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Met welk doel zond God Zijn Zoon naar deze wereld?

Johannes 3:17 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.

1 Timotheüs 2:3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze 
Zaligmaker, 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid 
komen.
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Voorwoord
Henk Schipper 
Giethoorn, 1 november 1928 - Veenendaal, 19 maart 2022 

Ruim twee jaar geleden spraken Henk en ik elkaar. Zijn gezondheid was broos ge-
worden, zijn levenseinde, hier op aarde, nabij. Henk vroeg me in dat gesprek of ik 
in de afscheidsdienst wilde voorgaan. Het zou nog ruim twee jaar duren, voordat 
Zijn Heiland Henk thuis zou roepen. Die tijd heeft hij ten volle benut. De avond 
voor zijn heengaan, feitelijk enkele uren daarvoor, zat Henk nog met zijn laptop in 
bed te werken. Beter kunnen we hem niet tekenen.

Op 10 maart 2022 mailde hij mij de tekst van een nieuw boek. Dat was niet zonder 
reden. In dat nieuwe boek komen heel belangrijke onderwerpen naar voren. Zoals 
we van Henk gewend zijn, werden de onderwerpen keurig gerubriceerd, waardoor 
de boodschap zeer toegankelijk wordt. De kracht van de boeken van Henk is niet 
dat hij zijn eigen gedachten over de onderwerpen waarover hij schrijven mocht 
neerschreef, wat zo dikwijls gedaan wordt. Nee, de veelheid aan Bijbelteksten geven 
de Bijbelse boodschap duidelijk weer. Daarin schuilt de kracht van het Evangelie.

Er was nog een belangrijke reden waarom ik de tekst van dit nieuwe boek ontving. 
De afscheidsdienst zou gedragen moeten worden door de drie thema’s van dat 
boek: Geloof - Bekering - Wedergeboorte. Zijn dat niet de belangrijkste zaken voor 
ons mensen? Wanneer we Gods Woord geloven, ons bekeren tot God, dan doet Hij 
ons wedergeboren worden tot een levende hoop. 

Het boekje doorlezend, lijkt het of Henk, meer nog dan in de andere boeken, ge-
dreven was deze allerbelangrijkste boodschap door te geven. Zo is dit boekje, wat 
u nu in handen hebt, in zekere zin, ook het geestelijke testament van Henk gewor-
den, zijn geestelijke nalatenschap. 

Ds. Henk Schouten
5 april 2022 Veenendaal
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Waarom dit boek?
Waarom een boek over deze kernbegrippen van de Bijbel? In de Bijbel zelf, kan 
men toch alles lezen over geloven, bekeren en opnieuw geboren worden? Ja, dat is 
zonder meer waar en dat betekent dus ook dat het heel belangrijke onderwerpen 
zijn.

In deze tijd echter, lezen steeds minder mensen de Bijbel. Daar komt nog bij, dat 
de Bijbel momenteel in het Nederlands, in minstens zes verschillende vertalingen 
verkrijgbaar is. Voor welke vertaling moet je dan kiezen? Daar bestaat veel verwar-
ring over. Veel mensen vinden de Bijbelse taal moeilijk te begrijpen. Als een jon-
gere ook nog veel woorden tegenkomt, die niet meer gebruikt worden, is de kans 
groot dat hij/zij er niet meer aan begint. Daarom is een goede Bijbelvertaling in 
hedendaags Nederlands heel belangrijk.

Er zijn nog meer redenen om deze kernwoorden uit de Bijbel nader te verklaren. 
Wat is er gaande? Uit de prediking in verschillende kerkelijke denominaties blijkt 
dat de begrippen: bekering en wedergeboorte bijna niet meer voorkomen. Bekering 
is niet meer nodig. Er wordt vaak gezegd: ”God is liefde en je mag komen zoals je 
bent.” Maar het Woord leert ons dat je niet mag blijven zoals je bent. Volgens een 
PKN dominee, komt wedergeboorte maar één keer in de Bijbel voor en volgens een 
hoogleraar theologie, kun je over wedergeboorte een leven lang doen. 

De woorden geloven of geloof worden veel gebruikt in de prediking, maar deze 
vlag kan verschillende ladingen dekken. Met andere woorden: de inhoud en de 
betekenis worden niet altijd op Bijbelse wijze verklaard.

We herkennen meer en meer wat de Heere Jezus zegt in Lukas 18:8: Maar zal de 
Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? 

Dat is de nood van deze tijd. Aangezien er zonder geloof, bekering en wederge-
boorte geen behoud is, geeft dit mij voldoende motivatie om biddend, onder de 
leiding van de Heilige Geest, te gaan onderzoeken wat de Bijbel zegt over deze 
kernwoorden. 
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Hoe was het ook al weer?
Adam en Eva, de eerste mensen, waren door God zeer goed geschapen en leefden 
in de Hof van Eden in volkomen harmonie met hun Schepper. Ze geloofden God. 
Ze vertrouwden God en ze gehoorzaamden God. Toen zij echter verzocht werden 
door de satan, konden zij de proef niet doorstaan. Ze geloofden satan, vertrouwden 
God niet meer en werden ongehoorzaam. Dit noemen wij de erfzonde en deze 
bracht scheiding tussen God en mens. Ze werden verdreven uit de Hof en kwamen 
terecht in het domein van satan. Dat had grote gevolgen voor de gehele mensheid. 
Wat is er veranderd?

We gaan hiervoor naar het Bijbelboek Genesis: Genesis 3. 

