens”, maar die mogen we voor dood houden (zie
Rom.6:11-12; 8:10-11), en onze identiteit ligt nu in Gods vergeving en Zijn doelen met ons leven, als
kind van God! Denk dus niet, “ik ben nu eenmaal niet zo’n beste”, maar breng foute gedachten en
gevoelens direct bij God - “wandel voor zijn aangezicht” (Gen.17:1), en betrek Hem bij alles wat je
bezighoudt. Hij is de Raadsman, Hij vergeeft je zonden; en vanuit de relatie met Hem zijn we een echt
nieuwe schepping! Als je zélf gaat tobben met problemen word je er steeds weer bij bepaald, en dat
geeft weer allerlei gevoelens van afwijzing. - Ga liever staan op het feit dat God jouw zonden
vergeeft, en dat een verleiding waar jij niet op ingaat géén zonde is! Sta erop!
Wat zegt de Bijbel?
“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de
Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods” (Rom.8:12, NBG).
“Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees… Daarom, als iemand in Christus is, is hij
een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, alles is nieuw geworden” (2Kor.5:16a,17).
“Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de
dood hem die de macht over de dood had - dat is de duivel - teniet te doen, en allen te verlossen doe
door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren” (Hebr. 2:14).
“Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus,
de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die
geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een Die in alles op dezelfde wijze als wij is
verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade,
opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip”
(Hebr.4:14-16).
Wat blijkt hieruit? Jezus werd verzocht, maar Hij zondigde niet! Uit het reine leven van Gods
Zoon kunnen we dus zien: een verzoeking is op zich geen zonde, maar wél het eraan toegeven; en dat
kan gebeuren als wij niet oppassen! Jij kunt het vaak niet helpen als de vijandelijke vogel van de
verleiding om je hoofd vliegt, maar wel als je hem daar een nestje laat bouwen… Borduur dus nooit
voort op verkeerde gedachten of gevoelens. Dring ze ook niet weg, maar breng ze direct bij God - en
keer dan je aandacht meteen naar iets beters en nuttigs. Dat kun je jezelf aanleren. Die beslissing
ligt dus echt bij óns.
Een voorbeeld: Je fietst langs een heel gore filmreclame, maar kijkt direct de andere kant op,
en bidt dat zulke films geen bezoekers krijgen! Zo richt je je gedachten op iets positiefs…
Het ligt dus in ónze macht, wat wij met verzoekingen doen. Dat is een serieuze zaak voor ieder
mens op aarde; voor gehuwden, singles, jonge mensen, bejaarden – want ieder mens heeft seksualiteit
en is verantwoordelijk voor God, hoe daarmee rein om te gaan. Feitelijk zijn we immers allemáál
zondaren die verlossing en vergeving nodig hebben (Kol.1:10-14; 1Kor.9:27). En: Jezus’ verlossing
geldt voor álle zonden – wat een opluchting!
Kom onder de veroordeling en de schuld vandaan
Massa’s mensen veroordelen zichzelf voor het feit dat ze worden verzocht op allerlei
terreinen. Maar als zij niet aan zo’n verzoeking toegeven, hebben zij dus niet gezondigd! En als ze
er soms wél aan toegegeven hebben is daar zeker de weg terug: je zonden bij Jezus brengen en om
vergeving vragen (zie ook 1Joh.2:1-2). Hij houdt van jou. Houd jij genoeg van Hem én van jezelf, om
rein te willen leven voor Hem? Wil jij leren, ook andere mensen met reine ogen aan te zien? Ook zij
zijn immers geschapen om een “tempel van de Heilige Geest” te zijn (1Kor.3:16-17), en je bent door
je toewijding aan de Heer Jezus “in Christus”, een nieuwe schepping! (2Kor.5:17).
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Dat wil zeggen: je hebt nu een nieuwe, reine en geheiligde identiteit als kind van God… Daarom is er
voor ieder die een verkeerde levensstijl heeft losgelaten nu de blijde boodschap: Je bent nu door Jezus,
die jouw zonden overnam op het kruis, een nieuwe schepping, als je Hem volgt in gedachten, woorden
en daden, en je soms nog voorkomende zonden trouw en in volle overgave bij Hem brengt. Ook voor
jou is Jezus’ bloed een volkomen verzoening van al jouw zonden, en ook jou reinigt Hij van alle
ongerechtigheid (1Joh.1:9; Hebr.10:22). Je hoeft ook jezelf niet meer “naar het vlees” (je oude ik) te
kennen… maar mag beslist wel een stukje dagelijkse discipline leren!
Let verder goed op:
Met onreinheid zondigen we niet alleen tegen God en tegen onszelf, maar soms ook tegen de
ander. Het heeft ook effect op de man of vrouw die je eenmaal zult trouwen. En verder: veel
misbruikte kinderen lopen rond met schuldgevoelens, schaamte en angst, omdat ze denken dat er
een schuld bij hen ligt – terwijl wij als volwassenen die schade hebben aangericht! Bindingsangst,
gevoelens van minderwaardigheid, wantrouwen, angst voor seksualiteit en moeite om zich aan een
toekomstige huwelijkspartner over te geven kunnen enkele van de gevolgen zijn. Onze houding, en
ons goede voorbeeld, zijn van groot belang…
Hoe zit het eigenlijk met zelfbevrediging?
Voor veel mensen is dit een uitlaatklep, en het is opmerkelijk dat de Bijbel daar niet zoveel
over zegt. Het lijkt ook een beetje bij de “ontdekkingsfase” in de tienerjaren te horen. Toch kleven
daar wel bezwaren aan: het stimuleert tot onreine gedachten – en al helemaal als je er voor je gevoel
een persoon aan koppelt. Je hebt dan in je hart misschien overspel met die persoon gepleegd, en daar
zegt de Bijbel van alles over! Jezus zegt zelfs, “Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren,
heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd” (Matt.5:28).
Verder stimuleer je zo gevoelens die in een huwelijk toch anders kunnen liggen. Wat wij onze
lichamelijke emoties als gewoonte aanleren, is niet zomaar ineens weer uit te schakelen. Ik hoorde
jaren geleden van een huwelijk dat op springen stond, omdat het meisje gewend was geweest zichzelf
te bevredigen, en nu geen kans zag diezelfde gevoelens ook bij haar man te hebben. Ze waren pas
twee maanden getrouwd…
Het is verder goed om eens te kijken of er achterliggende problemen zijn voor je innerlijke
strijd, zoals een gespannen werksituatie, een liefdeloze jeugd, eenzaamheid, enzovoorts. Het is dan
goed om die specifieke situaties onder ogen te zien, en God om hulp te vragen (Ps.54:6; 62:6-9; 63:79). Daarnaast kun jij je gedachten en energie een nieuwe richting geven (creativiteit, kerk, sport,
studie!), waarbij je ook nieuwe mensen ontmoet.
Samenvattend nog wat tips:
(1)
Houd je gedachten rein. Stuur onreine gedachten direct weg en besteed er geen aandacht aan.
Ze zijn als lastige vliegen! Breng, als je misschien erop door-gefantaseerd had, zulke gedachten direct
bij Jezus, en vraag vergeving. Hij wil ons reinigen van alle ongerechtigheid (1Joh.1:9), en ons hart en
geweten zelfs reinigen van elk besef van kwaad (Hebr.10:19-22). Als de “bibliotheek van je hart” nog
vol onrein materiaal uit het verleden zit, kan de herinnering daaraan je blijven kwellen – vraag dan aan
God om vergeving en reiniging van die oude beelden. Ook je letterlijke boekenkast, oude gewoontes,
of situaties die je terug zuigen in je oude leven kunnen op de schop!
(2)
Vraag vergeving aan God, vooral voor alle specifieke zonden op jouw probleemterrein die je
in het verleden hebt begaan, voor zover jij je kunt herinneren. Wees hierin zo specifiek en zorgvuldig
als je kunt. Verleidingen zijn dan veel makkelijker te weerstaan, want aanklachten ook in je eigen hart
hebben dan geen wettige reden meer om je lastig te vallen! Raak niet teleurgesteld als je in het begin
soms elke dag dingen bij God moet brengen; nieuwe gewoontes en nieuwe denkwijzen hebben tijd
nodig… grijp elke dag gewoon opnieuw Jezus’ hand. Leef juist nu heel dicht bij Hem in alles wat je
dagelijks bezighoudt - bewust van zijn tegenwoordigheid. - En: vergeef ook jezelf!
(3)
Als dit alles niet genoeg helpt, belijd dan je zonden aan twee of drie getuigen, zoals een
betrouwbaar pastoraal echtpaar uit jouw kerk (Jak.5:16; 2Kor.13:1), en vraag hen met je te bidden en
namens God zijn vergeving te bevestigen, zodat aanklachten hun grip verliezen en je bevestigd wordt
als rein kind van God. Echt vrij worden, ook van allerlei aanklachten, is belangrijk. Kom onder de
schuld vandaan! Het zo’n zegen te weten, dat je door Jezus’ bloed gekocht en betaald bent… (ook
advies van een ervaren christelijke raadgever of therapeut kan vaak helpen).
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(4)
Ga niet langer gebukt onder het verleden na het belijden van allerlei zonden: die zijn dan
vergeven! Maar zie juist op naar Jezus: Hijzelf IS onze wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en
verlossing (1Kor.1:30). Hij heeft jou rein gewassen, en wat God rein verklaard heeft mogen wij niet
onheilig noemen (Hand.10:15). Wees het met Hem eens! Hij weet de weg, gaat met je mee en heeft je
lief…
(5)
Vraag God om een diepere vervulling met de Heilige Geest. Hij wil je meer kracht geven.
Bovendien: zelfbeheersing is geen wettische krachttoer, maar een vrucht van de Heilige Geest
(Gal.5:22)... Richt je dus op Hem - Hij wil in jou wonen om je te helpen op je weg, en je voor te
bereiden op de hemel die er absoluut ook voor jou is!
(6)
Mijd radicaal alles waardoor je gevoelens weer in oude patronen kunnen vervallen:
verkeerde vrienden, lectuur, plekken in de stad, internetsites of TV programma’s, die jou soms tot
zondige gedachten brengen. Laat dat een goede nieuwe gewoonte worden.
(7)
Breng je gevoelens direct bij God, als je nog eens wordt aangevallen. Leg die dingen in zijn
hand en verdring ze niet! Vraag waar nodig vergeving en richt je gedachten daarna op iets anders. Net
als bij andere schuldgevoelens zal het je ook hierin helpen, je oude mens doodverklaard te weten en
niet op je vlees te vertrouwen (Rom.6:11-14; Flp.3:3b). God is blij met je toewijding aan Hem, ook in
deze dingen. Dring je gevoelens dus niet weg, maar herken ze en werp ze direct “naar boven”... laat
Hem ermee afrekenen! Als je tóch op foute gedachten doorborduurde, vraag je vergeving, en laat je
het daarna direct áchter je. Het is niet meer van jou… Zit dus niet bij de pakken neer, maar richt je op
de Heer. God ziet jou vanuit je overgave aan Jezus; je bent daarmee welbehaaglijk in zijn ogen…
(8)
Wees vasthoudend. Er ligt een zegen in die volharding (Jak.1:12). Vooral als je maar steeds
blijft tobben is het nodig om vasthoudend te zijn. De vijand van onze zielen (Ef.6:10-13) wil liever
niet dat jij wéét dat je een nieuwe schepping bent, door je wandel met Jezus!
(9)
Kijk vanaf nu naar jezelf zoals God naar je kijkt. Omdat je zonden bij Hem gebracht en
vergeven zijn, noemt Hij jou bij je nieuwe identiteit als kind van God, wát ook je oude leven ooit
geweest mag zijn (Kol.1:21-22; Joh.1:12). Ken ook jezelf in alle zwakte niet langer “naar het vlees. Je
bent “in Christus”, door je hand elke dag als het ware weer te leggen in die van Jezus (Hfdst.2A).
Geef dus ook jezelf bewust die nieuwe identiteit, als “nieuwe schepping”! Hij gaat krachtig en
liefdevol met jou verder op Zijn nieuwe levenspad - Hij weet de weg (1Kor.10:13)!

Misschien vond je dit geen makkelijk hoofdstuk, maar het is nu eenmaal niet anders: er staat wat de
Bijbel zegt. Of misschien had je het tóch een beetje anders gewild, maar we kunnen nu eenmaal niet
willen “volleyballen in de voetbalclub”! Maar wie je ook bent: God heeft je zéér lief! Je bent altijd,
altijd welkom bij Hem, Hij gaf zijn eigen Zoon voor jou…
Conclusie: Laat je niet bij voortduring aanklagen, ook niet op dit terrein. Maak korte metten met
oude gewoontes, want je kunt een rein en Bijbels georiënteerd leven leiden als geliefd kind van God.
Het is door Hem te kennen mogelijk! (Rom.3:23-26; 2Pet.1:3-4).
“Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen?” (Rom.8:1,33-34).

Gods geschenk: Een nieuwe schepping (2Kor.5:16-17).
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5-P.

IK VOEL ME ZO ONRUSTIG; GOD LIJKT ZO VER WEG
Leugen van de aanklager: “Jij hebt geen echte vrede in je hart, maar onrust en ellende.
Dan moet jij wel ver van God zijn, anders zou je immers die vrede wel voelen.”

Zelfs ervaren christenen trappen vaak nog in deze valkuil van de vijand, die graag wil dat wij
op onze gevoelens gaan leunen in plaats van op de waarheid van Gods Woord! (zie vooral Hfdst.9
in “Op weg naar vernieuwing”; zie Appendix en www.gratis-antwoorden.nl). De vijand wil onze
vrede en blijdschap wegroven, zodat we minder krachtig en inzetbaar worden voor Gods koninkrijk.
Zo versterkt hij graag onze sombere of negatieve gedachten, of geeft ons allerlei gevoelens die onze
zwakheden duidelijk maken – om ons vervolgens daarop aan te klagen! We zijn dan ondersteboven, en
hebben vaak niet door waar het vandaan komt - maar we zijn onze gemoedsrust wel kwijt door zijn
aanklachten, en denken dat alles alleen aan ons ligt…
Het is goed om dit allemaal bij God te brengen, en Hem te vragen of er een oorzaak is die uit
onszelf komt. Dat kan allereerst zijn door diepe zorgen, of een groot verdriet dat we nog niet verwerkt
hebben. Stort je hart maar uit bij de Heer die je Helper wil zijn – Psalm 118 zal je zeker bemoedigen!
God aanvaardt jou met sombere gevoelens en al, en je mag ook jezelf daarin helemaal aanvaarden. Is
er daarnaast soms nog een echte zonde die we niet beleden hadden, dan is de weg eenvoudig: ga met
dit alles naar het kruis, en vraag de Heer vergeving als jij zeker weet iets fout te hebben gedaan.
Ontvang dan ook echt zijn grote genade en vergeving, en dank Hem daarvoor! De straf die Hij al voor
ons droeg brengt ons juist die vrede (Jes.53:5; 9:6)…
Als je vrede nu nog niet terugkomt, denk dan aan de mogelijkheid dat de aanklager weer eens
met zijn vage beschuldigingen aan het werk is geweest (de leugen uit Hfdst.5-E)! Zo raak jij je vrede
kwijt; en daarbovenop klaagt hij je dan aan met de bovenstaande leugen, in de hoop dat je van slag
raakt… Zoiets betekent dus beslist niet dat God ver weg is, maar dat het de vijand van je ziel is die
jou aanklaagt. Het is goed te weten, dat onze gevoelens door het leven in een zondige wereld en door
moeilijke gebeurtenissen in het verleden soms onjuist kunnen zijn, en dat ze de waarheid niet altijd
weergeven. Veel “akelige gevoelens” berusten daardoor op leugens… Wie erg streng is opgevoed,
kan bv. het gevoel hebben dat God al even streng is (Hfdst.5-I & 5-T) – ook al weet je verstand best
dat het niet waar is! Dan mag je je hart steeds de waarheid inprenten: “God is goed, Hij is liefde”- en
op den duur zal dat ook voor je gevoelens gaan leven.
Ga niet zomaar af op gevoelens
Onlangs kwam ik in mijn eigen leven die onbetrouwbaarheid van gevoelens tegen. Ik moest
naar een arts in Nijmegen - nogal omslachtig als je daar niet woont - en had daar vreemd genoeg
helemáál geen goed gevoel over – en soort diepe onrust. Dus bad ik of God me wilde laten zien of ik
wel moest gaan, en of Hij me dan wilde zegenen. De treinen liepen die dag niet volgens schema; ik
ging dus vroeg van huis – en haalde nog de vorige trein. Met de bus was ik er snel – wel een uur te
vroeg voor de afspraak (terwijl daar bovendien heel lange wachttijden waren!). Maar de assistente
vroeg of ik direct geholpen wilde worden; er was kennelijk een patiënt uitgevallen… Tien minuten
later stond ik weer op straat, waar aan de overkant de bus al wachtte (ik moest een brede en drukke
straat oversteken) – ik haalde hem nog en kon direct mee terug naar het station, waar ik snel weer een
trein had. Na in totaal ruim anderhalf uur was ik weer thuis! God had me nog niet eerder zo gezegend
bij mijn bezoekjes daar. Hoezo gevoelens?...
Maar zelfs al blijven we tobben met ons gevoelsleven, God wil ons wijsheid geven als we
Hem daarom vragen (lees over gevoelens vooral Hfdst.9-4 in het boek “Op weg naar vernieuwing”).
Wat zegt de Bijbel?
“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Matt.11:28);
“De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest” (Ps.34:19);
“…mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering
raken en niet bevreesd worden” (Joh.14:27b); ”Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap,
vrede…” (Gal.5:22a, NBG). Wat blijkt hieruit? Vrede is niet: de afwezigheid van moeilijkheden en
ellende, maar een geschenk van God door onze relatie met Jezus, en door de Heilige Geest. Als er
niets tussen God en ons in staat en onze zonden vergeven zijn, hebben we vrede in de relatie met Hem,
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ook al zijn er moeiten en zorgen in ons leven, en al voelen we op dat moment nog niets! Het is goed
de tijd te nemen om ook echt iets van zijn rust “bij te tanken”, door als Maria aan Jezus’ voeten te
zitten (Luc.10:39).
Juist als ons die vrede er nog niet is, is het zo belangrijk te gaan naar Hem die zelf de
Vredevorst is (Jes.9:5). Dat is nou net wat de vijand van onze zielen niet wil dat we doen! - hij wil
onze ziel in onrust en verwarring brengen en ons vernietigen; maar God heeft gelukkig een heel ander
doel: leven en overvloed (Joh.10:10)! Hij staat naast ons, juist ook in moeilijke tijden. Zijn vrede
stijgt daar bovenuit, omdat die vrede voortkomt uit de relatie met Jezus, die Zelf onze vrede is
(Ef.2:14). Door Jezus hebben wij vrede met God, wat onze aardse gevoelens ons ook vertellen in een
woelige wereld die ons soms bang maakt, en ondanks de zorgen die ons kwellen (1Joh.3:20; 1Pet.5:7).
Breng je moeilijkheden en zorgen steeds bij de Heer
Geef God juist bij problemen de regie over je leven in handen. Vrede is niet een situatie
zonder moeilijkheden, maar ware vrede is er desondanks in de tegenwoordigheid van onze Heer, die
als een heldere waterval alles verfrist. Paulus had veel ellende en vervolging te verduren, en kende
toch de vrede die alle verstand te boven gaat. Hij beschreef die in Flp.4:4-7 waar we zien, dat die
vrede het resultaat is van de opdracht om ons ondanks alles te verblijden in God, en onze zorgen en
wensen bij Hem te brengen. Ook wij kunnen daarvoor kiezen; en we hebben immers ook een keus in
wat we toelaten in ons gevoelsleven.
Misschien heb je nog moeite met bepaalde mensen. Dan is het goed te bedenken, dat liefde
niet op gevoelens hoeft te steunen: je kunt liefhebben met een keus van je wil! Sommige mensen zijn
misschien niet zo “lief”, maar we mogen ons wel om hen bekommeren, het goede voor hen wensen en
voor hen bidden. Ook dat is liefde. Je kunt hen liefhebben ook al hebben zij een andere mening, een
fout gedrag – Jezus deed dat ook met ons… En in plaats van alsmaar te piekeren, kun je die energie
beter gebruiken door hen in je hart vaak bij God te brengen, en Gods hulp en zegen voor hen te
vragen. Voor je het weet heb je dat jezelf aangeleerd, en doe je zo iets waar God echt blij mee is, in
plaats je eigen hart te kwellen met piekeren of kritiek. Zo groeien wij in moeilijke situaties juist
dichter naar Hem toe, en leren we ook om anderen te vergeven en onze motieven zuiver te houden.
Precies wat de aanklager wilde voorkomen…
Berusten je gevoelens wel op de waarheid?
Vraag je dat beslist eens af! Ga liever af op de feiten: God is er voor jou, Hij heeft je allerlei
goede dingen gegeven waarvoor je Hem kunt danken. Dat is soms even zoeken naar de zegeningen
in je leven, ondanks moeilijke omstandigheden! Als je dáár je gedachten bij bepaalt, blijft er voor
somberheid steeds minder ruimte over. Aanbiddingsmuziek op de achtergrond kan daarbij helpen; en
bovendien kunnen we bidden om een diepere vervulling met de Heilige Geest, waarvan vrede en
blijdschap een vrucht zijn… Zo weerstaan we depressieve gevoelens, waarvan God ons wil vrijzetten
(meer in Hfdst.2 van “Op weg naar vernieuwing”, zie Appendix). Maar ook als verdrietige gevoelens
aanhouden kunnen we toch altijd aan Jezus denken, die niet verandert. Hij is er altijd voor jou, en
begrijpt je als er verder niemand aandacht voor je heeft. Breng je zere hart bij Hem die daar zoveel
ervaring mee heeft. Hij is er zo blij mee als je aan Hem denkt en Hem nummer 1 plaatst in je leven neem de tijd om bij je Vriend te zijn! Met Hem sta je altijd in het voorportaal van Gods heerlijkheid…
Pas tenslotte ook op voor zelfmedelijden als je het moeilijk hebt; Jezus gaf daar ook niet aan
toe. Zelfmedelijden is vaak de eerste stap naar depressieve gevoelens. Als we depressief zijn, komt de
oorsprong daarvan echter niet van God, want Hij heeft ons lief! Moeilijke gevoelens zijn meestal een
nevenproduct van iets anders. Wanneer begonnen ze - werd je herinnerd aan een stukje oud zeer, of
gebeurde er iets anders waar je graag eens met een betrouwbaar iemand over door wilt praten? We
mogen streven (Ps.34:15; Gal.5:22) naar echte vrede, zoals Jezus die ons ook heeft beloofd. Het is
belangrijk!
Gods geschenk: Hemelse vrede.
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5-Q.

IK ZIT IN DE PROBLEMEN; IS DAT EEN STRAF VAN GOD?
Leugen van de aanklager: “Het gaat nu slecht met jou en je omstandigheden. Dat komt
vast omdat God boos op jou is; Hij straft je nu!”

De oude Job had al last van deze aanklacht… en die komt ook nú nog zo vaak voor! Hij was
een heel vrome man (Job 1:1), en juist hij werd getroffen door allerlei rampen. Hoe zat dat nou? Zijn
vrienden beweerden dat hij wel gezondigd zou hebben, zodat God hem strafte… Job begreep er niets
van. Hij wist niet dat de vijand, de aanklager, er achter zat; die beweerde dat Job God diende uit
eigenbelang (zie Hfdst.5-T). Het was dus een beproeving van de vijand, die God gebruikte en ten
goede keerde door hem daarmee te testen… en hem tenslotte meer goed te doen dan voorheen.
Opmerkelijk is in de Bijbel, dat juist mensen, die God bijzonder gebruikte, vaak strijd
hadden door vijandelijke hindernissen… Het begint soms al met hun geboorte: bijna was Izak,
Abraham’s nageslacht waardoor God de wereld wilde zegenen, niet geboren; bijna waren Mozes en
Samuël er niet geweest; bijna was Jezus omgekomen door de kindermoord in Bethlehem… Het lijkt
wel alsof de vijand aanvoelt dat deze mensen een speciale roeping hebben, die hij wil dwarsbomen.
Zijn jou in je leven heel moeilijke dingen overkomen? Zou het soms kunnen zijn dat God een
bijzonder plan met je heeft, dat de vijand probeert te verhinderen? “Zalig bent u, als men u smaadt en
vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u,
want uw loon is groot in de hemelen; want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest
zijn” (Matt.5:11-12).
Net als Job leven we in een onvolmaakte wereld, waar de vijand nog veel invloed heeft. Er is
haast altijd wel iets, dat niet zo goed gaat in onze omstandigheden, zolang we op deze zondige aarde
zijn. De hemel komt later pas… maar daar mogen we ons nu al naar uitstrekken! Maar als we steeds
kijken naar wat er hier allemaal niet goed gaat, dan kunnen we heel treurige mensen worden, die zich
ook nog eens makkelijk laten aanklagen door de moordenaar van onze zielen. Als we dat gevaar niet
beseffen en alleen naar het negatieve kijken, kunnen we bovendien last krijgen van depressie en
zelfmedelijden… Veel beter is het, om God te danken voor wat er wél goed gaat; tel je zegeningen –
en daar word je blij van, net als God de Vader! “Wie dank offert, zal Mij eren; wie de rechte weg
gaat, zal Ik Gods heil doen zien” (Ps.50:23).
Gods goedheid en vergeving
Het is altijd van het grootste belang, te weten dat je zonden bij God zijn gebracht, die ze ons
dan vergeeft omdat Hij Jezus de straf daarvoor al heeft laten dragen. We weten daardoor, dat wat ons
overkomt beslist geen straf van God is. Want door de vergeving van onze zonden en door onze relatie
met zijn Zoon ziet God ons in liefde aan! Hij is goed, en wil het kwade niet. Wel waarschuwt en
“tuchtigt” Hij ons als we van Hem afdwalen, omdat Hij ons wil beschermen en opvoeden (Hebr.12:710). Dat is belangrijk, want zonder die bescherming heeft de vijand vrij spel in ons leven…
Stel je voor dat de aanklacht in bovenstaande leugen: dat God ons zou straffen met ellende –
laten we zeggen een dief - tóch waar zou zijn? Dat kan gelukkig niet: zou Hij die gezegd heeft “U zult
niet stelen” (Ex.20:15) ons een dief sturen?... Wat bleef er dan over van Gods opdracht, dat wij niet
mogen stelen maar elkaar moeten liefhebben, als Hij ons Zelf dieven zou sturen? Wat bleef er over
van zijn beloften voor mensen die om hun geloof vervolgd en beroofd worden? “…allen die
godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden” (2Tim.3:12; zie vooral ook
Hebr.11). “In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld
overwonnen” (Joh.16:33b).
Speciaal voor christenen die God heel intens willen dienen, net als Stefanus, Maarten Luther
en Johannes Hus en zoveel anderen, is het dus goed te beseffen dat er naast Gods zegen ook lijden,
vervolging en aanklachten zullen komen. Dat komt omdat er een geestelijke strijd gaande is door de
vijand van onze zielen. Juist dan is het zo goed om heel dicht bij Jezus te leven, en in zijn veilige
beschutting nieuwe kracht te putten. Die bescherming is hard nodig – als wij ver van God leven gaat
ook die bescherming weg, maar zelfs dat gebruikt God om ons te waarschuwen!
Een goed voorbeeld is ook het leven van Jozef. Allerlei rampen overkwamen hem: haat,
verwerping, valse beschuldigingen, gevangenschap – maar in al deze dingen probeerde Jozef toch om
God van harte te dienen, en was hij een goed voorbeeld voor anderen. Door al die moeilijkheden heen
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kwam hij zodoende dichter bij God, en werd zonder het te weten voorbereid op de belangrijke taak die
God voor hem had weggelegd als onderkoning over Egypte! Jozef koos ervoor om God trouw te
blijven zelfs in de gevangenis, en “…de HEERE was met Jozef en bewees hem Zijn goedertierenheid”
(uit Gen.39:21). Omdat hij God kende en oprecht diende wist hij, dat het kwade niet van God komt;
dat het ook geen straf was, en dat God hem niet had losgelaten.
God is juist blij met het goede – Hij wil daarom dat wij elkaar liefhebben. Als wij soms zijn
vergeving en goedheid nog niet helemaal begrepen hebben, hopen we misschien Hem met een soort
zelfkastijding te behagen, door als een straf het kwade willoos te ondergaan…
Stel je voor: zou het niet vreemd zijn, als schapen tegen hun herder zeiden, “Stuur me de
wolf maar, en die kale rotsachtige weiden; misschien word ik er beter van …?” - Maar gelukkig:
onze Goede Herder is juist gekomen om de schapen te beschermen, omdat Hij die dingen niet goed
voor ons vindt! Hij zette zelfs zijn leven in voor de schapen; dus ook voor ons, zelfs toen wij nog niet
aan Hem wilden denken.
Wat zegt de Bijbel?
“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf
die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen”
(Jes.53:5). “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen
wij nog zondaars waren” (Rom.5:8). “De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de
verbrijzelden van geest. De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem”
(Ps.34:19-20).
God is absoluut niet boos op jou, omdat Hij jou ziet staan vanuit je relatie met Jezus, zijn
Zoon, die Hij speciaal voor jouw zonden heeft opgeofferd aan het kruis. Die heeft voor jou alle straf
al gedragen - zo lief had Hij jou! Hoe kan God dan nog boos op je zijn, als jij al je zonden bij Hem
hebt gebracht? Of ben je de laatste tijd niet meer bij Hem gekomen? Maak het in orde met Hem, en
vraag waar nodig ook vergeving voor je onverschilligheid en soms gebrek aan vergeving naar anderen
toe. De aanklager heeft dan geen vat meer op jou, ook al zegt je negatieve gevoel soms iets anders...
Gevoelens zijn heel wankele bakens – ga liever af op de feiten in Gods Woord! Spreek telkens weer
tot de emoties van je ziel (Ps.42:6,12), en doordrenk je ziel met de waarheid dat God jou innig
liefheeft. Dat blijft een vaststaand feit, ook al zijn soms je omstandigheden erg moeilijk. Hij gebruikt
die zelfs ten goede… (Rom.8:28).

Voordelen van beproevingen:
(1)
In moeilijke tijden leren we om afhankelijk te worden van God, en op Hem te leunen in plaats
op onszelf te vertrouwen. Hij belooft ons een uitweg in beproevingen (Ps.37:5; Hebr.2:18; 2Petr.2:9),
en geeft ons troost en prachtige beloften, zodat we ertegen kunnen (1Kor.10:13).
(2)
God zuivert ons geestelijk inzicht als we Hem ernstig zoeken in zulke tijden, waarin we onze
motivatie toetsen en “achterstallig onderhoud” van ons geestelijk leven (bv. nog niet beleden zonden)
bij Hem brengen. Die tijden zijn ook een goede test om te zien, of we echt voor God kiezen als de
omstandigheden niet mee zitten. Soms verandert God niet de omstandigheden, maar verandert Hij ons!
Als het leven ons aldoor meezit leren we vaak maar weinig. Een oud Arabisch spreekwoord zegt,
“Alle dagen zonneschijn, dat veroorzaakt een woestijn…”.
(3)
In moeilijke tijden ontwikkelen we onze geestelijke spierballen - we leren dan om God te
vertrouwen en om te volharden als het soms niet meezit. “Acht het enkel vreugde, mijn broeders,
wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof
volharding teweegbrengt” (Jak.1:2-3). Ons karakter en onze diepgang gaan dan groeien…
(4)
God bereidt ons door alle tegenslagen heen voor, om een goed instrument te worden in zijn
hand, voor de plannen die Hij met ons heeft. De adelaar ontwikkelt zijn potentieel in tijden van
tegenslag; dat geldt ook voor ons (Ps.144:1). Veel mensen die nu een bediening van God hebben
ontvangen, zijn door grote tegenslagen gevormd. Dat is als het ware een school, een levenstraining
waarmee we later ook anderen in moeilijke situaties kunnen helpen, vanuit echte levenservaring.
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Juist als het minder goed gaat, is het dus erg belangrijk om dicht bij God te blijven. Hij troost
en beschermt, blijft ons liefhebben. Dit is ook iets waarmee wij als mens Gods hart kunnen raken: in
tijden van verdriet tóch Hem trouw zijn en zijn gezelschap zoeken! En daar krijg je weer zoveel voor
terug - stort voor Hem maar je hart uit (Ps.62:8-9). Hij ziet ons zo graag komen, omdat Hij van ons
houdt. Hij maakt zich bekend juist als we het moeilijk hebben, en ziet ons - met zwakte en al - toch als
“kostbaar en hooggeschat” (Jes.43:4). Het kennen van Hem gaat echt ver boven alle aardse schatten
uit, en dat merk je naarmate je Hem beter leert kennen.
Een enkele keer zijn we van God afgedwaald, zodat Hij ons een waarschuwing geeft, een
“tuchtiging". Dat doet Hij juist omdat Hij ons zo liefheeft als zijn kinderen (Hebr.12:7), en omdat Hij
weet, dat de vijand een niet beleden zonde als ingang zoekt in ons leven, als reden om ons te kwellen
en onvruchtbaar te maken. God wil dat we weer veilig bij Hem thuis komen! En zodra wij ons weer tot
Hem keren dan is het weer goed. Hij ontvangt ons als een echte Vader, en staat al met open armen te
wachten… Hij is je Helper (Hebr.13:5-6) en wil er altijd voor jou zijn.
Mijn aardse vader had nog een ijzersterke tip: “Als er problemen zijn, ga er récht op af!” Niet
makkelijk - maar met Gods hulp een stapje dichter bij de oplossing. Hij helpt, geeft raad en wijsheid.
Elk probleem wordt bovendien een uitdaging als we beseffen, dat het ons juist weer een stap dichter
bij onze liefdevolle Heer brengt, die Zelf de vijand en de hel voor ons overwon! Hij weet waar wij
doorheen gaan. We hoeven ons van vijandelijke aanklachten niets aan te trekken, omdat Hij de straf al
voor ons heeft gedragen (Jes.53:5)– en Jezus is ook in jouw situatie de Overwinnaar. Besef dat je hier
op aarde al deel bent van Gods koninkrijk. Neem veel tijd met de Heer, en put daaruit zijn vrede,
kracht en blijdschap.
Hoe gaan wij om met ons verdriet?
Jezus begrijpt het - Hijzelf weende (Joh.11:35). We hoeven de ellende niet weg te duwen uit
ons hart, gevoelens te ontkennen, of ontmoedigd te worden. Beter is het, naar Jezus toe te gaan en uit
te huilen aan zijn hart… (Ps.62:9). Hij stuurt de Trooster, en zal eenmaal alle tranen van onze ogen
afwissen (Opb.21:4). Hij is er ook zo blij mee als we juist in het lijden héél dicht blijven bij Hem, die
zijn liefdevolle oog al bij voorbaat op ons gericht heeft; want “des HEREN ogen gaan over de gehele
aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat” (2Kron.16:9, NBG).
Misschien hebben we de moed een beetje opgegeven als er veel mis is gegaan in ons leven.
Maar zelfs de scherven van ons leven zijn kostbaar in Gods oog. Het is net als bij de kunstenaar
Gaudi: van de scherven uit een pottenbakkerij maakte hij prachtige versieringen in een tuin te
Barcelona - mooier dan de bordjes en potten die heel waren gebleven! Zo worden ook onze scherven
van vandaag tot bouwstenen van de toekomst (Rom.8:28), door de kostbare nabijheid van God en de
prachtige lessen die we daarin van Hem leren.
Gods geschenk: Troost.
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5-R.

IK BEN ZIEK - HOUDT GOD WEL VAN MIJ?
Leugen van de aanklager: “God houdt niet van jou, want jij hebt een ziekte of
beperking in je leven.”

Het is heel moeilijk als jijzelf, jouw kind, of mensen die je kent een lichamelijke of geestelijke
ziekte of beperking hebben. Velen worstelen daarover met heel moeilijke vragen. We weten immers
dat God van iedereen houdt. Heeft Hij zich dan vergist? Of is Hij zoals andere mensen die ons met de
nek aankijken? Daarop zijn geen goedkope of snelle antwoorden te vinden, en we begrijpen nog niet
alles (1Kor.13:12). En toch geeft de Bijbel gelukkig juist op deze punten zoveel hoop!
In de eerste plaats leven we in een gevallen wereld: een gebroken schepping. Wij, en onze
voorvaderen, hadden naar Gods wil moeten leven; dan had de wereld er heel anders uitgezien. De
vijand van onze zielen heeft daardoor kans gezien, de wereld als geheel enorm te verzieken. Zonde,
ziekte en dood kwamen in de wereld. We hebben er allemaal onder te lijden, ook mensen die God met
hun hele hart liefhebben; ja zelfs zendelingen en apostelen!
We mogen weten, dat in Gods oorspronkelijke plan geen ziektes, erfelijke aanleg voor ziektes,
aangeboren ziektes en handicaps, of ook verminkingen (door bijvoorbeeld een ongeluk) hebben
gelegen. Hij zag dat het zeer goed was, toen Hij de mens had geschapen (Gen.1:31). En toen de
mensheid door te zondigen er een ellendige toestand van had gemaakt, en de duivel daardoor binnen
kon komen op aarde met zijn destructieve en ziekmakende werk, stuurde God uit liefde voor jou en
mij zijn eigen Zoon om te sterven voor onze zonden. De Bijbel zegt bovendien, dat in zijn striemen
ook onze genezing ligt - zo lief had Hij ons! Ja, God houdt van jou, zoals jij nu bent… Hij nam niet
alleen onze zonden, maar ook alle consequenties daarvan op zich, zelfs ook wat betreft de ongelukken
en ziektes in de wereld. Regelmatig horen wij ook nu nog getuigenissen en verhalen van mensen die
door een wonder van God genezen worden; het gebeurde dus niet alleen in de Bijbel!
Wat zegt de Bijbel?
“Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem
begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten,
bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt… Voorwaar, onze ziekten heeft Hij
op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen… Hij is om onze overtredingen verwond, om onze
ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen
is er voor ons genezing gekomen” (uit Jes.53:2-5). De Heer Jezus weet uit ervaring wat ziekte is, Hij
voelt daarin met ons mee… Hij heeft zelfs die ziekten voor ons gedragen in onze plaats, zodat wij
kunnen genezen – dat is daardoor ons verkregen recht!
Verder mogen we bidden in het “Onze Vader”, dat “…uw wil geschiede, zoals in de hemel zo
ook op de aarde” (Matt.6:10b). En in de hemel zijn er géén ziekten, pijn of tranen! Dat is dus niet
Gods wil! Bidden om genezing is dus helemaal een gebed naar Gods hart. Hij houdt van mensen, en is
bewogen met ons verdriet. Hij stuurde de Trooster, de Heilige Geest…
Al in het Oude Testament zien we dat God buitengewoon liefdevol en barmhartig is, juist
voor mensen in nood. De weduwen, wezen, zieken, kreupelen, armen en verdrukten konden van
oudsher rekenen op zijn bijzondere zorg (Deut.27:17-19; Lev.19:13-15; Ps.146). En al in de tijd van
de profeet Jesaja (Jes.35:5-6, 42:7) beloofde Hij dat er een oplossing zou komen: de Messias… Toen
Jezus op aarde kwam, hadden de zieken, blinden, kreupelen, doven enz. bij Hem een streepje vóór! In
de evangeliën (Matt.9:12-13, 8:16-17; Mark.1:34, 6:55-56) zien we, hoe een groot deel van zijn tijd en
aandacht juist aan hén werden besteed. We zien soms ook hoe Hij tegen ziekten optrad als tegen
vijandelijke machten – en ook vandaag nog is Hij Heelmeester en Bevrijder! Hij houdt van ons, en wil
ons bijstaan. Daar krijgen ook de kerken tegenwoordig steeds meer zicht op.
Verder lezen we in Joh.9:1-7, hoe de discipelen zich afvroegen of een blinde man die ze
tegenkwamen, soms blind was omdat hij of zijn ouders hadden gezondigd. Nu, deze man was blind
geboren, en zijn eigen schuld kan het dus echt niet geweest zijn. En ook zijn ouders waren niet de
schuld, zegt Jezus, maar het was de bedoeling dat Gods werk in dit mensenleven zichtbaar zou
worden! Daarvoor was Jezus immers gekomen? Jezus geneest dan deze man. We horen regelmatig
van Nick Vujicic, een zwaar gehandicapte jongeman zonder armen en benen, die werd aangesproken
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door dit verhaal van de blindgeborene, omdat Gods heerlijkheid erdoor zou worden geopenbaard. Die
belofte gold dan dus ook voor hem! Hij geloofde God, heeft nu een internationale bediening als
prediker, en wordt bijzonder door de Heer gebruikt. Vertrouw ook jij erop, dat God zijn heerlijkheid
door jou heen wil uitwerken, juist ook in jouw moeilijke situatie? God gebruikt zwakke mensen om
wat sterk is te beschamen… (1Kor.1:26-31)! En of je nu blind bent of een andere kwaal hebt: Jezus
heeft voor jou dezelfde bewogenheid, en wil zo graag dat Gods werk in jouw leven geopenbaard wordt
– ook al is de kerk op aarde misschien nog niet op die plaats gekomen dat alle mensen worden
genezen in Jezus’ naam. Jezus stuurt ons geen ziektes of handicaps, maar wil ons genezen. Het staat
er zo duidelijk.
Waarom wordt nu dan nog niet iedereen genezen in Jezus’ naam? Zeker is, dat onze kerken
vaak zijn afgedwaald van het gebruik om zieken te genezen, zoals dat in de begintijd van de eerste
jonge kerken nog algemeen voorkwam (Jak.5:14-16). Vandaag de dag worden gelukkig veel van die
oude waarheden herontdekt! Nog ontbreekt het vaak in onze kerken (en soms in onze eigen levens)
aan de kracht van de Heilige Geest, aan een leven dichter bij Jezus, en strekken we ons als kerken nog
niet altijd uit naar deze dingen. Maar momenteel zien we gelukkig wel een terugkeer naar deze
belangrijke pijlers van ons geloof - strek je daar gerust zelf naar uit… Jezus is niet veranderd! (zie
Hebr.13:8; Rom.8:10-11). Hij is nog steeds onze liefdevolle Redder en Geneesheer.
Ook in de tijd van de vroege kerken was er niet altijd die volheid die God voor ons heeft
(Rom.8:19-22; Hebr.2:8). We mogen daarover nuchter zijn. Het is minder belangrijk hoe gezond wij
geleefd hebben op aarde, dan dat wij ons leven hebben toegewijd aan de Heiland, die ons straks
welkom wil heten in zijn prachtige Koninkrijk. “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen”
(Opb.7:17b); en daar zegt Hij tegen ons als zijn dienstknechten, “Wél gedaan…” ! (Matt.25:23).
Dat zegt Hij ook tegen die mensen met beperkingen, die hun plaats in zijn machtige plan - dat
er absoluut ook voor jou is! - willen innemen. Geef jezelf aan Hem over, Hij weet alle dingen, kent je
hart… Hij geeft jou dan ook alle nodige kracht om zijn weg te bewandelen (2Kor.12:9-10; 13:4). Heb
je er wel eens aan gedacht om God te danken? Dat is namelijk een geweldige krachtbron! We danken
Hem ónder alles (1Thes.5:16-18; Flp.4:6; 1Kor.1:25-28); dus niet vóór alles, want niet alles is goed.
Er is immers ook lijden in ons leven, en dan ligt er voor ons die opdracht om Jezus te volgen in zijn
voetstappen en alles in handen van onze Hemelse Vader te leggen (1Pet.2:21). Hij gaat met ons mee…
Dat geldt ook als anderen ons het leven moeilijk maken omdat we iets mankeren. Juist dan is het nodig
om hen vanuit ons hart te vergeven, want wat zij jou aandoen komt beslist niet van God.
Laat je niet aanklagen op gebrek aan geloof en aan mogelijkheden in je leven.
Zodra jij je zwakke hand in die van Jezus legt, is dat genoeg! Gods werk kan ook in jouw
leven gezien worden, zelfs al heb je een ziekte of beperking. Als je Hem liefhebt, en als je het stukje
opdracht aanvaardt dat elk mens van Hem krijgt, kun je God daarmee verheerlijken in je leven. De
bekende schrijver C.S. Lewis moet eens gezegd hebben, dat elke beperking toch een roeping van God
in zich draagt. Tenslotte ben je zijn eigendom – wil je jouw hand wel in zijn liefdevolle Vaderhand
leggen? Hij weet de weg, zijn aanwezigheid in ons leven is vol van zijn heerlijkheid. “Zijn weg is
volmaakt” - ook als wij, of de mensen om ons heen, of misschien artsen en ziekenhuizen, hebben
gefaald. Vertrouw Hem je leven toe; dat is het aller-veiligste wat je doen kunt!
Misschien denk je: ik ben beperkt, ik kán zo weinig… en toch zijn er dingen die zelfs veel
zieken kunnen: God en mensen liefhebben, en bidden voor je omgeving zolang je daar de kracht voor
hebt. Dat is een uiterst belangrijk en schaars geworden werk in een wereld boordevol nood. Door de
moeiten die je zelf hebt doorgemaakt, kun jij je vaak ook beter in anderen verplaatsen die het moeilijk
hebben. Koningin Beatrix zei eens, “Je ziet de wereld anders, met ogen die gehuild hebben”.
Vandaar uit kun je met meer begrip naast anderen staan die het moeilijk hebben, en hen troosten met
de troost waarmee je zelf getroost bent (2Kor.1:4-5). Dat is wat de gehandicapte Joni Eareckson-Tada
deed! En zij vertelde, dat juist die mensen die Jezus nog niet hebben gevonden, pas een échte
beperking hebben…
Ieder mens heeft gaven en talenten. Probeer niet te worden zoals andere mensen; dat is een
valkuil (ook voor gezonde mensen). Van jou is er maar één! Let gewoon op waar je zelf plezier in
hebt, en wat je wél kunt. Misschien ben je in het verleden gepest om je uiterlijk, en denk je daardoor
dat je niets waard bent, niets te geven hebt. Het is niet waar! Besef goed dat pesterijen niet uit God
zijn; accepteer die leugens over jou niet langer. Leg de oorzaak niet meer bij jezelf, en vergeef die
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mensen die jou dat hebben aangedaan. Dat zal je waarschijnlijk wel tijd en gebed kosten, maar zo kom
je er wel los van, en het zal je goed doen…
De Heer Jezus begrijpt en helpt je daarbij; Hij was een Man van Smarten, vertrouwd met
ziekten (Jes.53:3; zie ook Rom.8:17-18). Hij lijdt met ons mee (Jes.63:9). Je bent bij God kostbaar en
hooggeschat; Hij aanvaardt je, troost je, en maakt je sterk (Jes.43:4, 54:10-17, 51:12). Breng je vragen
en problemen, maar ook je verlangens en dromen, maar naar Hem. Hij geeft raad, Hij is betrouwbaar,
zijn oog is op jou (Ps.32:8).
Tenslotte
Niemand op aarde komt zonder kleerscheuren het leven door. Grijp daarin Jezus’ uitgestoken
hand. Hij is juist daarvoor in de wereld gekomen, en zijn genade is ook voor jou groot genoeg
(2Kor.12:9) en Hij vernieuwt ook jouw leven tot zijn heerlijkheid (2Kor.4:16-18). Hij zal eens ons
vernederde lichaam veranderen (Flp.3:21) omdat we nu al burgers zijn van het hemelrijk.
Gods geschenk: Hemelburger zijn.
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5-S.

ALS GOD LIEFDE IS, HOE ZIT DAT DAN MET GEWELD EN OORLOGEN?
Leugen van de aanklager: “Jouw God is helemaal geen liefde. Kijk eens naar alle
ellende en oorlogen in de wereld! Hoe kun jij in zo’n God geloven...”

Veel mensen tobben met deze vraag, dus is het goed om eens te kijken hoe dat nou zit…
Al in Genesis 1:26 kreeg de mens de opdracht om over de aarde te heersen. God gaf daarmee een
belangrijk stuk autoriteit over de aarde uit handen! Wij hadden een belangrijke opdracht om goed
voor de aarde te zorgen. Daarbij was er maar één boom waarvan men niet mocht eten, omdat anders de
vijand met de dood macht zou krijgen. Dat was dus de plek waar onze keuzevrijheid om gehoorzaam
te zijn duidelijk zou worden! Maar de vijand van onze zielen probeerde Gods karakter en opdrachten
in een kwaad daglicht te stellen, en Hem als leugenaar voor te stellen: “U zult zeker niet sterven”
(Gen.3:4). God had dus de mens wel gewaarschuwd, maar de vijand maakte die waarschuwing tot een
leugen, en gaf ons ogenschijnlijk meer vrijheid – om door onze ongehoorzaamheid ons in zijn macht
te krijgen… Hij werkt door elke zonde heen (als ik mijn zusje sla lijdt ze pijn en komt er ruzie), en zo
krijgt de vijand nog meer macht in de wereld om lijden te veroorzaken. God waarschuwt liefdevol, en
dat is dus wel degelijk voor onze bestwil: want onze zonde bracht inderdaad de dood voort (Jak.1:15) en dat is ook in de wereld van vandaag nog zo. De mensheid lijdt omdat mensen zich van God hebben
afgekeerd, die juist het goede, welbehaaglijke en volmaakte voor ons wil (Rom.12:2).
Geloof dus niet wat de vijand roept. Hij veroorzaakte al bij Adam en Eva twijfel aan wat God
had gezegd, en maakte als aanklager God zwart: God zou geen eerlijke motieven hebben gehad…
Door te twijfelen kwam de mens tot zonde, en kreeg de vijand een stukje macht over ons - zijn werk is
ellende en dood! En vervolgens geeft hij van zijn ellendig werk Gód de schuld, en klaagt hij óns aan
op ons geloof in Hem: “Zie je wel, er is ellende en dood in de wereld - God houdt niet van jou, Hij is
geen liefde, laat Hem toch los!” - Wat een draaierijen… die slechterik is hijzelf!
God wil geen oorlog, maar gaf ons een eigen wil
Waarom gaf God juist aan ons die opdracht om over de aarde te heersen? Hij had ons als
marionetten kunnen maken, die als automaten door Hem konden worden bestuurd om de aarde te
onderhouden. Dan was er nooit oorlog geweest, maar dan hadden wij ook geen eigen wil gehad.
Moraal en liefde waren dan overbodig geweest, en van echte betekenisvolle relaties was dan geen
sprake. Want liefde is iets waar je voor kunt kiezen! Je houding heeft dan betekenis voor de ander:
die persoon heeft mij uitgekozen, heeft mij lief – en gedraagt zich naar mij toe niet als willoze
marionet omdat het moet of van bovenaf bepaald wordt. Nee, want wij hebben een eigen wil, we
kunnen kiezen; en dat geeft ons een grote verantwoording naar God en mensen. We kunnen voor
ons gedrag dan ook verantwoordelijk worden gesteld…
Als kind luisterde ik niet altijd naar mijn ouders. We hadden een ouderwets brandend
potkacheltje in de kamer waar we niet aan mochten komen, want dat deed pijn. Natuurlijk probeerde
ik het op een dag tóch, en brandde mijn handen. Wie zijn schuld was dat? Mijn ouders vonden dat niet
goed, maar ik koos zelf voor ongehoorzaamheid; en lijden was het gevolg. Stel dat mijn vader het
gezien had, dan had hij me snel weggerukt en me flink de waarheid gezegd als straf voor mijn
ongehoorzaamheid - maar wel uit liefde, want hij wist hoe heet die kachel was. Zo is onze hemelse
Vader ook (Hebr.12:4-11; Jak.4:1-3). Straf is niet leuk, maar Hij doet het niet om ons te laten lijden,
maar juist om ons voor erger kwaad te behoeden. Hij heeft ons echt lief!
God ziet soms dat heftige gebeurtenissen nodig zijn om de zonde een halt toe te roepen als die
te ver doorwoekert. Hij waarschuwt ons dan uit liefde… In het Oude Testament zien we, hoe het volk
Israël vaak in ongehoorzaamheid van God afdwaalde, los van Gods bescherming, zodat de vijand vrij
spel kreeg. Maar ook als oorlog daarvan het gevolg was, gebruikte God de situatie om het volk tot
inkeer te brengen. Het lijden wordt zo tot een openbaringsbazuin, die ons oproept om dichter bij God
te leven en bij Hem te schuilen. Want er is een grote geestelijke oorlog gaande, ook als het op aarde
vrede lijkt!
Daarbij is er ook lijden in deze wereld voor mensen die God van harte dienen. God hoeft hen
niet tot de orde te roepen, maar ook hen waarschuwt Hij vaak uit liefde, dat de vijand verkeerde
plannen heeft. Moeilijke dingen gebeuren, omdat er op aarde een strijd is tussen goed en kwaad…
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Stel dat ik, met mijn eigen vermogen om daarvoor te kiezen, het huis van mijn vriendelijke brave
buurman in brand steek. Wie zijn schuld is dat dan? Het was niet de schuld van mijn buurman, het
was ook niet Gods schuld, maar het was mijn schuld. Misschien is de buurman geneigd te zeggen,
“God heeft het toegelaten, het is dus eigenlijk Góds schuld!” Nee, het is belangrijk op te merken, dat
God het kwaad in wezen helemáál niet toelaat: Hij wil het niet; Hij heeft mij een hele Bijbel vol
instructies gegeven om mijn buurman lief te hebben. (Zelfs mensen die van geen Bijbel weten, zien
het verschil tussen goed en kwaad, en dat het niet goed is andermans huis in brand te steken.)
Het enige wat God daarbij in ons leven wel toelaat is: onze eigen keuzemogelijkheid, die een
eigen verantwoordelijkheid met zich meebrengt. God roept ons op om voor het goede te kiezen, naar
Hem te luisteren. Toch krijgt Hij zo vaak de schuld van allerlei ellende en oorlogen in de wereld! Die
zijn echter meestal het gevolg van de ongehoorzaamheid van mensen, die hun verantwoordelijkheid
niet nemen om Gods wil: het goede te doen. Daardoor krijgt de vijand van onze zielen meer invloed…
Wat zegt de Bijbel?
“Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou”
(1Joh.3:8). “Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons
zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetstappen zou navolgen… Die, toen Hij uitgescholden werd, niet
terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt”
(1Pet.2:21,23). “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede,
voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn” (Rom.8:28). “Want ik ben er
van overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons
geopenbaard zal worden” (Rom.8:18).
We leven in een wereld waarin weinig troost en liefde is. We zijn allemaal geroepen om God
en onze medemensen lief te hebben (Matt.22:37-39), en om de aarde te onderhouden. Als we gehoor
willen geven aan die opdracht, dan staat Hij naast ons ook als het lijden toeslaat!
God heeft geen ellende gewild; Hij haat immers de zonde en liefdeloosheid, omdat Hij zelf liefde is.
Maar Hij doet ellendige dingen – als ze onverhoopt gebeuren – voor ons wél ten goede medewerken!
Zó goed is Hij…
Het schaakbord
Veel mensen vragen zich af waarom, als God toch Overwinnaar is, de zonde en het lijden niet
allang zijn uitgebannen? Dat vergelijk ik wel eens met een schaakbord. Er staan witte en zwarte
stukken op. Misschien denk je: ik heb de Heer aangenomen, ik hoor nu bij de witte stukken. Waarom
zie ik dan niet alleen in de wereld, maar ook in mijn eigen leven, dat zwart zo vaak wint? Het
antwoord is eenvoudig: zwart speelt vals! Daarom is zwart ook zwart: gooit stukken van het bord af
als niemand kijkt, maakt witte stukken zwart, smokkelt eigen stukken in een voordeel-positie, enz. eigenlijk weten we dat ook wel…
Een tijd van verdieping
Dwars door vijandelijke aanvallen, door worstelingen en beproevingen heen, bouwt God ons
karakter, en verandert en versterkt Hij ons (zie Hfdst.5-Q). Zo groeit onze relatie met Hem. Door de
troost waarmee Hij ons in moeilijke tijden troost, kunnen wij ook weer anderen troosten (2Kor.1:3-4).
Want we weten dan wat verdriet met je doet, en hebben zelf Gods troost ervaren.
Als wij altijd op de zonnige bergtop wonen, waar geen kwaad ons deert, zullen wij minder
geneigd zijn om onze troost bij God te zoeken en van Hem te leren. Juist in het diepe dal van ons
leven, waar de schaduwen van verdriet en problemen zijn, bevindt zich de frisse, rustige waterstroom
van de Heilige Geest: die brengt ons dichter bij God (heiliging door de diepere relatie met Hem) en
geeft ons zijn troost en raad.
Juist in moeilijke gebeurtenissen komen we bij God tot rust; daar is onze groei, daar ligt onze
verdieping, daar leren we Hem beter kennen. Talloze mensen hebben gemerkt, dat juist deze tijden
van moeilijkheden en worsteling geen verknoeide tijd zijn geweest - die zijn geworden tot tijden van
wezenlijke groei, waarin ze God zoveel beter leerden kennen en meer van Hem hebben ervaren, en
waarin hun karakter sterker werd. Het was uiteindelijk dus écht, zoals Rom.8:28 zegt, zelfs beter dat er
moeilijkheden kwamen (al had God die niet gestuurd!), omdat God er wél iets goeds uit liet
voortkomen toen we er samen met Hem doorheen gingen…
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Het lijden overkomt niet alleen slechte mensen, maar ook Gods kinderen.
Ellende komt dus doordat mensen elkaar niet altijd liefhebben, of omdat ze niet goed voor de
aarde hebben gezorgd, of soms door de vijand als die rechtstreeks roet in het eten gooit, zelfs in de
natuur. Jezus bestrafte de storm! (Luc.8:23-24). Hij nam autoriteit over dingen die niet van God
kwamen. En al gaat er in ons leven ook van alles mis, dan nóg kan God zulk lijden soms gebruiken
als “leerstof”, en probeert Hij daarin om ons mensen op het goede pad te krijgen zodat Hij ons kan
zegenen (Rom.8:26-28; Hebr.12:7-11). Als zulk lijden ons overkomt, dan mogen we als zijn kinderen
ook weten, dat Hij daarin naast ons staat met zijn liefde en wijsheid om ons te troosten. Jezus weet zo
goed wat lijden is – Hij heeft al het kwade moeten dragen en heeft overwonnen (Jes.53:5). Hij begrijpt
ons verdriet…
Als we dicht bij Hem leven, zullen we het ook eerder merken als Hij ons waarschuwt of
beschermt. Ik hoorde eens in onze kerk het getuigenis van een jongeman die in een winkelketen
werkte. Hij was nauwgezet en kwam altijd op tijd. Maar op een dag versliep hij zich! Geschrokken
haastte hij zich naar de winkel – waar inmiddels een grote gijzeling plaatsvond. Hij was niet in
levensgevaar omdat hij zich had verslapen, en heeft God daar intens voor gedankt…
Het is ons als beperkte mensen verder niet altijd gegeven om de oorzaak te weten van al het
leed in de wereld (Ps.73:27-28). Maar als Gods kinderen kunnen wij daarin onze fantastische Vader
vertrouwen, die ons zijn liefde liet zien in Jezus. Want Hij heeft in onze plaats heeft geleden om onze
zonden, zodat wij straks zijn prachtige hemel mogen binnengaan.
Als de Almachtige, die het hele universum schiep, een groots feest aanricht voor de bruiloft
van zijn eniggeboren Zoon – dat heeft werkelijk nog geen oog gezien en geen oor gehoord!
(1Kor.2:9). Blijf dus dicht bij Hem (1Joh.2:28). Hij wil ons ook nu al losmaken van alle nare
herinneringen die ons kunnen vastbinden aan het verleden, en ook van onze eigen schuld. Hij weet
raad, helpt en vergeeft ons; en Hij helpt ons om ook anderen te vergeven. Uiteindelijk zal God het
kwaad ook oordelen, maar Hij wil graag dat er vóór die tijd zoveel mogelijk mensen gered worden.
De bekende evangelist Billy Graham zei eens, dat als God al het kwaad uit de wereld zou
wegnemen, er dan geen mens meer op aarde zou overblijven! God koos in zijn genade voor een
betere oplossing: Hij stuurde zijn Zoon naar de aarde om al onze zonden te dragen, zodat er vergeving
kwam – en Hij wil dat wij op onze beurt ook ándere zondaars vergeven zodat er vrede op aarde komt.
Voor de meesten van ons ligt daar nog wel een bergje huiswerk…
Gebed is uiterst belangrijk!
God geeft ons ook door gebed nog steeds opdracht om over de wereld te heersen en goed voor
de aarde te zorgen. Dat kunnen we met name ook doen door voor onze medemensen te bidden en hen
lief te hebben, die dat juist in onze gebroken wereld zo nodig hebben. Voorbede is dus nu al: deel
hebben aan Gods wereldregering. Hij koos ervoor, om vaak via ons te werken. Hij geeft ons nog
steeds die eigen verantwoordelijkheid, ook naar anderen toe. Hij breekt daar meestal ook niet op in,
door bv. een engel te sturen om te voorkomen dat ik het huis van mijn buurman in brand steek. (Wel
spreekt Hij vaak tot het hart van zijn kinderen, om hen te waarschuwen tegen het kwade, en hen raad
te geven.)
Het is als bij een verkeersagent die autoriteit heeft gekregen voor zijn opdracht. De leiding
grijpt daarbij vaak pas in, als er een signaal van hem wordt ontvangen dat hij het werk niet meer alleen
aankan. Zo mogen ook wij aan God een gebedssignaal afgeven: bidden om hulp in onze eigen
zwakheid, om bescherming, voor het lijden om ons heen, en voor onze regering. Daarmee geven we
een stukje van onze volmacht aan Hem over, en vragen Hem om in te grijpen in allerlei ellende.
Daarom is juist als de dingen verkeerd gaan ons gebed zo belangrijk! Dat is het kanaal waardoor Hij
wil ingrijpen, en Hij luistert er ook zo graag naar…
“Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want Hij neigt Zijn oor
tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen“ (Ps.116:1-2).
Gods geschenk: Gebed.
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5-T.

DIEN IK GOD UIT LIEFDE, OF ALLEEN UIT EIGENBELANG?
Leugen van de aanklager: “Jij houdt helemaal niet van God; je dient Hem alleen uit
egoïsme, om zijn hulp te vragen en om niet in de hel te komen!”

Deze aanklacht is een van de oudste in de Bijbel. We vinden hem al in het boek Job. Het is
overduidelijk waar die vandaan komt: “Toen antwoordde de satan de HEERE en zei: Is het zonder
reden dat Job God vreest? Hebt Ú niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft, een
beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt U gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder
uit in het land” (Job 1:9-10). Hij beschuldigt Job ervan, dat hij God niet dient uit toewijding maar uit
eigenbelang… Helaas, nu en dan komt de vijand ook bij óns met dit soort aanklachten. En misschien
hebben ook wij dat gevoel wel eens: Dien ik God nou van harte, of is het omdat ik er baat bij heb?
Want natuurlijk brengt het enorm veel voordelen om God te dienen: Hij helpt je, Hij vergeeft je en
leidt je; Hij houdt van je en troost je… Dat is nodig bij het vele verdriet in onze wereld – er gebeuren
veel dingen die God niet wil, maar die de vijand bewerkt. En ook wijzelf zondigen!
Maar net als bij Job kan God moeilijkheden gebruiken als een test, ook voor ons: dienen wij
God ook als het eens niet goed gaat in ons leven, en blijven we God ook dan trouw? (zie Hfdst.5-Q).
Juist in moeilijke omstandigheden (2Kor.4:17-18) wordt onze motivatie door Hem getoetst, gezuiverd
en versterkt. Juist dan kan onze relatie met God nog echter en hechter worden – en tenslotte merk je:
Vroeger gebruikte ik Hem, maar nu gebruikt Hij mij! Dat komt door een stukje groei in ons leven
naar geestelijke volwassenheid: niet meer “ik” sta dan centraal, maar God en zijn plannen. Hij krijgt
dan ook steeds meer de leiding over je leven.
Iets over motivatie
Wat een troost is het toch om te weten, dat ons heil ligt in onze relatie met Jezus en zijn
genade, en niet in onze 100% zuivere motivatie. Als dat wél zo was, wordt het in de hemel straks
misschien wel erg leeg… Maar gelukkig, we mogen als leerlingen op weg gaan met Hem, die ons
gaandeweg wil leren wat ons ontbreekt. Hij houdt van ons zondaren, en wil ons ook leren begrijpen
wat echte genade is!
Misschien hebben wij ons vroeger tot God bekeerd om “er bij te horen”, of na een strenge
preek, uit angst om anders naar de hel te gaan. Maar wat ook ons motief was, God is er zó blij mee
dat we voor Hem gekozen hebben, want Hij houdt van ons! Vanuit welk motief wij ons ook aan
Hem toevertrouwden, het was een uitstekende beslissing, want: God is écht goed… Ook al beseffen
we dat in het begin maar amper, we leren dat later veel meer onderscheiden. En naarmate we met God
langer op weg zijn, gaan we Hem daarvoor liefhebben! Je wordt dan steeds meer “God-gericht” in
plaats van “zelfgericht”…
Ons beeld van God, de hoogste Autoriteit op aarde, wordt vaak gekleurd door onze ervaringen
met aardse autoriteiten in het verleden. Misschien waren sommigen van hen soms afstandelijk, streng,
afwezig of ongeïnteresseerd; bv. onze ouders, leraren, leidinggevenden op het werk, enz. Als we daar
angstgevoelens opliepen, kunnen we bang worden dat God als hoogste autoriteit wel nét zo streng zal
zijn (zie Hfdst.5-I). Gelukkig, het is een leugen! Laten we eens zien wat Gods Woord daarover zegt.
Wat zegt de Bijbel?
“Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn
Zoon zond als verzoening voor onze zonden” (1Joh.4:10). “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons
daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren” (Rom.5:8). “… en allen te
verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren”
(Hebr.2:15). “Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan
en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn
naam” (Joh.15:16, NBG).
God riep ons ondanks onze fouten - wat een rust geeft dat… We zijn bij Hem helemaal
aanvaard door onze relatie met Jezus die onze zonden vergeeft. En “in Christus” is er geen aanklacht
of veroordeling meer! God had ons om te beginnen al lief - ook vroeger toen wij misschien nog
zelfzuchtiger waren dan nu. God wil ons onzelfzuchtigheid leren door een diep besef van zijn
acceptatie en zijn enorme liefde voor ons. We worden daardoor ook in onze eigen houding een beetje
meer zoals Hij... Als zijn leerlingen moeten we nog veel leren, maar we blijven daarin wel “van Hem”!
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Wat een geweldig zachtmoedige Vader - Hij houdt van ons ook als we worstelen met egoïsme en
eigenbelang, en helpt ons. Wees dus niet bang; onze oude menselijke natuur is gewoon zelfzuchtig!
Vraag vergeving als je jezelf daarop betrapt, en realiseer je dat je jouw “oude mens” door Jezus’ offer
voor dood mag houden (Rom.6:11) en kunt inruilen tegen een nieuwe mens (Kol.3:10), gereinigd uit
genade. We hoeven liefde en onbaatzuchtigheid niet in eigen kracht te produceren, en kunnen dat ook
niet: want liefde voor God is een vrucht van de Heilige Geest (Gal.5:22)! Daar mogen we zo nodig
elke dag om vragen.
Zit onze wil soms een beetje vast?
Er is een prachtig oud lied van Francis Ridley Havergal (19e eeuw): ”Neem mijn leven”,
waarin de zin voorkomt: “Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij.” Als onze wil een
beetje “vast zit” en steeds op onze eigen belangen is gericht, dan kunnen we naar Hem toe gaan die
ons daarvan vrij kan maken. Een van de manieren om dat te doen, is te bidden om méér liefde en
gehoorzaamheid. Vroeger vond ik mezelf nogal aardig gehoorzaam, totdat bleek hoe ik vaak maar een
klein beetje deed, en dan zo snel mogelijk weer met mijn eigen dingen verder ging. Dat was gebaseerd
op een niet helemaal vertrouwen van God: zijn wil voor mij zou vast wel moeilijk of saai zijn… wat
een verkeerd beeld van onze liefdevolle Vader! Zelfs als ik eens iets niet leuk vind wat Hij opdraagt,
blijkt vaak achteraf hoe belangrijk het voor mij was – dat het echt liefde was…
Op een dag ging ik op reis. De koffers stonden buiten, de deur was al op slot. Maar het was net
of God zei: “Ga kijken of de balkondeur dicht zit!” Eerst wou ik niet – die deur zat heus wel dicht maar het onrustige gevoel bleef, en ik liep geërgerd en met ongeduldige stappen naar de balkondeur.
Ja hoor, zie je wel, hij zat dicht. Met grote passen liep ik terug door de hal - en schrok: het mapje met
ál mijn reispapieren lag nog in de hal! Het was kennelijk uit mijn tas gevallen… Wat schaamde ik me
voor mijn geërgerde houding. Zo leert God mij om Hem te vertrouwen, en een ander beeld te krijgen
van zijn hemelse karakter!
Een voorbeeld uit de praktijk
Een dame die ik goed ken werd lang aangeklaagd op haar motivatie om God te dienen. Was
dat eigenbelang? Was het angst voor de duivel, of angst om in de hel te komen? Ze wist het niet. Wat
ze wel wist: Ik ben ooit bekeerd vanuit de angst, dat ik anders niet goed terecht zou komen. Van huis
uit had ze ook een moeilijk beeld van God: Hij was vast heel streng! Waar er in het Oude Testament
in de tien geboden stond, “U zult niet… “, dan was het alsof ze een zware veroordelende stem hoorde.
Wel besefte ze, dat God haar ook in moeilijke tijden van twijfel en depressie steeds had vastgehouden.
Op een dag hoorde ze hoe een vriendin haar dochtertje liefdevol vermaande: “Niet doen hoor,
schatje!” De enorme liefde uit die stem maakt haar ineens duidelijk hoe vriendelijk ook God met ons
spreekt, zelfs al doen we dingen fout. Zijn motivatie is echte liefde! Het kostte een paar jaar in haar
wandel met God voordat haar “motivatie van vrees” langzaam begon weg te ebben, en ze meer van
Gods liefde ging begrijpen.
Toch bleven eerst nog de aanklachten komen: “Jij dient God puur uit angst voor de hel, en uit
egoïsme!“… Lang dacht ze erover na, en tenslotte zei ze tegen zichzelf, “Zou ik God ook dienen als
er helemaal geen hel bestond? – O, jazeker, want ik weet dat Hij van me houdt. Daarom wil ik Hem
volgen!” - Ineens besefte ze, dat ze zeker wel van God hield. Ze wist toen dat die aanklachten niet
van God waren geweest, en dat ze die rustig kon afwijzen.
Als we ons aangeklaagd voelen op onze motivatie, dan kan ons dat enorm belemmeren.
Misschien vrezen we zelfs dat God niks meer met zo’n egoïst te maken wil hebben! Maar als we God
beter leren kennen gaan we beter begrijpen, dat Hij juist voor zondaren kwam. Langzaam verandert
dan ook onze motivatie, zelfs als was die eerst gebaseerd op angst of eigenbelang. Door onze wandel
met God, onze dagelijkse gesprekjes met Hem over van alles wat ons bezig houdt, krijgen we een
beter zicht op de goede God die Hij werkelijk is. We worden dan dankbaar voor zijn liefde en
belangstelling, en voor zijn praktische hulp. En zo gaat onze liefde voor Hem ook steeds meer groeien.
De leugen van een harde strenge God – wat doe je eraan?
Vroeger had ik vaak moeite met het liefhebben van God. Ook mensen met een strenge
opvoeding tobben daar nogal eens mee… Met mijn verstand wist ik best dat God liefde was, maar
mijn hart wilde daar niet goed in meekomen. Mijn hart geloofde in een leugen! Toen ik daar door
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iemand op gewezen werd, schrok ik geweldig. Een leugen… Wat nu te doen? Ik besloot om in mijn
hart steeds de waarheid te belijden: dat God goed is – en Hem daarvoor veel te danken. Zo verdreef ik
de leugen door de waarheid. Daar heb ik toen veel tijd aan besteed, en het maakte een geweldig
verschil… Want al doende gaat die waarheid tenslotte ook je hart veranderen (zie ook Hfdst.5-I; en
vooral in “Op Weg naar Vernieuwing”: Hfdst. 9-4).
Wees ook niet te streng voor jezelf. Soms zijn we voor onszelf als een vijand en beschuldigen
we onszelf! Maar net zoals Rom.8:1 zegt, is er geen veroordeling meer voor wie een relatie met Jezus
hebben, die “in Christus” zijn (Hfdst.2-A). Besteed juist nu wat meer aandacht en toewijding aan je
relatie met Hem. Denk eens aan alle fijne dingen waarmee Hij je leven heeft gezegend, ook toen je
nog diep in egoïsme en eigenbelang zat!
Gods geschenk: Barmhartigheid.
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5-U.

BEN IK TROTS EN REBELS ALS IK TEGEN DE HEERSENDE MENING
INGA?
Leugen van de aanklager: “Jij bent rebels en trots! Jij wilt zeker zelf op de voorgrond
treden om je zin te krijgen. Wat verbeeld jij je wel; weet jij je plaats wel?”
Allereerst: In onze maatschappij, en soms zelfs in de kerk, is er veel afbrekende kritiek en
ongehoorzaamheid. Dat is iets waar we ons allemaal van kunnen bekeren, en waar we Gods licht over
mogen vragen om ons eigen hart te toetsen, en ons te laten zien hoe het zit. Zijn we uit op eigen gelijk
of op Gods eer? Soms zit het daar namelijk niet goed…
Maar: er is ook een andere kant aan de zaak, die we hieronder willen laten zien. Want er is
ook zoiets als “liefdevol staan voor waarheid en gerechtigheid”, en “opbouwende kritiek” – het gaat
dus echt om onze motivatie!
Velen van ons hebben niet goed geleerd, hun eigen grenzen te bepalen. Ze zijn bang dat een
andere opinie hebben hetzelfde is als opstandigheid, of dat ze niets mogen inbrengen tegen de mening
van wie boven hen staan. Ze vrezen dat ze te jong, te onervaren of te onbelangrijk zijn om hun opinie
te geven. Of ze denken dat je als christen niet boos mag worden! Soms zijn ze als de makke schapen,
waarvan er veel in een hok gaan - ze sjokken soms voort met het hoofd omlaag, en kunnen zo een
ongunstige situatie niet veranderen. En toch heeft God juist een bedoeling met het eigene van onze
persoonlijkheid, zelfs als we jong of onervaren zijn. Hij wil ons leren, onze waardevolle mening op
een goede manier naar buiten te brengen. Daarvoor is moed nodig… Moed is niet de afwezigheid
van angst, maar het doen van wat goed is ook al ben je bang! Maar als je van je hart een moordkuil
maakt, vermoord je ook een beetje je eigen mening, en respecteer jij je eigen grenzen niet als er
moeilijkheden opduiken – je laat over je heen lopen om ruzie te vermijden. Zo kan de waarachtigheid,
de integriteit van jouw relatie met anderen een deuk oplopen…
Wie geen grenzen stelt en zich niet verzet waar dat eigenlijk wél nodig is, spiegelt anderen in
feite een leugen voor: “Alles is OK” – terwijl het helemaal niet OK is in je hart! Het kan dus bepaald
geen kwaad om eens “nee” te leren zeggen (of zeg in een discussie bijvoorbeeld: ”Ik kom er later nog
wel op terug”, of “Mag ik daar eerst eens over nadenken?”). Bid voor zulke kwesties, en geef je
vrijmoedigheid niet prijs (Hebr.10:35). Als je dat doet, zal ook jouw “ja” later meer serieus worden
genomen.
De aanklager van onze zielen zal het niet leuk vinden als wij in een situatie opkomen voor
Gods wil! Hij beschuldigt je dan mogelijk met de hierboven staande aanklachten. De vijand houdt
mensen graag klein; hij wil graag dat we slaafs worden en geen risico’s durven nemen, en ons door
andere, meer dominante mensen uit de weg laten werken. Dan zijn we geen gevaar meer voor de
vijand en diens werk. Ook komt Gods plan met ons leven dan niet tot bloei (Luc.11:35); en dominante
types bewijzen we daarmee al helemaal geen dienst (die hebben soms correctie nodig). Het kan ook
niet Gods bedoeling wezen, dat zijn kinderen hun inzichten en talenten niet durven in te zetten uit
angst voor onbegrip of jaloezie van anderen… “Mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de
HEERE vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet” (Spr.29:25).
Let op: Zowel hoogmoed als valse nederigheid hebben iets gemeenschappelijks! - je bent in
beide gevallen meer op jezelf gericht dan op God en het welzijn van anderen. Je verwacht het van de
mening van mensen in plaats van Gods mening over jou. Daar kun je gelukkig zelf iets aan doen: leer
Hem centraal te stellen in alle kwesties, en stel zijn wil bovenaan! Hij bevestigt ons in onze roeping.
Echte nederigheid wijst niet steeds naar eigen zwakheden, maar geeft God de eer voor de van Hem
gekregen talenten.
Centraal staat, dat we leren om bovenal te doen wat God zegt
Jonge mensen leren al vroeg om gehoorzaam te zijn aan wie bóven hen geplaatst zijn. Het
begint al vroeg bij onze ouders en onderwijzers, later bij leidinggevenden op het werk of leiders in
onze kerk. We gehoorzamen hen zoveel we kunnen, ook als onze mening in alle eerlijkheid afwijkt
van die van hen (dat is op zich prima!). Het is goed om hen dan toch bij te staan in de taak die zij
hebben – ook zij zijn immers onvolmaakt en moeten nog steeds nieuwe dingen leren, net als wij.
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Als wij onder hun autoriteit geplaatst zijn, respecteren we dus hun beslissingen – zolang wij daarbij
niet tegen Gods wil in hoeven te gaan! God wil graag dat we naast hen staan in hulpvaardigheid, met
raad en daad, en in gebed. Het is belangrijk deze les echt grondig te leren, en onze dienst aan hen te
verrichten als aan God. Hij kent de harten: het hart van je leiders en de problemen die zij doormaken,
en ook jouw hart dat sommige dingen zo graag anders zou zien. In dat dagelijkse leven leren we de
gehoorzaamheid, die we in het leven met God zo hard nodig hebben. Nauwgezet luisteren naar God en
dan doen wat Hij zegt: dat is een hele oefening! Maar het brengt wel vrucht voort…
Verkijk je ook niet op andermans hogere positie, die vaak veel lastiger is dan wij ons kunnen
indenken. Er is eigenlijk maar één niveau voor ons allemaal: aan de voet van het kruis… Jezus zelf
had nooit een positie, en werd verguisd door de godsdienstige leiders van zijn tijd. Wie ergens het
voortouw wil nemen, moet dus net als Hij onderworpen zijn aan God - zonder eer en prestige bij
mensen te zoeken (Joh.8:28-29, 5:44) - en handelen uit bewogenheid voor anderen. Als dat zo is, kan
God je zijn autoriteit geven in wat je onderneemt; zo niet, dan houd je het niet vol als de problemen
komen!
Wat zegt de Bijbel?
“Wee u, wanneer alle mensen goee van u spreken… (Luc.6:26a). “Maar zoek eerst het
Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid…” (Matt.6:33). “ (De liefde) … kwetst niemands gevoel, zij
zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe” (1Kor.13:5,NBG). “Word
boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats”
(Ef.4:26-27). We mogen op zich dus best boos zijn; dat is niet altijd een zonde (ook de Heer Jezus was
soms “rechtvaardig boos”). Maar het is wel nodig er zo gauw mogelijk mee af te rekenen, door bv.
dingen uit te praten. Net als de mensen van Berea (Hand.17:10-12) zoeken we dan Gods mening, en
zijn hulp en wijsheid om dit ook te bespreken; “…maar laat in nederigheid de een de ander
voortreffelijker achten dan zichzelf” (Flp.2:3b).
Het geheim van respect dat van God komt
Een goede manier om met mensen om te leren gaan, is bidden om waarachtig respect voor
anderen - ook als zij een andere mening hebben! Een menselijk “respect als formaliteit” werkt niet:
het is niet écht, al kun je er wel problemen mee vermijden. Maar we kunnen bidden om een respect dat
van God komt. Dat wordt geboren uit vergeving, begrip en liefde voor die ander, en dat acht de ander
ook werkelijk hoger dan zichzelf.
Het gevolg van echt respect is werkelijk prachtig!
(1) Je leert daarbij de mooie kanten en gaven van de ander te zien en te waarderen.
(2) Je staat daardoor open om iets te leren van die ander, en zo wordt die persoon een verrijking voor
je leven. Jezus spreekt immers ook door die ander heen!
(3) De ander voelt zich door jou werkelijk geaccepteerd; jullie relatie kan daardoor verbeteren.
(4) Door respect en vertrouwen in anderen bouw je hun moed en geloof op!
(5) Je leert respect te hebben voor gezag van God en mensen, en zult gaan merken dat juist daardoor
God ook jou gezag geeft; Hij kan door je heen werken als je Hem nauwgezet volgt.
God is verheven, en veracht toch niet het geringe (Ps.138:6a). Hij respecteert ook óns – willen
wij het wel met Hem eens zijn? Als je allereerst je eigen oprechte mening respecteert, zullen anderen
dat ook gauwer doen. Bovendien: Als wij onszelf leren respecteren, zullen wij dat ook gemakkelijker
naar anderen kunnen doen, en daardoor zullen anderen ook ons nog meer kunnen respecteren.
Het is een wisselwerking…
Vinden anderen het niet zo makkelijk om jou te respecteren? Dan zou het wel eens kunnen
zijn, dat jij ook niet veel respect en waardering naar hen toe hebt gezaaid - en daar kun je zelf wat aan
doen! - Aan de andere kant, als jij het erg moeilijk vindt om anderen te respecteren, dan zou het wel
eens nodig kunnen zijn om hen te vergeven voor hún gebrek aan respect en waardering voor jou. Zo
doorbreek je de vicieuze cirkel van respectloosheid…
Wat kunnen wij met onze eigen, andere mening doen?
Het is goed zelfstandigheid te leren, als je daarbij ook fijngevoelig bent voor de belangen en
situaties van anderen, en leert om rekening te houden met hun mening. Hoe stellen we ons daarbij op?
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Ten eerste: Vaak zien we fouten in het leven van anderen (Luc.6:41-42) juist omdat we die
herkennen uit ons eigen leven! (Oei…) Vraag dus eerst vergeving voor je eigen zonden op dit vlak
(stel dat het is: onvriendelijkheid, machtsvertoon, eigenbelang), en besteed daar beslist voldoende
aandacht aan. Zo haal je eerst de balk uit eigen oog, en hebt door eigen ervaring dan een beter zicht op
de situatie van anderen. Als jij dus negatieve kritiek daarop hebt: vraag aan God om jou te vergeven op
dat punt, en je geduld te leren - vandaar uit kan Hij ons autoriteit geven om iets te zeggen over dat
onderwerp. God is nog niet klaar met jou, maar is ook nog bezig met die ander. “Wat gij niet wilt dat u
geschiedt, doe dat ook aan een ander niet.” Verplaats je eens in de persoonlijke situatie van die
ander…
Ten tweede: Handel vanuit de “tegenovergestelde geest”: waar liefde ontbreekt, breng liefde;
waar vrijgevigheid ontbreekt, neem eens iets lekkers mee of wees op andere manieren vrijgevig. Je
doet het in feite niet voor hen maar voor God! Je bent immers zijn ambassadeur, en kunt alleen al
door je houding getuigen van de sfeer van Gods koninkrijk. Als die ander God niet kent, is het van des
te meer belang om een goed voorbeeld en getuige te zijn. Ben je een “zoete geur van Christus”
(2Kor.2:14-15)? Het is ook heel goed mogelijk om iemand lief te hebben, en toch van mening te
verschillen…
Ten derde: Bid voor de personen in kwestie en voor de situatie waar jij moeite mee hebt.
Veroordeel hen niet; alleen God kent hun hart en hun problemen. En wie weet heeft God tóch een
bedoeling met de situatie voor jouw leven? Bid om Gods zegen op hen, en om wijsheid voor hen en
voor jezelf. Vraag of Hij je wil openbaren wat je er aan kunt veranderen door je eigen houding, door
het leggen van vriendschappelijke relaties, en of Hij je openingen geeft om iets te zeggen. Dat zal
gemakkelijker gaan als je op dat vlak een eigen autoriteit hebt gekregen, bijv. als hoofd van een
commissie of team.
Ten vierde: Wees geen bemoeial. Als je daar zelf geen verantwoordelijkheid of belang bij hebt
(1Petr.4:15), meng je dan liever niet in de zaken en autoriteit van anderen die over dat gebied gesteld
zijn, tenzij er echt iets mis dreigt te gaan… waarschuw desnoods alleen. Daar mag je het dan bij laten.
Een waarschuwing op papier heeft bij grote organisaties meer kans van slagen, omdat de ontvangers
het minder snel vergeten! Wees dan wel heel voorzichtig en vriendelijk in je formulering. Later kan
zo’n papier ook op onverwachte tijden weer opduiken…
Ten vijfde: Bekijk of jouw afwijkende mening echt wezenlijk is voor de gang van zaken.
Kleine dingen zijn vaak niet de moeite waard om je druk over te maken. Gaat het dus om een detail?
Of om iets belangrijks dat bijvoorbeeld het bedrijf zal ruïneren, of om een ernstige dwaalleer in de
kerk? Als de kwestie niet erg belangrijk is, noem die dan gerust eens, maar stop er dan niet al teveel
energie in. Het zal je daarbij helpen als je een relatie opbouwt met je leiders, door naast hen te gaan
staan in behulpzaamheid, in plaats van tegenover hen. Misschien krijg je zo in een gesprekje de kans
om het er eens over te hebben, misschien ook niet. Wees in elk geval een getuige van de Heer, in
liefde, verantwoordelijkheid op je werk, en hulpvaardigheid in de kerk – gewoon omdat God dat van
ons vraagt.
En als onze mening nu eens wél heel wezenlijk is?
Soms kan het nodig zijn, de ander of ook een leider te waarschuwen als dingen écht misgaan,
zelfs al hebben wij geen autoriteit op dat vlak. Dat doen we als dingen van wezenlijk belang zijn: De
schoonmaakster heeft nog steeds geen salaris gekregen en komt huilend bij je; herinner je baas eraan.
Er wordt een boek aangeprezen dat bij nader inzien een verkeerde lering lijkt te bevatten; vraag je
predikant het eens goed te bekijken. Een collega heeft leugens over je verspreid; spreek hem of haar
er eerst onder vier ogen op aan (Matth.18:15-17; Lev.19:17-18). De ander heeft er recht op te weten
waar jij staat; al is dit een van de moeilijkste dingen om te doen. Blijf dan een beetje bij jezelf,
zonder de ander rechtstreeks te beschuldigen (je weet immers absoluut niet wat er toen door die ander
heenging): ”Het doet mij pijn dat je dat toen zei”. Laat het dan aan de ander over wat die met jouw
pijn doet; dat is niet jouw verantwoording.
Als je open en eerlijk bent over hoe jij in die situatie staat, kan de situatie veranderen, óf kan
de relatie bekoelen. Als je er niets aan doet zal de relatie zéker bekoelen, want irritatie blijft vaak
ondergronds toch verder werken en verstoort de sfeer en de eenheid!
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Als je het écht niet durft uit te praten, kan het helpen om een onpartijdige “bemiddelaar” te
vragen je te helpen - een die niet roddelt, zodat er niemand beschadigd wordt. Gebed om Gods wil en
wijsheid in deze situatie is daarbij een heel belangrijke steun.
De grote vraag is: Dien je in deze zaak God, of vind je het gemakkelijker om mensen te
dienen en laat je hen liever over jouw grenzen gaan? Wat een leerschool… Dat geldt ook voor
mensen die een moeilijke zaak naar voren moeten brengen, of een profetische boodschap van God aan
anderen moeten doorgeven. Dat is niet makkelijk; denk maar aan het verhaal van de jonge Samuël
(1Sam.3:11-14) - want God houdt soms belangrijke dingen voor wijze en verstandige mensen
verborgen, die Hij aan kinderen openbaart (Matt.11:25). Als we trouw doen wat God van ons vraagt,
zonder ons iets van de aanklager aan te trekken, dan groeien we aan Gods hand verder in zijn plan met
ons leven. Door stormen heen…
Wat zou de Heer Jezus doen?
Als we kijken naar het leven van Jezus zien we, dat Hij bepaald niet zoetsappig omging met
mensen die God niet wilden dienen. Hij ging niet uit van allerlei aardse gevaren, maar van Gods
wil. Hij had geen wereldse autoriteit en titel, maar gaf toch ernstige waarschuwingen aan de farizeeërs
en schriftgeleerden, de religieuze leiders van zijn tijd! Hij deed dat rechtstreeks tegen hen, zonder
eerst tegen anderen te roddelen of hen op te stoken… In feite was Hij in de ogen van die leiders de
Rebel bij uitstek - zodat men Hem ter dood veroordeelde. Maar Hij handelde in opdracht van God; Hij
deed altijd wat de Vader wilde (Joh.8:29). Doen wij dat ook, zo dicht leven bij onze Heer, dat we zijn
mening bovenaan durven te plaatsen?
Veel mensen die God wilden dienen kwamen in de gevangenis of werden martelaren, omdat
ze tegen de tijdgeest in gingen, en door God te dienen niet konden meegaan met hun toenmalige
leiders. Ze werden toen “rebel” genoemd, maar heten nu “helden”. Denk maar aan de verzetshelden
uit de Tweede Wereldoorlog. Ook ons zal het niet altijd in dank worden afgenomen, een afwijkende
opinie te hebben. Mensen met een eigen afwijkende mening (“originele denkers”) worden nogal eens
als gevaar gezien... Die mening dan kenbaar te maken - daar zit écht een risico aan vast! Als anderen
onrecht lijden, wagen helden soms hun leven. Ze riskeren straf omdat sommigen hen als “rebel” zien.
Ze zijn moedig omdat ze de belangen van anderen belangrijker vinden dan zichzelf. Laat God gerust
toe in je gevoelens, zodat je weet dat je boosheid gerechtvaardigd is. Ook God is soms boos over
dingen; Hij heeft een gerechtvaardigde boosheid, die uiteindelijk gericht is op het welzijn van de
mensen. Ga je mee Gods kant uit?
Is het onderwerp dus belangrijk genoeg, dan is het goed dat bv. in de ideeën-bus van je bedrijf
te doen mét een vraag om antwoord, of eens een gesprekje aan te vragen bij de personeelsafdeling. Je
afwijkende visie in de kerk kun je bv. aan je kerkleiders voorleggen om jouw mening te laten toetsen
– dat geeft die leiders meteen de kans om op een niet confronterende manier met dat onderwerp bezig
te zijn (verpak je afwijkende mening of suggestie als dat kan in een bemoediging). Blijf vriendelijk,
liefdevol en open; zeg bijvoorbeeld, “Het is mij opgevallen dat het misschien ook anders kan; wat
vind je van dit idee?”
Een vraag: Ben jij, vanuit echte nederigheid, bereid een “rebel voor God” te worden als je
onrecht ziet? Durf je het aan om je stem te laten horen, als er dingen gebeuren in je omgeving die Hij
niet goed vindt? Vraag dan aan de Heer of Hij je veel wijsheid wil geven en laat zien, of jij degene
bent om dit aan te kaarten, met voorzichtigheid en vergeving naar de ander toe.
En als dat allemaal niet werkt?
Als je er alles aan gedaan hebt en het heeft niet geholpen, dan is het meestal goed de zaak te
laten rusten. Jou valt niets te verwijten, je hebt het geprobeerd; verwijt dan ook jezelf niets. Een
enkele keer is de situatie zo lastig dat we er zelf niet meer uitkomen, en kunnen we ook niet meer met
de gevolgen leven. Bijvoorbeeld: je kind wordt gepest maar de school grijpt niet in, en er is geen enkel
uitzicht meer op verbetering. Dan kan het beter zijn aan God te vragen, of je kunt “stemmen met je
voeten” door te vertrekken uit die situatie (in dit geval: zoek een andere school). Jij mag je eigen
grenzen veilig stellen. Laat Hem daarbij wel je Leidsman zijn; Hij heeft je geschapen voor zijn doel,
en je mag daarin jezelf zijn. Ook voor je eigen gemoedsrust zal het dan wel nodig zijn om toch
bitterheid geen kans te geven, en voor die oude situaties en die mensen te blijven bidden.
Mogelijk word je na zulke situaties aangeklaagd op kleinzerigheid, eigenwijsheid, rebellie of
hoogmoed. Maar bedenk: er is veel nederigheid voor nodig om hoogmoedig te durven lijken!
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Het betekent dat je de kwestie die aan de orde is belangrijker vindt, dan wat mensen over jou zullen
denken. Zelfgerichte trots is er meer in geïnteresseerd om door de omgeving aanvaard te worden en
een hogere functie of reputatie te krijgen in de ogen van mensen, dan door God te worden geleid.
Echte vrijheid komt, als we werkelijk op God gericht zijn voor de dingen die Hij voor ons heeft, en
waar Hij zijn zalving aan kan verbinden. Bekijk onder Gods licht hoe het zit, en of je de dingen samen
met Hem hebt gedaan.
Laat je dus niet bij voorbaat afschrikken om dingen te doen die goed en hard nodig zijn in
Gods oog, ook al moet je daar misschien een prijs voor betalen. Het is beter om - met veel zorg en
voorzichtigheid naar mensen - gehoorzaam te zijn aan God (Luk.6:46).
Gods geschenk: Moed.
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5-V.

IK DURF NIET ZO GOED TE GETUIGEN; WAT NU?
Leugen van de aanklager: “Jij durft die andere mensen niet van God te vertellen; jij
bent laf en verloochent Hem! Dus nu zal God jou ook verloochenen. “

Toen je pas God leerde kennen was je misschien zó enthousiast, dat je iedereen ervan vertelde.
Als dat bij jou zo was zul je gemerkt hebben, dat het wel heel positief was, maar dat niet iedereen daar
altijd van gediend is! Misschien voelden die anderen zich schuldig door als zondaar met God te
worden geconfronteerd, en kropen ze in hun schulp of ze lachten je uit. Of misschien droegen ze in die
periode een grote last, of waren ze er nog niet klaar voor. Hoe dan ook, in deze door zonde aangetaste
wereld staat nog niet iedereen op elk moment open voor het evangelie; jouw verhaal “landt” dan niet.
Maar raak niet ontmoedigd…
Naarmate we langer met Jezus wandelen, en zijn fijngevoelige karakter leren kennen, leren we
om de Heilige Geest te vragen om ons hierin te leiden. Hij kent het hart van de mensen om ons heen;
Hij weet wat hen momenteel bezighoudt. Hij is het ook die jou vrijmoedigheid geeft waar dat nodig is,
maar niet ieder moment is daarvoor geschikt! Door je wandel met Hem leer je dat op den duur beter
aan te voelen. Laat je dus niet aanklagen, maar vraag de Heilige Geest om jou zijn fijngevoeligheid en
vrijmoedigheid te geven. Soms gaat het dan als vanzelf... Het evangelie brengen komt ook het beste
over in situaties waar God in liefde jou heen leidt.
Het werkt echter absoluut niet om het evangelie te brengen vanuit een “moeten”, door
wettische gehoorzaamheid of angst voor lafheid. Men zegt wel, “De Heilige Geest leidt, maar de
duivel jaagt voort!” – O wat heerlijk, het hoeft niet… De Heer Jezus is de Goede Herder die ons als
zijn schapen niet opjaagt maar weidt, en dat geldt ook bij evangelisatie. Blijf maar gewoon dicht bij
Hem. Misschien is het niet jouw gave, niet jouw opdracht, niet jouw aanpak, of niet de juiste
gelegenheid.
Overigens kunnen wij als beperkte mensen anderen niet overtuigen van de waarheid; dat is
immers het werk van de Heilige Geest. Wel kunnen we door onze houding altijd het evangelie
voorleven, en als God ons een opening geeft er ook iets over zeggen (1Kor.16:9). Dat gaat makkelijker
en blijmoediger en aansprekender als je hart vol is van Jezus! Waar het hart vol van is, loopt de mond
van over… Laten wij trouw zijn om mensen voor te leven wie God is - daar hebben we overigens best
de handen aan vol - en God vragen om gelegenheden, eens iets meer van ons eigen leven te vertellen.
Wat zegt de Bijbel?
Paulus vroeg om gebed, dat God hem openingen zou geven om het evangelie te brengen:
“…dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis
van het evangelie bekend te maken” (Ef.6:19 NBG; zie Col.4:3-6, Ezech.29:21) – hij deed het dus niet
klakkeloos. Ook leidde de Heilige Geest hem vaak naar bepaalde gebieden toe, want niet overal was
de tijd rijp (Hand.16:7-9; Gal.2:2).
Ook wij kunnen de Heer bidden om openingen, en dan worden we soms verrast! Zo leren we
ook om meer op de mogelijkheden te letten. Ons getuigenis kan ook nodig zijn als het ons of die ander
in de drukte van het leven eens niet zo goed uitkomt (2Tim.4:2). Het is daarom belangrijk God om
wijsheid te vragen, wat je kunt doen in zo’n situatie, en je blijft dan in je hart bidden om een opening
in het gesprek.
Laat je niet aanklagen door de vijand als je hierin niet altijd actief bent. Zodra jij wordt
geconfronteerd met bovenstaande leugen dat je laf zou zijn, stop je juist met je pogingen om te
evangeliseren, en ga je dicht bij Jezus’ voeten zitten om naar zijn liefdevolle stem te luisteren. Hij
forceert je niet! Hij wil je troosten en bemoedigen, en leert je te genieten van zijn tegenwoordigheid.
Zo ontvang je zijn wijsheid en kostbaarheden, en zo heb je ook steeds meer om later uit te delen…
Leg je gedachten daarover aan zijn voeten neer, en wacht biddend tot zijn tijd en zijn vrijmoedigheid
voor jou zijn gekomen zonder dat je wordt opgejaagd. Daarbij is het goed te vragen om een meerdere
vervulling met de Heilige Geest, die door je heen wil werken met zijn raad, troost, wijsheid en kracht.
Veel mensen dragen bij aan een bekering, maar God doet het werk. Toen ik nog niet bekeerd
was, waren er allerlei mensen die voor mij baden - soms jarenlang - en die nu en dan iets over hun
eigen leven getuigden; maar ze trokken mij niet over de streep. Mijn eigen zoektocht was nodig, en
wat ben ik daar blij mee! God heeft toen Zelf aan mij duidelijk gemaakt dat Hij bestond en er wás,
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ook voor mij. Als ik maar makkelijk achter anderen aan was gelopen, had ik mijn vertrouwen
misschien op die mensen gesteld, en als zij dan de fout in waren gegaan had mijn geloof een knauw
gekregen! Maar nu weet ik, dat het God was die mij heeft geroepen, en niet een mens.
Eigenlijk is dat zo mooi: Hij is de grote Visser van mensen, en wij mogen als kinderen als ’t
ware naast onze Hemelse Vader zitten in de zon, op een klein klapstoeltje met een eigen hengeltje – en
mogen dan zelf de hengel ophalen als Hij het zegt! Wat een speels en vriendelijk beeld van onze
hemelse Vader die zo blij is met de inzet van zijn kinderen, juist ook in evangelisatie, en hen aan alle
kanten helpt.
Eigenlijk is evangelisatie: anderen uitnodigen voor het grootste feest dat er ooit zal zijn, en
wel straks in de hemel, voor eeuwig! Veel mensen denken dat in de kerk zitten betekent: bedrukte
gezichten, sombere kleding, “alles wat leuk is mag niet” – en weten niet wat er voor geweldigs er in
alle eeuwigheid op hen wacht, ja zelfs nu al... Soms beseffen we dat in onze kerken nog onvoldoende,
en blijven we staan bij de afwassing van zonden, zonder ons de enorme blijdschap te realiseren die er
nu al in de hemel is, bij elke zondaar die tot Jezus komt (Luc.15:7; zie ook Dan.12:3). Het is dan ook
een geweldig idee om andersdenkenden uit te nodigen voor een feestje: een barbecue, een happening
in de kerk, je verjaardag, een jongerenfestival, een gezellige maaltijd met vrienden – gewoon anderen
blij maken en zegenen in een wereld waar veel problemen zijn, en hen laten zien dat je naast hen wilt
staan, door een God die zo goed is voor ons allemaal.
Bidden zolang de deur dicht is, praten wanneer hij opengaat (Kol.4:3)
Als mensen je vragen stellen over jouw geloof, dan kan dat een mooie kans zijn. Dan zal een
betere kennis van Gods Woord je enorm kunnen helpen om iets te vertellen van je eigen overtuiging.
Om de deur van hun hart open te krijgen helpt het vaak om gewoon geïnteresseerde vragen te stellen
in plaats van te preken: “Wat vind jij belangrijk?”, ”Hoe denk jij daar eigenlijk over?”. De ander heeft
dan de situatie zelf meer in handen en voelt zich niet overdonderd… Wees daarin vooral fijngevoelig.
Daarom is het geven van je eigen getuigenis zo goed: het is een stukje van jezelf, en dat klaagt
de ander niet aan; het is de waarheid over jouw leven, en daar valt dan ook niets op af te dingen…
In stilte kunnen we daarbij tot God bidden om wijsheid, ook terwijl we al met mensen praten. Vaak is
overigens ons gedrag een getuigenis dat meer indruk maakt dan onze woorden! Dat kan overal, ook
op je werk, en wordt zelfs opgemerkt door allerlei mensen die nu nog niets van God willen weten…
Een praktisch voorbeeld uit Indonesië
Een zendeling vertelde dat men in Indonesië niet openlijk kan evangeliseren. Je moet het daar
echt hebben van contacten leggen, en vooral van gebed! Hoe evangeliseert men daar? Hij legde uit:
Wij bidden trouw voor een persoon die God op ons hart legt. Dat doen we dan ook voortdurend, elke
dag weer. Tot er een opening komt voor een goed gesprek, of om zo iemand eens uit te nodigen…
Dat recept probeerde ik zelf uit, en het werkte… Voor één persoon trouw bidden, dat is niet te
moeilijk. Het kan een tijd duren, maar God is sterker dan mensen! Wie in zijn specifieke omgeving
nog geen vrijmoedigheid heeft om te getuigen, heeft toch het gebed als zeer krachtig wapen.
Tenslotte
Wees niet bang dat God jou zal verloochenen als je eens een échte kans hebt laten schieten.
Vraag gewoon vergeving aan de Heer; de weg naar het kruis is helemaal open. Hij begrijpt jou zo
goed! Petrus, een vooraanstaande discipel, miste niet alleen zo’n kans, maar verloochende zelfs de
Heer Jezus. Maar Jezus vergaf ook hem, en gaf hem zelfs een nieuwe opdracht (Joh.21:15-17)! De
Heer vroeg hem toen niet: “Zul je van nu af aan beter je best doen, en harder werken, en je aan de
regels houden, en boete doen?” – Nee, Jezus zei, “Hebt u mij lief?” – en dat is dan ook de basis van
alles wat we voor Hem doen: Hem lief te gaan hebben met ons hele hart. Vroeg of laat komt die liefde
dan toch wel tot uiting ook naar anderen toe.
Het gaat om onze bereidheid om te doen wat Hij vandaag met ons wil; en zelfs als wij ontrouw
zijn geweest, dan blijft Hij toch trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet (2Tim.2:13). Hij wil je
leiden; leg je hand maar in die van Hem (Jes.41:10-16). Hij zal niet meer van je vragen dan jij
aankunt, want Hij heeft je lief, en wil je blijdschap geven voor die dingen die je voor Hem mag doen –
en misschien is dat voor jou wel op een heel ander vlak!
Gods geschenk: Vrijmoedigheid.
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5-W. MOET IK HARDER WERKEN VOOR DE KERK?
Leugen van de aanklager: “Jij bent geen beste christen; je doet haast niks voor de kerk,
en je geeft ook te weinig.”
In het Nieuwe Testament lezen we, na veel brieven van Paulus over genade en over de
rechtvaardiging door geloof in plaats van door goede werken, later ineens bij Jakobus dat we ons
geloof moeten laten zien uit onze werken (Jak.2:14). - O schrik! Is het dan niet meer alleen genade?
Moet ik dan toch hard werken, om bij God of bij de kerk in de gunst te komen?
“Dus toch goede werken doen”, denk je dan misschien… Hoe zit dat eigenlijk? Laten we
eens teruggaan naar de evangeliën. Daar staat Jezus’ opdracht (Matt.22:37-40), om God lief te
hebben met ons hele hart, onze hele ziel en ons hele verstand, en andere mensen als onszelf. Dát is de
essentie – en dan doen we automatisch wat God wil! Gewoon, zonder ons aan allerlei papieren wetten
te houden die aan de buitenkant vroom lijken, maar waar ons hart niet bij is; want onze goede daden
worden dan “dode werken”… We worden zelfs aangespoord om ons te bekeren van zulke dode
werken, en ons geweten daarvan te laten reinigen (Hebr.6:1;9:12).
Liefde is ook de motivatie van ons nieuwe leven met de Heer geworden, toen we tot geloof
kwamen. Alleen, soms vergeten we dat wel eens - en dat is nu precies de oproep van Jakobus: hebben
we anderen nog steeds even lief als onszelf, als wij hen bijvoorbeeld zonder hulp of eten laten zitten?
We laten dan Jezus’ opdracht links liggen, om anderen lief te hebben… en in feite zegt ook Paulus dat
(Ef.5:2; 1Thes.4:9). Het gaat er dus niet om of je veel goede werken doet, maar of je van Jezus houdt
en naar Hem luistert! Hij leidt je dan, ook in hulp naar anderen toe. Je doet dan wat de Bijbel zegt
omdat je van Hem houdt, en omdat je in de praktijk hebt leren zien hoe ongelooflijk wijs en waardevol
en nodig zijn opdrachten aan jou zijn. Als we zijn aanwijzingen volgen, handelen we naar zijn wil en
ligt er zegen op ons werk; maar vaak draaien wij het om en plannen alles zelf – om daarna Gods zegen
daarover te vragen…
Als wij soms worden aangeklaagd op een gebrek aan inzet (zonder dat we inderdaad lui,
ongemotiveerd of gemakzuchtig zijn – want daar kunnen we ons van bekeren!), waar gaat het dan
eigenlijk om? Wat is er waar aan zo’n aanklacht? Natuurlijk is het waar dat de kerk moet worden
opgeknapt en schoongemaakt, dat er geld nodig is, dat er zieken bezocht moeten worden, enzovoorts.
Maar hoe ga ik daar persoonlijk dan goed mee om? De vraag is daarbij niet, “Doe ik genoeg?”, maar,
“Wat legt God op mijn weg?” Misschien wil God op dit moment juist niet dat we zo bezig zijn, maar
dat we tijd nemen voor Hem. Of misschien spoort Hij ons aan, voor een niet zo populaire taak en de
toiletten van de kerk schoon te maken! Of wil Hij dat je meer tijd met je kinderen doorbrengt…
Wat zegt de Bijbel?
“Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God
tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” (Ef.2:10,NBG). “Spreekt iemand, laten het
woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht door God verleend” (1Petr.4:11,
NBG). “Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt?”
(Joh.5:44).
Door elke dag te leven met God, en de dingen eerst aan Hem voor te leggen, leren we stap
voor stap om op een goede manier juist datgene te doen wat Hij op onze weg plaatst. Ook Jezus deed
dat wat Hij eerst de Vader zag doen… (Joh. 5:19,30; 8:28; 9:4; 12:49; 14:10,24). Het komt daarbij
aan op onze motivatie: willen wij Hem dienen, of willen we zelf in een goed daglicht staan, ook in de
kerk, en de kritiek van anderen vermijden? Willen we bij het populaire groepje horen? Of plaatsen we
Gods wil en eer bovenaan? Het is goed om ons dat eens af te vragen…
“Waarom doe ik iets?” - Een praktisch voorbeeld: Vader is in slaap gevallen achter de krant.
Jan sluipt door de kamer om hem niet wakker te maken; hij houdt immers van zijn vader. Moeder ziet
het en is er blij mee – en Jan merkt dat op! Een week later loopt hij met vieze modderlaarzen door de
keuken. Hij wil zijn moeder weer gunstig stemmen en doet zich vroom voor: hij sluipt nadrukkelijk
door de kamer waar vader weer ligt te slapen… maar moeder heeft het door! Ditmaal was zijn
motivatie een heel andere…
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Een verkeerde motivatie: Ik sta centraal…
a. Om mijn fouten weer goed te maken – maar dat zal niet werken: alleen Jezus wast mij rein
van mijn zonden. Stop daar maar mee; breng liever je zonden bij Hem, en ontvang dan bewust
zijn vergeving en genade voor jou. Hij heeft je lief!
In andere godsdiensten wordt soms gedacht, dat we met veel goede werken onze slechte daden
wel weer kunnen compenseren; maar bij God is dat niet zo. Jezus betaalde voor onze zonden,
en wil dat we voortaan met Hem leven; en dát is pas echt goed genoeg!
b. Om bij God in de gunst te komen. Nee - ook dat lukt niet - gunst en “prestige” bij God
krijgen we niet door onze eigen vrome daden… God is er niet blij mee, als we buiten Jezus om
(die Hij speciaal voor onze redding gestuurd heeft!) gaan proberen, bij Hem in de gunst te
komen. Als dat wél zou kunnen, was Jezus’ offer immers voor niets geweest: “…want als er
gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven” (Gal.2:21b). We
krijgen Gods aanvaarding en gunst al door Jezus aan te nemen; richt je dus op Jezus, door wie
wij toegang hebben tot onze hemelse Vader. Daar is voor onszelf dus nooit een soort eer aan
te verdienen; alle eer gaat naar Hem!
c. Omdat het moet, en het “hoort zo”. Dit is een wat wettische motivatie; door een “wet-houder”
te worden, houden wij Gods genade op afstand, die ons immers door Jezus al verlost heeft –
daar kunnen wij niets aan toevoegen met ons zwoegen. Door de wet doen wij soms al
zuchtend ons werk; daar maken we God ook niet blij mee. Loop Hem maar niet voor de
voeten, maar vraag Hem naar zijn plannen met jou!
d. Omdat ik me anders schuldig en aangeklaagd voel. Als we met schuldgevoelens worden
opgejaagd tot allerlei gedraaf, dan komt dit niet van God; Hij zal ons nooit opjagen maar
motiveert ons juist van binnen uit! Misschien voel jij je te slecht, te trots, te schuldig. Dan
helpt het niet om dat te compenseren met goede werken, maar dan is de enige manier: belijd
het aan Jezus. Jezus heeft bovendien de schuld al gedragen van elke zonde die we bij Hem
brengen.
e. Omdat ik mezelf dan beter kan aanvaarden. God heeft ons in Jezus al aanvaard, en Hij weet
meer van ons dan wijzelf! We mogen rusten in zijn aanvaarding en zijn liefdevolle mening
over ons. Of verwachten we het liever allemaal van onszelf? Of vergelijk ik mijn bezigheden
soms met wat anderen allemaal kunnen, en denk ik te moeten doen wat zij ook kunnen? Of zie
ik het bijzondere dat God juist in mij heeft gelegd, en durf ik anders te zijn? Gods werk is
trouwens nog niet klaar in jou en mij… en dat is helemaal OK!
f. Omdat ik graag wat prestige wil in kerk en maatschappij. Dat is een heel gevaarlijk motief
(Joh.5:44; 7:18) als we dat doen om niet de eer van God te zoeken, maar alleen de eer van
mensen (voor onszelf!). We kunnen daardoor “aardig doen” in plaats van echt aardig te zijn;
ons motief is dan niet echte liefde naar God en mensen, maar eerbejag en prestatiezucht.
Jezus probeerde niet hogerop te komen; Hij bekleedde geen enkele officiële functie, en was
toch de Redder der wereld… God schiep ons ook niet om wat we presteren, als “werknemers”,
maar omdat Hij zo graag van ons geniet en ons liefheeft. Ben jij bij God in dienst - of is Hij je
liefhebbende Vader? Wat is de motor achter al onze activiteit…
g. Omdat anderen dat van mij verwachten. Als we alleen daarom aan de slag gaan, dan hebben
we ons afhankelijk gemaakt van de mening van die anderen - misschien ten koste van Gods
mening daarover. Heeft Hij dit wel van ons gevraagd? Of aanbidden we in wezen die anderen
met “ogendienst”, om hen te behagen (Ef.6:5-7)? Dan laten we ons leven leiden door de
mening van mensen - en dan komt het plan dat God voor ons leven heeft weggelegd, en het
bijzondere dat God juist in ons gelegd heeft, niet echt aan bod!
h. Omdat ik aan mijn verlossing wil werken. Zo probeer je je eigen heil te verdienen! Pas op:
gered worden en heilig worden komen niet door het doen van heilige werken! Het komt door
wat Jezus aan het kruis deed, en de vergeving van je zonden; heiligheid komt door dicht bij
Jezus te leven, die Zelf onze redding en heiliging is (1Kor.1:30; 2Kor.3:18; 4:6-7). Hij kijkt
naar ons hart... of we dat in zijn handen hebben gelegd. Richt je dus niet op “braver leven”,
maar op de harts-relatie met Hem. Braaf leven is niet de weg naar God (Jezus is de enige
Weg). Laten we in plaats daarvan maar Jezus beginnen, en Hem vragen naar zijn wil. Richt je
er gewoon op om Hem meer lief te hebben en te volgen, en je zult merken dat je heiliging
daarvan een “nevenproduct” is… een resultaat van je relatie met God, door de Heilige Geest.
Gelukkig – we hoeven het niet zelf te doen!

74
Een goede motivatie: God staat centraal…
a. Als we het doen uit liefde tot God. We hebben Hem lief, willen met Hem leven, en Hij legt
dit op ons hart om voor Hem te doen. We willen Hem gewoon graag blij maken. Teresa von
Avila zei eens, “God kijkt niet zozeer naar de grootsheid van onze werken, maar naar de liefde
waarmee ze zijn gedaan.” Waar je je op richt, dat groeit in je leven…
b. Omdat ik de ander wil leren liefhebben als mijzelf. Die ander kan mijn hulp nodig hebben,
en ik ben misschien echt in staat om die hulp te geven. Dan is het ook belangrijk om daar
praktisch iets aan te doen! Door onze ervaring kan die liefde verder groeien.
c. Omdat God ons dat vertelt in zijn Woord. Wij willen God trouw zijn in al ons doen en laten.
Dat kan iets “gewoons” zijn zoals de zorg voor je gezin (brood op de plank), of een
betrouwbare werknemer zijn op je werk en dat goed doen, als goed getuige van de Heer.
d. Als wij iets doen omdat God ons daarin motiveert. Hij laat ons soms een nood zien, en we
weten dat dit gewoon moet gebeuren - dat het iets is waar God blij mee is. Dan is het God die
maakt dat je visie krijgt voor iets, zodat je vingers soms zelfs jeuken om er aan te beginnen!
Als je door God steeds meer een gemotiveerd mens wordt, kun je onrecht en armoede ook
steeds minder aanzien.
e. Omdat God specifieke werken voor ons heeft voorbereid (Ef.2:10; Flp.1:6). Het is dus
belangrijk te vragen, “Heer, wat wilt U dat ik doen zal?” - Dat ligt dan gewoon op je weg, het
past bij je. En dan geeft Hij je ook de blijdschap, kracht en mogelijkheden om dat te doen.
Daarbij is het goed om te bidden om de hulp van de Heilige Geest; dat kunnen we trouwens
bij alles doen. Paulus kreeg van God de opdracht om de heidenen te bereiken. Hij werkte niet
vanuit eigen plannen, maar uit gehoorzaamheid aan wat God hem had laten zien - en dan heeft
dat werk ook resultaat!

Hoe staat het dan met ons geven?
Wat betreft het geven van giften, geldt eigenlijk ál het voorgaande. We geven uit liefde tot
God en mensen; zonder dát stelt ons geven niets voor, en zijn we als een schallende cimbaal
(1Kor.13:1). Ook in dit opzicht geldt: Jezus heeft voor ons de wet al volbracht (Matt.5:17; Rom.10:39; Gal.2:21). We geven dus niet om bij God en mensen in de gunst te komen, door een wet uit het
Oude Testament (bv. “tienden geven”) te volbrengen om acceptatie te verdienen of schuldgevoelens
af te kopen. Dat zal ons allemaal niet helpen, want de motivatie rammelt… en we hebben dan het
hart, de liefde, uit onze gift geknipt! Jezus gaf uit liefde alles wat Hij had, zelfs zijn eigen leven…
Overigens lezen we nergens dat mensen tienden aan Jezus gaven, of dat Hij of de discipelen
zelf tienden gaven. Het is een wet uit het Oude testament, die nu niet meer geldt. Ook ons roepen de
discipelen in het Nieuwe Testament (zoals Hand.15) niet op tot het geven van tienden. Nee, het gaat
om de gesteldheid van je hart… Dan geef je misschien minder omdat je gezin anders tekort komt
(2Kor.8:12; 1Tim.5:8), of juist veel meer omdat je hart is aangesproken door de nood!
Geven is een heilige taak; daarom zegt Mat.5:23-24, dat we onze gave pas geven als we ons
eerst verzoend hebben met een broeder (of zuster) die iets tegen ons heeft… Dat kost moeite! Dat
betekent biddend naar anderen toegaan… Geven is zeker niet een klakkeloos iets. Laat ons hart erbij
betrokken zijn, voor God en mensen. Laten we God om wijsheid vragen juist ook hierin.
Heb je Jezus lief? Of wil je scoren? “Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand
niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die
in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden” (Matt.6:3-4). Al geef je een grote
kerkelijke bijdrage en oogst je waardering, maar bent verder gierig en hebt geen hart voor andere
mensen (1Joh.3:16-17; Matt.6:1), dan zit het toch niet goed. Aan de andere kant: al kun je maar heel
weinig missen, maar je hebt een royaal, behulpzaam en gastvrij hart, dan ben je tóch op de goede weg!
Laat je dan niet op je kleine gift aanklagen. Voel je dus niet schuldig als je maar weinig kunt geven,
maar vraag gewoon of God je op het hart legt, wát en waarvoor jij mag geven. Dan wordt geven soms
een spannend avontuur, waarbij Hij extra voorziet...
God Zelf is zo ruimhartig en vrijgevig; en wij zijn gemaakt naar Gods beeld, om ook daarin
op Hem te lijken… God maakt geven zo tot een voorrecht , tot iets bijzonders dat je niet zó maar doet.
We geven als het ware “namens Hem”, en vragen Hem daarom wat en waarvoor we mogen geven.
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Hij wil onze gift zegenen, zodat die ook vrucht voortbrengt - als we dus éérst onze relaties in orde
hebben gemaakt; en dat vergeten we in de kerk nog te vaak (Matt.5:23-24; zie Rom.12:18). Zo’n
zegen ligt op álle giften die uit liefde tot God worden gegeven. Gods prioriteiten liggen vaak zo
anders dan die van ons. Een opmerkelijk vers zegt, “Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben
niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars” (Matt.9:13).
Geven uit liefde kan betekenen, dat we wat meer doen dan anders: bv. bij een noodlijdend
project of de reparatie van een kerkgebouw. Maar het kan dus ook betekenen, dat de gift kleiner is dan
anders als bv. ons eigen gezin krap zit: “Want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand
welgevallig overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet heeft. Het is namelijk niet
de bedoeling dat anderen verlichting hebben, en u verdrukking” (2Kor.8:12”-13).
Vrijgevigheid is niet altijd in geld uit te drukken; het is een hart dat uitreikt naar de ander, en
dat kan ook zijn: zieken bezoeken met een bloemetje, ouderen ophalen met de auto, de handdoeken
van de kerk wassen, je huis openstellen, kinderwerk doen, enz.
De Heer houdt dus niet van gierigheid (1Kor.5:10-11), maar Hij heeft een blijmoedige gever
lief (2Kor.9:7). Een voorbeeld uit mijn eigen leven is, dat ik eens een zendeling een bepaald bedrag
wilde geven, maar ik kreeg er geen blijdschap voor – terwijl toen datzelfde bedrag daarna maar aan
een andere zendeling gaf, en daar ineens echt blij van werd! Vrijgevigheid is wat God wil bewerken in
ons door zijn Heilige Geest. Als je dat gewoon niet hebt: vraag gerust om meer van de Heilige Geest
die ons hart meer bewogen maakt en het verandert.
Zo kan God ons leiden in het geven van een bijdrage en in goed rentmeesterschap. In de
vroege christelijke gemeente bezat men zelfs alle dingen gemeenschappelijk (Hand.2:44; 4:32), zodat
de armen niet tekort hadden en de rijken niet teveel. Van die intense liefde voor anderen en overgave
aan God zijn we in onze kerken vaak nog wel ver verwijderd… maar dat kan absoluut veranderen als
we God vragen om ons zijn blijdschap daartoe te geven!
Gods geschenk: Vrijgevigheid en blijdschap.
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5-X.

WAT MAAK IK NU VOOR VERSCHIL – IK STEL TOCH NIKS VOOR?
Leugen van de aanklager: “Verbeeld je maar niks; de anderen doen het veel beter. Val
maar niet op met al jouw zwakheden; doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg!”

Veel mensen denken dat hun leven maar weinig verschil maakt, dat anderen het veel beter
kunnen, dat ze in deze grote wereld toch niets belangrijks hebben bij te dragen… Met zulke
aanklachten zien we weer de tactiek van de vijand om Gods volk lam te leggen! (Zie Hfdst. 5-I.)
Stel je voor dat een koe kon denken: “Ik word wat ouder, ik geef minder melk dan vroeger;
andere koeien doen het veel beter – ze zien me aankomen! Ik schaam mij voor de boer – weet je wat,
ik stop er maar mee!” Als alle koeien die niet in de top-10 stonden er dan ook zo over dachten, was er
een enorm groot melktekort… ja, elke koe telt!
Toch denken wij mensen soms net zo. We zijn bang om ons gezicht te verliezen- stel dat het
eens misgaat met iets wat we ondernemen: in de maatschappij, maar ook in de kerk. Dus zijn we liever
voorzichtig en wachten af. We gaan onopvallend te werk, en durven ons niet goed aan te bieden als er
bv. jeugdleiders nodig zijn - we houden ons liever op de vlakte: uit angst… waarvoor? Vaak uit angst
om te falen, of uit angst voor de mening van andere mensen, die we dan stellen boven de mening van
God! Hij aanvaardt ons, is blij met ons – niet om wat we kunnen, maar om wie we zijn… Hij heeft
goede plannen met ons leven; Hij geeft ons een lieflijke opdracht, die voortkomt uit: God liefhebben
boven alles, en onze naaste als onszelf (Matt.22:37-39). Hij wil zo graag dat we onze talenten – hoe
eenvoudig ook – gaan ontplooien, en zo anderen tot zegen zijn.
Wat zegt de Bijbel?”
“Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb” (Jes.43:4a, NBG) – dat
zijn Gods woorden niet alleen voor Israël, maar ook voor ons! Wij zijn misschien beperkt, maar Hij is
niet beperkt in zijn plannen met ons: “Laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede
werken zien, en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken” (Matt.5:16, NBG). Wij zijn kinderen
van de allerhoogste God; “Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar
worden van de kinderen van God” (Rom.8:17). “Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte
liefde drijft de vrees uit” (1Joh.4:18a; 1:7b). Let dus niet steeds op wat mensen denken, maar op wat
God denkt. Hij wil ons bevestigen, en aanmoedigen om het met Hém te wagen! Een avontuur…
Bovendien: Jezus bloed reinigt van alle zonden; Hij woont in ons, en als kind van God mogen
we stralen! Aanvaard jezelf, zoals Hij jou aanvaardt – heus, Hij weet het beter… Dat ook echt aan te
nemen doet wonderen voor ons zelfrespect. Als we dat over onszelf geloven en onszelf accepteren,
zullen ook anderen ons makkelijker accepteren – we stralen dat dan gewoon een beetje uit.
Tekenen dat we onszelf nog niet helemaal hebben aanvaard kunnen bv. zijn: schuldgevoelens
die na vergeving door God niet weggaan (heb je jezelf al vergeven?), een streven naar succes en
perfectionisme, of onzekerheid en het soms streng zijn voor jezelf en anderen. Haat jij jezelf wel eens?
Dan is het zo goed te weten hoe lief God ook jou nu al heeft; heb jezelf dus echt lief….
Laten we met Gods hulp in alle onvolmaaktheid het kleine beetje dat we hebben gerust alvast
inzetten. Wel helpt het dan enorm om te weten, wát onze talenten zijn! Vaak zijn we daar zo aan
gewend, dat we niet eens doorhebben dat het talenten zijn. Jarenlang dacht ik dat iedereen net zo’n
stortvloed van ideeën in zijn hoofd had als ik, omdat ik er zelf zo aan gewend was – maar nee, anderen
hebben weer andere talenten (veel praktische tips staan in Hfdst. 6 van “Op weg naar vernieuwing” zie Appendix en website), dat ik hierbij echt van harte aanraad. Schrijf eens op welke talenten en
gaven je hebt - vraag anderen er ook eens naar! - en vraag dan aan de hemelse Vader hoe je die
talenten voor Hem kunt inzetten. Dank Hem voor die gaven - onder zijn leiding wordt zelfs de kleinste
gave een prachtig instrument… Het grappige is, dat mensen met weinig talenten die wel trouw
worden ingezet, vaak veel meer bereiken dan mensen met veel talenten die het wat kalmpjes aandoen!
Als je een bepaald idee hebt (vraag bv. ook advies), kun je dat met kleine stapjes plannen. Als
de eerste kleine poging dan goed gaat, kun je een grotere wagen… zo merk je of je het kunt, en of het
je ligt! Bijvoorbeeld: Je bent handig met de pen. Dan kun je in je emails of brieven iets extra’s
leggen, zoals in een eigen nieuwsbrief voor bij de kerstkaarten. Als dat soort dingen je goed afgaat,
probeer je het eens met een kort stukje voor het kerkblad, zoals een verslag of kinderverhaal. Zo merk
je of iets je ligt - of je ontdekt zó dat je gaven elders liggen… Je wordt er dus altijd beter van!
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Sta klaar voor anderen
Voor al die mensen die op dit moment nog niet weten wat hun talenten zijn: let op wat je nu
“over” hebt: aan tijd, energie en hulpvaardigheid. Door dat alvast in te zetten op plaatsen waar dat
nodig is (ook al is het niet speciaal je gave) ben je op een praktische manier bezig om liefde te
verspreiden, en leer je al doende mensen kennen, en je ogen te richten op anderen, dus van jezelf af…
Zo groeit je belangstelling en liefde voor anderen, en smelt de angst voor mensen weg. Je geeft jezelf
weg, en wordt er toch rijker van!
Wat God met één enkel leven kan doen dat Hem volkomen toegewijd is, zien we bij vele grote
mannen en vrouwen Gods, die soms uit een heel moeilijke achtergrond kwamen. En ook ons leven
maakt absoluut verschil! Maar het grootste voorbeeld vinden we in het leven van Jezus. Geboren in
een stal, rondreizend prediker zonder vaste woon- of verblijfplaats, en geen inkomen. Zijn werk was:
in alles God de Vader nauwlettend gehoorzamen (Joh.5:19,30; 8:28-29). En dát was tegelijkertijd
zijn geheim! Nu, twintig eeuwen later, is Hij de meest invloedrijke Persoon die ooit op aarde rondliep.
Geen regering, geen kunstenaar, geen wetenschapper heeft de wereld zo beïnvloed als dat éne leven
van Jezus! In gehoorzaamheid lag zijn autoriteit; willen ook wij leren, zoals Hij gehoorzaam te zijn?
Misschien denk je: Ik ben zo zwak – niemand merkt mij op. Dan wil ik je bemoedigen met
het volgende beeld (zie ook Dan.12:3): Een klein lichtje in de tuin wordt overdag niet opgemerkt.
Maar ’s nachts, juist als het heel erg donker is om ons heen, wordt het al van veraf gezien…
Overwin je schroom
Nelson Mandela las bij zijn inhuldiging tot president van Zuid-Afrika een prachtig poëtisch
stukje voor van Marianne Williamson*. Naar aanleiding daarvan schreef ik wat van mijn eigen
gedachten op:
‘Vaak zijn we bang voor anderen - niet alleen als we ons goed genoeg voelen, maar ook als we
juist prachtige talenten hebben. We kunnen dan bang zijn dat we hoogmoedig worden, of dat andere
mensen jaloers op ons worden en niet met ons willen omgaan, of dat zij onzeker worden bij ons. Maar
toch is het juist Gods bedoeling dat we onze talenten gebruiken, en dat wij schitteren als Gods
kinderen! Daarmee eren we Hem - het is zoals er staat in Mat.5:16, “Laat uw licht zo schijnen voor de
mensen, dat zij uw goede werken zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken”; en in
Rom.8:19, “Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de
kinderen van God”. Dan kunnen anderen gaan verlangen naar de vrijheid die ze bij ons zien, ze
ontdekken dat het mogelijk is ook hun talenten zonder angst in te zetten…
De vijand probeert door allerlei angsten de vrucht op ons leven te stelen! - Maar als wij onze
angsten rechtstreeks in de ogen durven te zien worden we tenslotte onbevreesd… In die strijd staan
we gelukkig niet alleen: Jezus is onze Vriend en Raadgever. Door een wandel met Hem groeien we in
liefde, en dat wordt tenslotte ook naar buiten toe zichtbaar; “…volmaakte liefde drijft de vrees uit…”
(1Joh.4:18).
Iets over bescheidenheid
Echte bescheidenheid en nederigheid geven anderen de ruimte en God de eer… Maar soms
zijn we nederig of bescheiden uit valse schaamte – omdat we andermans mening over ons belangrijker
vinden dan die van God… we kruipen weg uit angst voor kritiek! Gelukkig kunnen we ervoor kiezen
om niet langer te leven voor eigen image (terugschrikkend voor “wat zullen de mensen wel denken” of
juist in prestatiegerichtheid die ons laat voortjakkeren), maar om alles te doen uit gehoorzaamheid aan
Gods wil - want Hij aanvaardt ons onvoorwaardelijk! Hij wil ons leren om die dingen te ontwikkelen
en te gebruiken die Hij ons aan talenten gegeven heeft, met vallen en opstaan… Durven wij met Hem
die uitdaging aan? Vraag gewoon steeds: Heer, wat vindt U ervan, wat wilt U dat ik doen zal?
Ook wij kunnen vrucht dragen
Een lied zegt, “In het doen van Gods wil ligt mijn kracht” – ja, dán brengt ons werk blijvend
vrucht voort. Als we ons overgeven aan zijn wil, dan zijn we in zijn hand als een pijl op Gods boog, en
reken maar dat Hij raak schiet! Het is niet de schoonheid van de pijl die daarvoor zorgt, maar de
vaardigheid van de Meester die het zwakke gebruikt om wat sterk is te beschamen (1Kor.1:25-31).
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We hoeven andere mensen ook niet te imponeren, en zeker God niet: Hij is alleen geïmponeerd door
Jezus die in ons woont…
Aan een zendelinge met veel zegen en vrucht op haar werk, vroeg ik eens wat daarvan het
geheim was. Ze zei: “Luister in alle dingen naar de Heilige Geest, en doe precies wat Hij zegt…”.
In Jeugd met een Opdracht werkt men met de slagzin: “Vraag het aan God, wacht tot Hij spreekt, en
doe wat Hij zegt”. Als Hij een opdracht geeft, geeft Hij meteen ook de kracht om het te doen. Zo
wordt elke opdracht een belofte…
Laten we dus niet eerst zelf van alles beslissen, om daarna Gods zegen erover te gaan vragen,
maar laten we allereerst God vragen om ons op het hart te leggen wát we voor Hem mogen doen - in
werk, relaties en financiën. Hij weet wat we nodig hebben en wat we aankunnen. Hij weet wát er
vrucht draagt – en die vrucht komt als wij dicht bij Hem blijven: “…wie in Mij blijft, en Ik in hem, die
draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen” (Joh.15:5). We mogen leren om Hem daarin
steeds meer te gaan vertrouwen. Het enige dat telt is dat Hij, de Allerliefste, de Eigenaar mag zijn over
onze talenten en ons leven, waarover Hij ons als rentmeesters heeft aangesteld.
Gods geschenk: Zegen.

___
* Marianne Williamson, “Our Deepest Fear”; from A Return To Love: Reflections on the Principles of A Course
in Miracles; Harper Collins ( 1992) (Chapter 7, Section 3; pg. 190-191).
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5-Y.

KAN IK AFVALLEN VAN HET GELOOF EN DE GENADE? EN WAT DAN?
Leugen van de aanklager: “Nu jij zo twijfelt, en al dat slechte gedaan hebt, ben je
afgevallen van het geloof. Voor jou is er nu geen genade meer!”

Dit is weer zo’n typische benadering van de vijand van onze zielen, die ons op onze zonden
aanklaagt om ons wanhopig te maken. Ja, inderdaad: onze oude menselijke natuur deugt niet. Dat is
bij iedereen zo, en we merken het maar al te vaak…
Maar gelukkig: bij God is er altijd genoeg genade in voorraad (2Kor.12:9)! Bovendien: Jezus
kwam juist om onze zonden te vergeven. Door Hem hebben we alle genade die we nodig hebben, en
we kunnen Hem ook bidden om meer geloof (Hfdst.5-C). Als twijfels voor ons het einde zouden
betekenen, dan haalde er vast niemand de eindstreep… Vooral als we Jezus nog maar pas kennen zijn
er nog zoveel vragen – maar ook later, als er moeilijkheden komen waarop wij geen antwoord hebben,
kan de twijfel soms toeslaan (veel van die moeilijke vragen staan daarom in dit boek beschreven).
Kan ik dan toch afvallen van de genade en van het geloof? Een antwoord dat ik eens las is,
“Als wij dat zelf absoluut zouden willen, ja dán denk ik wel dat we van het geloof en de genade
kunnen afvallen…”. Die beslissing ligt dus bij óns! Maar zolang wij dat zélf niet willen – of als wij
er naar verlangen om het weer met God in orde te maken, en om bij Jezus terug te komen die al onze
zonden volkomen wil verzoenen (Kol.1:20) - dan mogen we in gebed vrijmoedig gaan naar de “troon
van de genade” (Hebr.4:16), en onze twijfels en zonden hij God brengen. Dat geldt ook voor zonden
van onverschilligheid naar God, of van ongeloof, of het in plaats van zijn genade het weer van eigen
goede werken gaan verwachten. De Goede Herder zocht nou juist dat éne afgedwaalde schaap, om het
weer in zijn kudde op te nemen (Luk.15:4-7). Dat doet Hij beslist ook voor jou: Hij is namelijk niet
veranderd (Hebr.13:8)!
Je kunt er dus zelf voor kiezen om Gods genade helemaal aan te nemen (voor het eerst of
opnieuw!), en het niet meer van het houden van de wet of van eigen vrome daden te verwachten om
“goed genoeg” te zijn in Gods ogen (Hfdst.1; 2-B; 5-I). Hij neemt je aan niet vanwege jouw goede
daden, maar omdat je bij zijn Zoon hoort! Je kunt er ook voor kiezen om God opnieuw toe te laten in
je leven als je een poosje afgedwaald was (Rom.11:23; Kol.1:21-23). Kom dus gerust weer bij Jezus
met je vragen, twijfels, zorgen en zonden. Want een andere weg dan Jezus is er niet! Vraag Hem juist
nu om de hulp van de Heilige Geest, en om een betere kijk op de grootheid van Gods genade, die er
ook voor jou is met al je vele zwakheden.
Wat zegt de Bijbel?
“Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid”
(2Kor.12:9, NBG). “Want wij hebben geen Hogepriester, Die geen medelijden kan hebben met onze
zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan
met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en
genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip” (Hebr.4:15-16). “… En als iemand
gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige; en Hij is
een verzoening voor onze zonden…” (1Joh.2:1b-2a).
God begrijpt wat ons beweegt, maar het is wel duidelijk dat we niet achteloos met onze
zonden moeten omgaan. Gelukkig mogen we om genade en hulp vragen bij Jezus, die voor ons pleit
en voor onze zonden heeft betaald. Wees daarvoor maar niet te trots – ook voor die allerlastigste
zonde kun je vergeving vragen! Hij geeft genade, en juist daarop rust ons geloof, omdat God ons
aanneemt en behandelt als zijn kinderen…
Iets over Paulus en Timotheüs
Terug naar de bovenstaande vraag. In de Bijbel staat inderdaad, dat het voor ons soms
mogelijk kan zijn om af te vallen van de genade en van ons geloof. Wat wordt daarmee dan bedoeld?
Laten we eerst eens lezen wat Paulus in de Galatenbrief van sommige mensen zegt: “U bent van
Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade
gevallen. Want wij verwachten uit de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen”
(Gal.5:4-5). Paulus schrijft dit in deze brief aan mensen die eerst uit genade leefden, maar die toen
weer de wet gingen houden om het van hun eigen goede werken en hun eigen gerechtigheid te
verwachten - maar dat kan niet, want we zijn onvolmaakte mensen! Dan heb je Jezus ook niet nodig,
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en alleen door Jezus komen wij bij God. Zo bereiken wij Gods doel niet, dat ons juist gratis wordt
aangeboden door de genade van Jezus, die onze zonden vergeeft en afwast! De mensen in Galatië
(Hfdst.1) hadden zichzelf buiten de genade geplaatst door zich - in plaats van aan de Heer Jezus - nu
opnieuw aan allerlei wetten vast te gaan houden; maar Paulus roept hen op om het weer van de genade
te gaan verwachten – hij schrijft hen zelfs een lange brief! Er was dus gewoon alle hoop voor hen!
Anders had Paulus geen moeite gedaan…
De Hebreeënbrief heeft veel goede adviezen voor alle mensen die bang zijn af te vallen van de
genade en het geloof. Er is dus ook voor hen nog alle hoop! Want ook aan hen is deze hele brief aan de
Hebreeën geschreven, om hen op te roepen het geloof weer serieus te nemen. Daar staat ook: “Laten
wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en
daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een
verterend vuur” (Hebr.12:28-29). Wil je écht zaken doen met God? Als wij onze zonden kwijt willen
en belijden, dan is het ontvangen van Gods rijke genade en liefde de basis van ons behoud én van ons
geloof. Die geloofsgroei is een geschenk van God, waar we telkens om mogen vragen (Hfdst.5-C).
1Tim.4:1 zegt, “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen
worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen”. Hier
zien we, dat verkeerde leerstellingen een oorzaak kunnen zijn, waarom sommige mensen moeite
hebben met het geloof. Dat de leringen die zij volgen fout zijn, hebben ze vaak niet door! Een van
die verkeerde leringen is, zoals Paulus aangaf, dat we ons nu weer aan allerlei wetten zouden moeten
vasthouden (Hfdst.1&2-B) in plaats van uit genade te leven. Een andere verkeerde leer is, dat iedereen
tóch wel in de hemel zou komen, want God is immers goed? Ja, maar Hij is ook rechtvaardig en houdt
niet van onze slechte daden – wij hebben zijn vergeving nodig! En nóg een andere foutieve leer is dat,
nu we gered zijn door Jezus, er verder niks meer mis zou kunnen gaan en wij automatisch in de hemel
zouden komen. Ook dat is niet helemaal waar, want telkens als we gezondigd hebben is het weer
nodig om zijn genade en vergeving te vragen… Doe je dat ook, en blijf je met Jezus wandelen?
Zo zien we, dat het belangrijk is om een kerk te zoeken waar de genade en verlossing door
Jezus duidelijk gepreekt worden. Daar zal blijdschap en onderlinge liefde de vrucht zijn…
De gelijkenis van de zaaier
De Heer Jezus zegt (Luk.8:13) dat niet al het zaad van Gods woord bij de mensen in goede
aarde valt; sommigen nemen het eerst wel met blijdschap aan, maar als er beproevingen komen, keren
zij zich af van hun geloof in Jezus. Mensen worden soms afvallig omdat ze hun wortels niet echt
hebben uitgeslagen in het Woord van God. Het is dan ook belangrijk dat wij ons aan dat Woord van
God gaan vasthouden - juist ook als de dingen moeilijk zijn hebben we daar zoveel steun aan! Paulus
had enorme beproevingen, groter dan velen van ons ooit zullen meemaken. Hij vreesde vaak voor zijn
leven, maar in die strijd hield hij zo toch het geloof vast (2Tim.4:7).
God had in het volk Israël zoveel gezaaid, ook door de profeten. Maar telkens weer keerde dat
volk God de rug toe, terwijl Hij zijn Vaderarmen voortdurend naar hen bleef uitstrekken (Rom.10:21;
Jes.65:2). Ondanks alles had Hij voor hen toch een toekomst en speciale beloften: Hij wilde hen een
nieuw hart geven om Hem werkelijk te dienen (Ezech.36:25-26)! Dat is iets waar ook wij om mogen
vragen…
Het is belangrijk dat je terugkomt bij God
De Bijbel roept ons op om er ernst mee te maken, terug te komen bij God (Rom.13:11-14). Hij
heeft Jezus gestuurd om ons te redden, en heeft een prachtige hemel voor ons klaargelegd. Misschien
dien je God al lang, en werd je alleen maar aangeklaagd op je twijfels… en ben je nu gerustgesteld dat
God je liefdevol heeft aangenomen! - Maar misschien ook heb je God en de kerk al een poosje links
laten liggen? Het is dan belangrijk om het nu in orde te maken met je hemelse Vader, die echt het
beste met je voorheeft. Kom gewoon bij Hem terug, dat mag altijd! De deur staat ook voor jou open…
Er komt voor ons allemaal eens een laatste oordeel (Matt.25:31-46), waar we ons zullen
moeten verantwoorden voor God. Als wij Gods “gratis genade” niet aannemen, en ons hart alsmaar
onverschilliger wordt, dan gaan we tenslotte God vergeten en loopt het niet goed met ons af (Hebr.4:111; 6:4). God wil jou daar zo graag voor behoeden! Blijf dus je hart niet verharden – maar gelukkig
laat het feit alleen al dat je dit hoofdstuk wilt lezen, al zien dat er ook voor jou nog alle hoop is…
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Wil jij bij Hem terugkomen, en een nieuw leven beginnen met Hem? Hij weet wel waarom je bent
teruggevallen, of waarom je Hem misschien nog nooit echt gediend hebt. Misschien waren daar
omstandigheden voor, die jou weerhielden. Maar de Goede Herder zoekt jou – wil je nu door Hem
worden meegenomen naar de veiligheid van Gods liefde?
Een gebed om bij God terug te komen:
“Lieve Heer Jezus, dank U wel dat U voor mijn zonden gestorven bent. Het spijt me dat ik
ben afgedwaald van U en van het geloof. Het spijt me ook dat ik mij gericht heb op andere
dingen, die vaak verkeerd waren: … … … … (noem die zonden nu op).
… … … …
Wilt U mij die vergeven? Ik keer me daar nu helemaal van af.
Ik neem Uw genade en vergeving aan, en ik kies er voor om vanaf nu uit Uw genade te
leven. Dank U wel, dat ik niet mijn eigen rechtvaardigheid hoef te bereiken, maar dat ik bij
U mag uitrusten in vertrouwen dat U mij rein gewassen heeft van die zonden.
Dank U wel, dat U mij liefheeft, en dat U alles al hebt volbracht aan het kruis, ook voor mij!
Wilt U mij verder leiden in Uw genade, en mij helpen om te begrijpen hoe groot die is.
Amen.”
Als je nog last blijft houden van je problemen, vraag dan gerust gebed aan een van de leiders van je
kerk (Jak.5:16). Het is een erg belangrijk onderwerp, dus laat het er niet bij zitten…

Gods geschenk: Een rein geweten!
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5-Z.

BEN IK NAÏEF ALS IK GELOOF, EN BESTAAT GOD EIGENLIJK WEL?
Leugen van de aanklager: “Geloven in God is achterhaald. Jij staat niet open voor de
moderne wetenschap; wees toch eens een beetje bij de tijd!”

Jammer genoeg zijn er veel mensen die zich door dit soort redeneringen laten afhouden van
het geloof in God, uit angst dat ze zich iets inbeelden, óf omdat het hun wel goed uitkomt – dan ben je
namelijk “eigen baas”! Toch lijkt de mensheid een soort ingebouwd verlangen te hebben naar het
geloof in een “opperwezen”. Religie is van alle tijden; de opgravingen bewijzen dat. Vreemd wel, al
die verschillende godsdiensten… ze spreken elkaar ook nog op allerlei punten tegen. Wie de waarheid
zoekt, moet dus eerst uitvinden of God wel bestaat, en wélke godheid dat dan is! Velen hebben dat
gedaan op hun individuele zoektocht, en kwamen uit bij de God van de Bijbel –óók wetenschappers…
Wat is daarbij nu de waarheid? Jezus zegt, “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”
(Joh. 14:8); en “Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven; niemand komt tot de Vader dan door
Mij” (Joh.14:6). Behalve het christendom sluit dat alle andere godsdiensten uit! - Dus óf Jezus was
misleid, óf een leugenaar, óf Hij sprak inderdaad de waarheid… een waarheid die Hij (ook voor ons)
aan het kruis met de dood heeft willen bekopen. Dat Hij inderdaad de waarheid sprak, bleek daarna
ook uit zijn opstanding uit de dood. Hij leefde ons voor, hoe belangrijk het is dat wij als mens volgens
de waarheid willen leven, en op zoek gaan naar de waarheid – ook over God.
Als er helemaal geen God bestaat, dan is alle godsdienst een waanidee... Die gedachte geeft
dan wel veel meer vragen, dan er beantwoord worden. Want dan worden vragen over het ontstaan en
het doel van de wereld, over het verschil maken tussen goed en kwaad, over normen en waarden, en
bv. over de betekenis van ons eigen leven, ineens een groot probleem! En waarom zijn wij er dan?
Over deze belangrijke kwesties zijn al talloze discussies ontstaan.
Ook theoretisch probeerde men het bestaan van God te bewijzen, maar is daar tot nu toe niet
echt in geslaagd. En aan de andere kant: stel je eens voor, dat God niet zou bestaan: dan hoef je Hem
ook niet te dienen - makkelijk toch? Dus proberen sommigen het met een aanval op de Bijbel.
Genesis is dan favoriet! Daar gaan we dus eerst maar op in…
Is er iets mis met Genesis?
“In het begin schiep God de hemel en de aarde“ (Gen.1:1; Hebr.11:3b). De Bijbel heeft veel
te zeggen over het feit dat God de Schepper is*. Dit is interessant, want de “oerknal”-theorie krijgt in
de wetenschap (en ook onder christenen) steeds meer aanhangers. Die theorie leert dat er inderdaad
een begin was, en dat het hele heelal met alle sterrenstelsels zo’n 13,7 miljard jaar geleden met een
grote knal is ontstaan uit iets dat kleiner was dan één atoom… onvoorstelbaar. De geleerden denken
nu, dat er daarvóór niets was: geen materie, geen ruimte of leegte, en ook geen tijd**: er was dus echt
niks…! Waarom is er dan nu wél wat? Dan komen we toch wel heel dicht bij God als oorzaak! De
wetenschap weet het niet, en heeft ook geen bewijs tégen Gods bestaan gevonden; en niemand heeft
tot dusver nog een sluitende andere reden kunnen bedenken waarom het heelal er is gekomen.
Wetenschappers zijn nu zó dicht bij de waarheid met die “oerknal” die uit het niets ontstond.
Toch kunnen velen nog haast niet geloven dat er ”iets uit niets” geschapen werd! Maar de Bijbel heeft
dat immers altijd al gezegd… En we weten: niks gebeurt vanzelf; zeker niet als er eerst al “niks” was!
Er moet dus een andere dimensie zijn dan het nu zichtbare – en wisten we ook dat niet allang uit de
Bijbel? God is eeuwig; Hij heeft de tijd, de ruimte, de materie gemaakt. Hij staat dus boven ruimte en
tijd, overziet heden en toekomst.
En dan komen we in Genesis 1 bij die dagen, waarin de dingen geschapen werden (Gen.1).
Zijn dat wel ónze soort dagen? “Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de
HEERE is als duizend jaar en duizend jaar als één dag” (2Petr.3:8). Hij die Zelf de tijd gemaakt
heeft, heeft als enige de autoriteit om die tijden te noemen zoals Hij wil. Hij weet ook of de tijd
altijd wel zo constant is geweest als velen denken, of de aarde vroeger even snel om haar as draaide,
en hoe de situatie voor de zondvloed was toen de mensen (Gen.5) veel ouder werden dan nu.
En wat die dagen betreft: pas op de vierde dag maakte God de zon en de maan tot heersers
over de dag en de nacht... (Gen.1:14-19)… De oude kerkvader Augustinus (4e eeuw na Chr.) moet al
gezegd hebben, dat het woordje “dag” in Genesis en ook verder in de Bijbel een ruimere betekenis
heeft dan alléén een etmaal***. Denk maar aan de term “dag des HEREN” (o.a. Jes.2:12; 13:6,9;
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Zef.1:7-9; Zach.2:11; 13:1-2; 14:9; enz.), die in de Bijbel wordt gebruikt om de eindtijd van de wereld
aan te duiden: “dag” staat daar symbool voor een hele periode. Daarmee krijgt het tijdsbestek voor het
ontstaan van planten en dieren ook een heel ander perspectief. Het zijn dus een soort “God-dagen”…
Trouwens: Toen God de aarde schiep, met zijn talloze sterren en planeten, lag de aardomloop
ook nog niet vast - dus dan kun je niet van een huidige aardse dag uitgaan. Hóé God het allemaal deed
weten wij niet, maar wél dat dit allemaal onder zijn beslag als Schepper ligt - want er komt technisch
gesproken nooit “iets uit niets” voort, tenzij een hogere macht, een andere dimensie dan wij kennen, in
het spel is. God heeft het kennelijk niet nodig gevonden om ons daarover met een wetenschappelijke
verhandeling te belasten, die de mensheid door de eeuwen heen vast niet begrepen zou hebben…
Waarom is het zo aannemelijk dat God bestaat?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Het is nog altijd de meest sluitende verklaring voor het ontstaan van het heelal en voor de
betekenis van het leven. Dat er een “begin” was, geloven nu ook de meeste wetenschappers; maar
dat er daarvoor een andere oorzaak zou zijn dan God als Schepper hebben ook zij nooit kunnen
aantonen…
Ook voor het verschil tussen goed en kwaad is God het ultieme uitgangspunt. Met recht
onderscheid maken tussen goed en kwaad (moraal) kan alleen, als er een “absoluut goed” en een
“absoluut kwaad” is, en dat zien we nu precies in “God tegenover de duivel”, zoals de Bijbel ook
zegt. Zonder Gods goede, liefdevolle normen staat de moraal op losse schroeven, en de gevolgen
zijn duidelijk te zien in een maatschappij die het dienen van God steeds meer los laat. Zonder
God hebben we ook geen echte basis om iets “goed” of “slecht” te noemen – want waar moet je
dat dan nog aan afmeten, als er geen volmaakt goede God is die dat duidelijk maakt?
Bovendien: Als we onderscheid maken tussen goed en kwaad, komt direct het probleem dat
mensen soms het kwade doen: “zonden”. De enige oplossing voor het zondeprobleem in de
wereldgeschiedenis is Gods oplossing: door Jezus die ónze straf op Golgotha droeg.
De natuur – uit niks gemaakt! - zit prachtig in elkaar. Er zit duidelijk een intelligentie achter:
een geweldige ordening, planning en design; doelmatig en mooi. Zo kun je God terugvinden in de
schepping (Ps.19:2; Rom.1:20). Bijvoorbeeld: Een plant is als een klein fabriekje dat zichzelf
steeds weer vermenigvuldigt – het lééft. Wij kunnen zoiets niet maken. Wij maken trouwens
alleen iets uit materie die er al is, en dan is ons product nog onvolmaakt. Onder de microscoop is
een stuk plastic steeds grover en lelijker naarmate je het uitvergroot. Maar wat God maakt is zo
mooi: een plantenstengel blijft ook onder een sterke microscoop een prachtig design vertonen.
Ook op het allergrootste niveau blijft dat design zichtbaar (bv. het periodiek systeem der
elementen, de sterrenhemel, ja - het leven zelf!).
God openbaart Zich nog steeds - er gebeuren ook vandaag nog praktisch zichtbare wonderen en
antwoorden op gebed. Dat is vanuit de wetenschap niet te verklaren. Wat wetenschappers hier en
daar ontdekken als een mogelijke aanduiding van het bestaan van God krijgt vaak maar weinig
aandacht in de media, “want dat kan toch niet waar zijn?” Dat is een vooroordeel – misschien
ingegeven door de angst dat God inderdaad bestaat, want dan moeten mensen rekening gaan
houden met Hem en hun leven gaan veranderen…
Er is “meer” tussen hemel en aarde; dát geloven veel mensen wel. Maar alleen het christendom
heeft een praktisch antwoord op bv. het werk van de duivel: zaken als voodoo en hekserij…
Mensen kunnen daarvan worden bevrijd, en dat gebeurt ook inderdaad: in de Naam van Jezus,
omdat Jezus sterker is dan de duivel - want ook die bestaat werkelijk; de akelige gevolgen
daarvan worden wel duidelijk als je naar het nieuws kijkt. Daarom hebben wij Jezus nodig!
Veel profetieën uit het Oude Testament zijn al in vervulling gegaan; niet alleen in het Nieuwe
Testament met de komst van Jezus, maar ook nu nog! Over Jezus’ lijden en dood is al eeuwen
tevoren gedetailleerd geprofeteerd (zie o.a. Jes. 7:14; 53:1-12; Mich.5:1-2), net als over de
huidige tijd: zoals over de terugkeer van Gods volk naar de staat Israël… Als er geen God was,
hoe konden de profeten die namens Hem spraken, dan weten wat er in de toekomst zou gebeuren,
en zelfs wat er in de verre toekomst nog gáát gebeuren?
Ook nu nog werken de “gaven van de Heilige Geest”, zoals gaven van profetie, genezing, inzicht
en onderscheiding, en van het bidden of spreken in andere talen die men niet zelf heeft geleerd –
en dit kan ook een teken zijn voor ongelovigen (1Kor.14:22). De talloze boeken over dit soort
onderwerpen dringen nauwelijks door tot het grote publiek. Gelukkig staat het in de Bijbel; maar
nemen mensen de moeite om te lezen wat daar in staat?
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Wat zegt de Bijbel?
“Jezus antwoordde hun en zei: Mijn onderricht is niet van Mij, maar van Hem, Die Mij
gezonden heeft. Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit
God is” (Joh.7:16b-17). Dit is een prachtige uitnodiging om het uit te proberen, en te zien of het
allemaal wel klopt!! “U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart”
(Jer.29:13). Een beter en werkbaarder advies ken ik niet – ga daar gewoon eens praktisch op in.
Theoretische bewijzen hebben tot dusver immers allemaal gefaald; en men heeft ook niet kunnen
aantonen dat God niet zou bestaan…
Een praktisch voorbeeld: Ik heb een broer Bert. Maar misschien geloof je me niet... Voor zijn
bestaan is geen theoretisch bewijs te vinden, bv. door filosofie of wetenschap! En zelfs als ik hem
gedetailleerd zou beschrijven, zou je hem op straat toch vast niet herkennen. Zijn naam is wel
genoteerd bij de gemeente en in de telefoongids. Maar: als zulke papieren geschriften niet geloofd
worden (ze kunnen immers vol fouten of vervalst zijn!), dan blijft er nog één bewijsmogelijkheid over:
hem zélf te ontmoeten, zodat je kunt zien of die documenten wel waar zijn. Waar het theoretisch
bewijs faalt, geeft dus het proefondervindelijke bewijs uitkomst! Je belt hem gewoon op…
Stel: je vertelt dan aan je buurman, dat Bert wel degelijk bestaat. Maar die gelooft jou niet,
want misschien probeer je hem voor de gek te houden. Bovendien: hij heeft het immers alleen maar
van horen zeggen… jouw bewijs is dus echt niet overtuigend. Maar als die buurman dan zélf de
telefoon pakt, komt hij er wel achter!
Wetenschappers zoeken voor hun theorie een “proefondervindelijk bewijs”, waar met allerlei
proeven wordt gekeken of zo’n theorie klopt - dus of het in de praktijk wel echt “werkt”. Als wij
kleine mensen met ons verstand, onze theorieën en computers, de almachtige Schepper konden
begrijpen, dan waren wij haast net zo groot als Hij, en was Hij geen God meer… maar wij kunnen
zelfs ons eigen leven niet eens doorgronden! God kan dat wel – Hij staat boven zijn schepping. Hij
schiep ons met een eigen persoonlijkheid, naar zijn eigen beeld (Gen.1:26), want Hij is Zelf een
Persoon. Net als de persoon van mijn broer Bert is dus ook Hij niet theoretisch te berekenen.
Wat doe je dus als je Gods bestaan wilt bewijzen? Je probeert Hem te ontmoeten. Dat is het
eind van alle twijfel! Een proefondervindelijk bewijs stelt vast wat theoretisch niet voldoende kan
worden bewezen. Wie wil weten of God bestaat, kan dus met God Zelf in gesprek gaan. Als je Hém
wilt leren kennen, hoef je niet achter de rekentafel te kruipen, maar dan kun je Hem Zelf ontmoeten je belt Hem gewoon op… door te bidden! Hij neemt altijd op – en als Hij aan je stem hoort dat je het
werkelijk van harte meent, dan gaat Hij antwoorden… en je hebt geen idee hoe spannend het is, om
zelf iets van Hem te horen!!
Gods geschenk: Een persoonlijke relatie met Hem.

Nu nog een kleine toegift:
Gods handtekening ligt zelfs ook in het allerkleinste deeltje dat de wetenschap gevonden heeft. Je kunt
een deeltje niet eindeloos blijven splitsen, en tenslotte (bewezen door de CERN-deeltjesversneller in
Zwitserland) komt er een moment dat het deeltje zijn “plaatselijkheid” verliest! - Het gaat dan zelfs
door muren heen en kan op meer plaatsen tegelijk zijn: dat deeltje is dan ineens alom tegenwoordig…
Je zou zeggen: net als God… Dit allerkleinste deeltje wordt dan ook wel het “God-deeltje” genoemd
(ofwel het Higgs-Boson deeltje). Het getuigt van de waarheid van onze alom tegenwoordige en altijd
aanwezige, almachtige God, wiens handtekening zichtbaar is tot in het allerkleinste detail…
_____
* Zie bv. ook: Gen.2:1-4; Ps.8:4; 33:6; 89:12-13; 102:26; Jes.42:5; 45:12,18; Marc.13:19; Hebr.1:10; Col.1:1617; 2Petr.3:4-7; Opb.4:11; 10:6.
** Zie ook: Mark A. Garlick, “Geïllustreerde Atlas van het Universum”, Fontaine Uitg. BV (2007); ISBN 97890
72975010. Verder: Steven Weinberg, “The First Three Minutes”, Bantam Books (1984); ISBN 978 0553246827.
*** R.A. Torrey, “Difficulties in the Bible” Ch.4, Whitaker House (2003); ISBN 0883688697.
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6.

PRAKTISCHE MANIEREN VAN AANPAK BIJ AANKLACHTEN
(om voor jezelf door te lezen, en er daarna twee of drie te kiezen om wat extra
aandacht aan te besteden):
•

Geef de vijand geen voedsel voor aanklachten. Zorg dat jij je volledig hebt overgegeven aan
Jezus om Hem te gehoorzamen (Jes.54:14). Vraag God, of er nog iets tussen jou en Hem in
staat, en verzeker je ervan dat al je zonden (voor zover jou bekend) bij Hem zijn gebracht,
zodat die alle vergeven zijn. Al heb je nog zulke slechte dingen gedaan: als je daar oprecht
mee wilt kappen is er bij Hem altijd een weg terug… Kom met je zwakheid en zonden, en
neem zijn vergeving ook echt aan. Hij wast je rein van alle ongerechtigheid, en daar hebben
aanklachten geen enkele vat meer op!

•

Vergeef anderen, juist ook hen die jou misschien hebben aangeklaagd, zelfs al ben je het niet
met ze eens. Vergeven hoef je niet te doen vanuit je gevoel (je voelt daar niet altijd voor).
Vergeven kun je ook doen op basis van je keus om zo Gods wil te doen. Komen later je boze
gevoelens terug, dan kies je gewoon opnieuw voor vergeving. Er staat dan niets meer tussen
de Heer en jou in de weg. In je relatie met Jezus schuilt je kracht! (1Pet.3:13-16; Luc.9:1).

•

Kom in de “eerste liefde” (Opb. 2:4); leef dicht bij de Heer Jezus, toegewijd aan Hem. Zoek
de Heer veel in gebed deze periode; maak extra tijd vrij om bij Hem in de stilte te schuilen en
zijn liefde voor jou tot je te laten doordringen. Je kunt ook bidden om een diepere overgave.
Vertel de Heiland van je zorgen en alles wat je kwelt (1Pet.5:7). Vanuit het contact met Hem
komt onze innerlijke vernieuwing en verfrissing. Ook blijft de aanklager dan uit je buurt, want
hij is bang voor Gods tegenwoordigheid!

•

Dank de Heer Jezus nadrukkelijk voor het bloed, waarmee Hij aan het kruis voor jouw
zonden betaalde, en dat krachtig genoeg is ook voor jouw allerergste zonden! Hij heeft je
daardoor rein gewassen (1Joh.1:7-9). Vergeef ook jezelf: de waarheid van Gods geweldige
liefde en genade voor jou is het allerbeste medicijn tegen aanklachten.

•

Let op, waar jij precies op wordt aangeklaagd. Vaak is het iets waar je gevoelig voor bent.
Vlucht niet weg voor zulke aanklachten, maar zie ze onder ogen en breng ze bij Jezus. Hij
weet of het wel waar is, en of er nog zonden over zijn die je bij Hem kunt brengen. Als je dat
al gedaan had, dan is de aanklacht ongegrond – een leugen! - Laat de vijand jou niet blijven
kwellen met oude koeien die hij uit de sloot haalt… (Schrijf later eens op hoe je eruit kwam,
en bewaar dat. Misschien probeert de aanklager die leugens en trucs de volgende keer wéér op
jou uit, en dan heb jij de oplossing.)

•

Door de vergeving van je zonden ben je gereinigd, en sta je in de autoriteit van God. Sta op
de waarheid dat je vergeven bent, en wees standvastig! Weersta de vijand met zijn aanklachten
in de naam van Jezus, met je zwaard: het Woord van God. De lijst met proclamatieverzen in
de Appendix kan daarbij helpen.

•

Stop absoluut met piekeren en introspectie (zie Hfdst.2-B). Daarin is géén heil te vinden. Je
kunt niet steeds naar beneden in de bodemloze afgrond van jouw reeds met Christus begraven
“oude mens” (zondigheid) staren, en tegelijkertijd opzien naar Jezus, die jouw zondeprobleem
allang heeft opgelost (Kol.3:1-3). Blijf Jezus’ uitgestoken hand grijpen, en ga voorwaarts met
Hem die de weg weet.

•

Vraag God om een grotere vervulling met de Heilige Geest, die de Trooster is. Je kunt dat
gerust elke dag doen. Hij is ook je krachtbron in de geestelijke strijd. Besteed daarbij ook
meer tijd in lofprijs (Ps.50:23). Dat richt je oog áf van de problemen en óp naar de Heer, en
zo verblijd je zijn hart. Hij is het zo waard… En als door de problemen je hoofd er niet zo
naar staat: aanbiddingsmuziek op de achtergrond helpt ook!
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•

Zit niet bij de pakken neer als jij je veroordeeld voelt. Kijk naar wat God al in je leven heeft
gedaan, en wat Hij in het verleden heeft beloofd; schrijf zulke beloften op. Het zal je nieuw
perspectief geven voor je toekomst. Hij heeft een plan met jou! Er is ook in moeilijke tijden
vaak nog van allerlei waar we de Heer dankbaar voor kunnen zijn. Je kunt er immers voor
kiezen om te kijken naar positieve dingen. Ga bv. eens leuke dingen doen, of concentreer je op
je gaven en je roeping!

•

Ken Gods Woord! Het is je zwaard in de strijd tegen de vijand die je aanklaagt. Het is ook je
wegwijzer door de problemen van het leven (Ps. 119:5). Het kan heel nuttig zijn, belangrijke
Bijbelteksten op te schrijven die jou helpen om in de strijd een doorbraak te krijgen (zie ook
de lijst met proclamatieverzen in de Appendix).

•

Ga naar een kerk die duidelijk het vrijmakende Evangelie van genade brengt (Joh.7:17-18).
Gods Woord maakt vrij! Laat het ook een plaats zijn waar jij je echt thuis voelt - waar je de
liefdevolle stem van de Goede Herder opmerkt, die zijn hand naar jou uitstrekt en die jou
accepteert zonder voorwaarden...

•

Een tijd van vasten (en waar nodig verootmoediging) kan helpen om God intenser te zoeken
en daar ook meer tijd voor te hebben. Het Bijbelse vasten betekent: niet eten! Misschien ben
je niet goed gezond? Vraag dan aan God, welke vorm van vasten bij jou past (minder eten,
geen TV-kijken, of wat je ook maar helpt om je meer op God te concentreren en daar in stilte
de tijd voor te hebben). Luister in die tijd dan ook heel goed naar wat Hij te zeggen heeft, en
doe ook direct wat Hij je aanreikt.

•

Vergeet niet je geestelijke wapenrusting (Ef.6:10-18) aan te doen. Het maakt je minder
kwetsbaar voor de vijand - en al blijft hij het misschien proberen met zijn aanklachten en
beschuldigingen, je hebt die wapenrusting juist als jij je zwak voelt extra nodig!

•

Haal het meeste nut uit deze moeilijke periode. Je zult hierin diepe lessen kunnen leren die
later van grote waarde blijken te zijn om je dichter bij de Heer, en op een hoger plan te
brengen. Dat op zich geeft al troost en perspectief. En zelfs al had je fouten gemaakt: daar leer
je vaak meer van dan van je goede beslissingen! - Heel waardevol is ook, Gods raad, troost en
bemoedigingen uit deze periode in een dagboekje op te schrijven.

•

Waar mogelijk: laat voor je bidden in bv. een bidstond, door het pastoraat, of door een
Bijbelgetrouwe leider in je kerk, zoals na de dienst op zondag. “Een krachtig gebed van een
rechtvaardige brengt veel tot stand” (Jak.5:16). Vooral wijze oudere mensen die zelf lijden
hebben doorgemaakt kunnen vaak heel goed adviseren en troosten.

•

Pas bijzonder op voor de zonden van occultisme! (zie o.a. Deut. 18:9-13). Dat kan bv. zijn:
afgoderij, hekserij, astrologie, handlezen, een medium, waarzeggerij, hypnose, occulte
souvenirs, glaasje draaien, vrijmetselarij (ook bij voorouders), helderziendheid, telepathie,
pendelen, voodoo, magie, enz. Als je daarbij betrokken was, zoek dan vooral een christelijk
raadgever die inzicht en ervaring heeft in bevrijding van gebondenheden.
Ook de uitstekende boeken van bv. Graham & Shirley Powell en van Derek Prince
hierover (zie boekenlijst Appendix!) worden sterk aanbevolen. Ze bevatten zoveel goede
informatie, dat het niet nuttig is er ook hier nog eens extra op in te gaan.
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APPENDIX
(1)

Proclamatieverzen
Kies er een paar uit die jou aanspreken - ook goed om uit het hoofd te leren en zo paraat te
hebben als je je aangeklaagd voelt.

Deut.33:27a De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen.
2Kron.16:9a,NBG Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen,
wier hart volkomen naar Hem uitgaat.
Ps.3:2-4 HEERE, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders; velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn
ziel: hij heeft geen heil bij God. U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft
mijn hoofd omhoog.
Ps.16:8 Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik
niet.
Ps.16:11 U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht,
liefelijkheden zijn in Uw rechterhand voor altijd.
Ps.23:3-4 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, om wille van Zijn
Naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen,
want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
Ps.25:15 Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
Ps.27:1-3 De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn
levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij
levend te verslinden – mijn tegenstanders en mijn vijanden – struikelden zij zelf en vielen.
Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een oorlog tegen mij uit,
toch vertrouw ik hierop.
Ps.32:1 Welzalig hij, van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is.
Ps.34:18-19 Zij roepen en de HEERE hoort, Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De HEERE is
nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.
Ps.91:9-10 Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.
Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen.
Ps.139:23-24 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er
bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.
Spr.18:10 De naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in
een veilige vesting gezet.
Spr.28:13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal
barmhartigheid verkrijgen.
Jes.43:4,NBG Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen
voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven.
Jes.51:3 Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar woestijn
maken als Eden, haar wildernis als de hof van de HEERE. Vreugde en blijdschap zal daarin
gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang.
Jes.53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De
straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing
gekomen.
Jes.54:17 Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het
gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van
de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.
Jer.31:3b Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.
Jer.31:34b ...want zij zullen Mij allen kennen… Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun
zonden niet meer denken.
Jer.33:3 Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken,
die u niet weet.
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Mt.11:28-30 Kom naar Mij toe, allen, die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn
juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden
voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
Marc.13:11 En wanneer ze u wegleiden om u over te leveren, wees dan van te voren niet bezorgd wat
u spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek
dat, want h bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest.
Luc.10:19 Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle
kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.
Joh.3:16-17 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft
Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de
wereld door Hem behouden zou worden.
Joh.5:22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven.
Joh.6:37 Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet
uitwerpen.
Joh.7:37-38 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst
heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen
van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Joh.10:10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben
gekomen, opdat zij leven en overvloed hebben.
Joh.17:3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus
Die U gezonden hebt.
Rom.3:23-24 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet
gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Rom.5:8-9 God echter bewijst Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij
nog zondaars waren. Veel meer zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door
Hem behouden worden van de toorn.
Rom.6:6-7 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de
zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf van de zonde zouden dienen. Want
wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
Rom.6:11-12 Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in
Christus Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan
de begeerten daarvan te gehoorzamen.
Rom.8:1-2, NBG Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet
van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrij gemaakt van de wet der zonde en des
doods.
Rom.8:11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die
Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn
Geest, Die in u woont.
Rom.8:18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de
heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
Rom.8:28 Wij weten nu, dat (God) alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God
liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.
Rom.8:33-34a,NBG Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal
veroordelen?
Rom.8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad.
Rom.12:21,NBG Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
1Kor.1:30-31 Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en
gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt,
laat hij roemen in de Heere.
1Kor.6:10-11 …Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent
geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van
onze God.
1Kor.6:20 U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die
van God zijn…
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1Kor.10:13,NBG Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet
zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook
voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt.
1Kor.15:57 Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.
2Kor.3:18 Wij allen nu die met onbedekt gezicht, de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel
aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot
heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.
2Kor.4:6-7 Want God, Die gezegd dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in
onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het
aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de alles
overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.
2Kor.5:16-17 Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het
vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij
een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
2Kor.5:21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij
zouden worden gerechtigheid van God in Hem.
2Kor.10:4-5 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot
afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich
verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen
tot de gehoorzaamheid aan Christus (Grieks: van Christus).
2Kor.12:9-10,NBG En Hij heeft mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich
eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de
kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden,
smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak
ben, dan ben ik machtig.
Gal.3:13-14 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te
worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt.
Gal.5:22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Ef.1:7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de
overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.
Flp.4:8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat
lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk
dat.
Kol.1:13-14 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van
de Zoon van Zij. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving
van de zonden.
Kol.1:21b-22 … verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en
onberispelijk voor Zich te plaatsen…
Kol.1:27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit
geheimenis is onder de heidenen: Christus in u, de hoop op de heerlijkheid.
Kol.2:9-10 Want in Hem woont heel de volheid van de godheid lichamelijk. En u bent volmaakt
geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
Kol.2:13-15 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees,
samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift
dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons
gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij
heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor
over hen getriomfeerd.
Kol.3:17 En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus,
terwijl u God en de Vader dankt door Hem.
1Thes.5:16-24 Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God
in Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle
dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En moge de God van de
vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het
lichaam, onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die
u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.
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Hebr.4:15-16 Want wij hebben geen Hogepriester die geen medelijden kan hebben met onze
zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.
Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij
barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
Hebr.13:12 Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort
geleden.
Jak.4:7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.
1Pe.1:15-16 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw
levenswandel, want er staat geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.
1Pe.4:11,NBG Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit
kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, wie de
heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.
1Pet.5:7 Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
1Joh.1:7-9 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met
elkaar; en het bloed van Jezus Christus Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen
dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze
zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te
reinigen van alle ongerechtigheid.
1Joh.3:14 Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders
liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood.
Opb.12:11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun
getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.
Opb.15:2-3a En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest,
van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee,
met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, enhet
lied van het Lam…
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Zoekregister (op hoofdstuk)

Aanklachten van mensen
Aanklager
Aanvaarding
Aanval
Achterhoede
Afvalligheid
Angst voor mensen
Angst voor de hel
Antwoord van God
Avondmaal
Barmhartigheid
Bemoeial
Beproevingen
Berouw
Bescheidenheid
Beschuldigingen
Bestaan van God
Bevrijding
Bibliotheek van je hart
Bitterheid
Bloed van Jezus
Dienen van God
Dag des HEREN
Doop
Eenheid
Eerste liefde
Eigenbelang en egoïsme
Eigen mening
Eigen wil
Ernst maken
Evangelisatie
Excuses
Galatië-probleem
Geaardheid
Gebed
Gedragsverandering
Gehoorzaamheid
Geloof
Genade
Genesis 1
Genezing
Getuigen
Geven
Gevoelens
Geweld en oorlogen
Gezag
Goed genoeg
Goedheid van God
Grenzen
Hartsgesteldheid
Heelal
Heilige Geest
Heilige Geest, doop

niet schuldig: 2-B(2); 3; 4
niet schuldig: 3
niet schuldig: 5-B; 5-W; 5-X
niet schuldig: 2-B(4)
niet schuldig: 2-B
niet schuldig: 5-Y
niet schuldig: 5-J; 5-N; 5-V; 5-X
niet schuldig: 5-T
niet schuldig: 5-B
niet schuldig: 5-F
niet schuldig: 5-R; 5-W
niet schuldig: 5-U
niet schuldig: 5-Q
niet schuldig: 5-K
niet schuldig: 5-X
niet schuldig: 3
niet schuldig: 5Zniet schuldig: 1; 5-O; 6
niet schuldig: 5-O
niet schuldig: 3(2)
niet schuldig: 5-F; 6
niet schuldig: 5-G; 5-W
niet schuldig: 5-Z
niet schuldig: 5-M
niet schuldig: 5-F
niet schuldig: 6
niet schuldig: 5-T
niet schuldig: 5-U
niet schuldig: 5-S
niet schuldig: 5-Y
niet schuldig: 5-V
niet schuldig: 5-I
niet schuldig: 1; 5-Y
niet schuldig: 5-O
niet schuldig: 5-A; 5-S; 5-Y; 6
niet schuldig: 4(2)
niet schuldig: 5-T; 5-U; 5-X
niet schuldig: 5-C; 5-R; 5-Z
niet schuldig: 5-A; 5-I; 5-Y
niet schuldig: 5-Z
niet schuldig: 5-F
niet schuldig: 5-V
niet schuldig: 5-W
niet schuldig: 2; 5-E; 5-O; 5-P
niet schuldig: 5-S
niet schuldig: 5-U
niet schuldig: 5-I
niet schuldig: 5-Q
niet schuldig: 5-J; 5-U
niet schuldig: 5-W
niet schuldig: 5-Z
niet schuldig: 2-A
niet schuldig: 5-M

92
Heilige Geest, ontvangen
Heilige Geest, zonde tegen
Heiligheid
Helden
Hoop
Identiteit
In Christus zijn
Introspectie
Kerk zoeken
Kind van God
Leugens
Lijden
Lijken op Jezus
Lofprijs
Maarten Luther
Misbruik
Moed
Motivatie
Munitie
Nederigheid
Niet schuldig meer
Nieuwe kansen
Nieuwe mens aantrekken
Nieuwe schepping
Occultisme
Onderscheiding
Ongehoorzaamheid
Onreine gedachten
Onrust
Ontmoediging
Oordeel
Oorlog
Oorzaken
Open deur
Openheid
Oude mens afleggen
Overgave
Pedofilie
Perfectionisme
Pesterijen
Piekeren
Prestige, presteren
Positie
Problemen
Rebellie
Regie over je leven
Respect
Roddel
Roeping
Schaakbord
Schepping
Schroom
Schuldgevoelens
Seksuele zonden
Slaafsheid
Sleutel om vrij te worden

niet schuldig: 5-M
niet schuldig: 5-L
niet schuldig: 2-A; 5-M; 5-W
niet schuldig: 5-U
niet schuldig: 3; 5-H
niet schuldig: 5-O
niet schuldig: 2-A; 5-O
niet schuldig: 2-B; 6
niet schuldig: 5-A; 5-Y; 6
niet schuldig: 5-A; 5-B; 5-J
niet schuldig: 5
niet schuldig: 5-Q; 5-R; 5-S
niet schuldig: 2; 5-D
niet schuldig: 6
niet schuldig: 5-D
niet schuldig: P-O
niet schuldig: 5-U
niet schuldig: 5-T; 5-W
niet schuldig: 5-E
niet schuldig: 5-U; 5-X
niet schuldig: 2; 5-E
niet schuldig: 5-G
niet schuldig: 3
niet schuldig: 2-A; 5-D; 5-K; 5-O
niet schuldig: 6
niet schuldig: 3; 5-D; 5-H
niet schuldig: 5-G
niet schuldig: 5-O
niet schuldig: 5-P
niet schuldig: 5-B
niet schuldig: 5-Y
niet schuldig: 5-S
niet schuldig: 2-B
niet schuldig: 5-V
niet schuldig: 5-J
niet schuldig: 2A; 3
niet schuldig: 2-A
niet schuldig: 5-O
niet schuldig: 5-I
niet schuldig: 2-B(3); 5-R
niet schuldig: 2-B; 5-D(e); 6
niet schuldig: 2-B; 5-U; 5-W
niet schuldig: 5-U; 5-W
niet schuldig: 5-P; 5-Q
niet schuldig: 5-U
niet schuldig: 5-P
niet schuldig: 5-U
niet schuldig: 3; 5-J
niet schuldig: 5-G
niet schuldig: 5-S
niet schuldig: 5-Z
niet schuldig: 5-X
niet schuldig: 2-B;5-E
niet schuldig: 5-O
niet schuldig: 5-U
niet schuldig: 2-B(1)
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Stal
Stem van de Heilige Geest
Straf
Strenge opvoeding
Tegenovergestelde geest
Terugval
Toekomstperspectief
Toneelspel
Trauma, verwonding
Troost
Trots
Uitnodiging
Uitverkoren
Valkuilen
Vage schuldgevoelens
Vasten
Verdriet
Vergeving van anderen
Vergeving van jezelf
Vergeving van zonden
Verleden
Verleidingen
Verloochenen
Verloren Zoon
Verlossing
Vertrouwen
Veroordelen
Verzoekingen
Vrede
Vrijheid
Vrijmoedigheid
Vrijgevigheid
Vrucht op je werk
Waarheid
Wapenrusting
Werken voor God
Werkterrein van ons hart
Wetten
Wijsheid
Wil
Zegen
Zelfbeheersing
Zelfbevrediging
Zelfmedelijden
Zelfverbetering
Zelfrespect
Zelfzucht
Ziekte
Zondaarsgebed
Zonden belijden
Zonder voorwaarden
Zorgen
Zwaard
Zwakheid

niet schuldig: 5-A
niet schuldig: 3; 5-D
niet schuldig: 5-Q
niet schuldig: 5-I; 5-T
niet schuldig: 5-U
niet schuldig: 5-H
niet schuldig: 5-H
niet schuldig: 5-A
niet schuldig: 2-B(3); 5-N; 5-O
niet schuldig: 5-Q
niet schuldig: 5-U
niet schuldig: 5-B
niet schuldig: 5-B
niet schuldig: 3niet schuldig: 5E
niet schuldig: 6
niet schuldig: 5-Q; 5-R
niet schuldig: 2-B(3); 3(2); 4(4); 5-I;6
niet schuldig: 2 niet schuldig: -B; 3(3); 5-D; 5-I; 5-J
niet schuldig: 2; 3; 5-A tot 5-W
niet schuldig: 2-B; 5-D(d); 5-J
niet schuldig: 5-O
niet schuldig: 5-V
niet schuldig: 5-A
niet schuldig: 2
niet schuldig: 5-C
niet schuldig: 4(2)
niet schuldig: 5-O
niet schuldig: 5-P
niet schuldig: 5-N
niet schuldig: 5-V
niet schuldig: 5-W
niet schuldig: 5-X
niet schuldig: 3; 5-E; 5-P; 6
niet schuldig: 6
niet schuldig: 5-G; 5-W
niet schuldig: 3
niet schuldig: 1; 5-W
niet schuldig: 2-A
niet schuldig: 5-T
niet schuldig: 2-A; 5-P; 5-U; 5-W
niet schuldig: 5-O
niet schuldig: 5-O
niet schuldig: 5-P
niet schuldig: 5-I
niet schuldig: 5X
niet schuldig: 5-T
niet schuldig: 5-R
niet schuldig: 5-A
niet schuldig: 2; 5-A; 5-D; 5-J; 5-N
niet schuldig: 5-A; 5-M
niet schuldig: 5-P
niet schuldig: 1
niet schuldig: 2; 5-H
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Aanbevolen boeken
Veel meer boeken zijn aan te bevelen; hieronder volgt maar een kleine greep:

Henry Cloud & John Townsend, “Grenzen”, Koinonia (1997); ISBN 90-76193-01-0.
Graham & Shirley Powell, “Christen, wees vrij!”, Uitg. Shama (2009); ISBN (13)9789057982453.
Derek Prince, “Zegen of vloek”, Gideon (1991); ISBN 9060675754, NUGI 635.
Neil T. Anderson, “Op weg naar vrijheid in Christus”, Uitg. CPC (2003); ISBN 90-71813-30-4.
Leanne Payne, “Herstel van identiteit”, Coconut (2009); ISBN 9789072698117.
Leanne Payne, “Crisis in mannelijkheid”, Navigator (2002); ISBN 9789070656898.
Clara M. van Dijk, “Op weg naar vernieuwing”, Importantia Publ. (2008); ISBN 9789057191572.
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