Genesis 3:7 Toen zij dat hadden gedaan, kregen ze door dat ze naakt waren en zij 
schaamden zich. Van bladeren van een vijgenboom maakten ze schorten en hin-
gen die om hun middel. 8 Die avond hoorden zij de Heere God door de hof wan-
delen en zij verborgen zich snel tussen de bomen. 9 De Heere God riep: ‘Adam, 
waar ben je?’ 10 Adam antwoordde: ‘Ik hoorde U en toen werd ik bang omdat ik 
naakt ben. Daarom verstopte ik me.’ 11 ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent?’ 
vroeg de Heere God. ‘Of heb je soms gegeten van de boom waarvoor Ik jullie 
had gewaarschuwd?’ 12 Adam zei: ‘De vrouw die U mij hebt gegeven, heeft mij 
ervan gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ 13 De Heere God wendde Zich tot 
de vrouw en vroeg: ‘Hoe kon je dat nu doen?’ Zij antwoordde: ‘De slang heeft mij 
bedrogen en misleid.’14 Toen zei de Heere God tegen de slang: ‘Ik zal je hiervoor 
straffen. Je zult vervloekt zijn onder alle dieren op aarde, je hele verdere leven zul 
je op je buik door het stof kruipen. 15 De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen, 
zullen vijanden zijn. Eén van haar nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen en jij 
zult Zijn hiel verbrijzelen.’ 16 Na die woorden zei God tegen de vrouw: ‘Met veel 
pijn en moeite zul je je kinderen krijgen. Je zult verlangen naar je man en hij zal 
over je heersen!’ 17 Tegen Adam zei Hij: ‘Omdat je naar je vrouw hebt geluisterd 
en ondanks mijn waarschuwing toch van de boom hebt gegeten, zal Ik de aard-
bodem vervloeken. Voortaan zul je hard moeten werken om in leven te blijven. 18 
Er zullen dorens en distels groeien en van de wilde planten zul je eten. 19 Tot de 
dag van je dood zul je zwetend het land bewerken om te kunnen leven. Dan zal 
je lichaam vergaan tot het stof van de aarde. Want uit stof ben je gemaakt en tot 
stof zul je weer worden.’ 20 En de man noemde zijn vrouw Eva, moeder van alle 
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levenden, omdat uit haar alle mensen zouden worden geboren. 21 De Heere God 
maakte van dierenhuid kleding voor Adam en zijn vrouw en trok hun die aan. 22 
‘Door te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad is de mens aan Ons 
gelijk geworden. Als hij nu van de boom van het leven eet, zal hij ook nog voor 
altijd leven,’ zei de Heere God. 23 Daarom stuurde Hij de mens voor altijd uit de 
hof van Eden weg: hij moest het land gaan bewerken waaruit hij was voortgeko-
men. 24 God verdreef de mens en plaatste aan de oostkant van de hof cherubs 
en een vlammend zwaard dat flitsend heen en weer schoot, om de toegang tot 
de boom van het leven te bewaken. Het Boek.

In Genesis 2:17 zegt God dat, indien Adam en Eva Zijn gebod overtreden, zij de 
dood zullen sterven. Want het loon van de zonde is de dood. 

God heeft echter in Zijn grote genade vanaf het begin een herstelplan gemaakt 
voor de mens. Vanaf de grondlegging van de wereld is het Lam van God geslacht 
als een volkomen offer, om verzoening tussen God en mens te bewerken. Door het 
geloof in Jezus Christus, de Zoon van God, als volmaakt offer voor mijn zonde en 
door bekering kan mijn relatie met God hersteld worden, kan ik zelfs een kind van 
God worden. Want God, in Zijn grote liefde, wil dat alle mensen zalig worden. Hij 
wil niet dat wij in de eeuwigheid bij satan in de hel terecht komen. Daarom heeft 
God Zijn Zoon naar deze wereld gezonden om mensen met Zich te verzoenen 
door het volkomen offer van de Heere Jezus op Golgotha. Hij heeft in onze plaats, 
de straf op de zonde gedragen en vrijwillig Zijn leven afgelegd. Christus heeft ons 
vrijgekocht uit de macht van satan en bevrijd van de slavernij van de zonde door 
Zijn kostbaar en dierbaar bloed te storten. 

Hij roept ons op om ons te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht 
van satan tot God om door het geloof vergeving van zonden te ontvangen en een 
erfdeel onder de geheiligden. Handelingen 26:18.

Zowel in het Oude- als het Nieuwe Testament wordt de mens zalig op basis van het 
offer van Christus en op basis van het persoonlijk geloof. Abraham werd door zijn 
geloof gerechtvaardigd.

Wie nu in Jezus, de Zoon van God gelooft, ontvangt de Heilige Geest en wordt door 
die Geest wedergeboren. Hij wordt een nieuwe schepping.
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Titus 3:5 Christus maakte ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaar-
digheid die wij zouden gedaan hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door 
het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.

Ons geloof is altijd de sleutel tot het verstaan van de Schrift en de hand waarmee 
wij van God ontvangen, wat Hij beloofd en bereid heeft in en door Zijn Zoon de 
Heere Jezus.

Efeze 2:8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit 
u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Dat zien we meteen al in het leven van Abel, de zoon van Adam en Eva. Hij geloofde 
God, hij vertrouwde God en hij gehoorzaamde God. Dit in tegenstelling tot zijn 
broer Kaïn. 

Abel slachtte een dier. Er vloeide bloed. Abel wist dat er zonder bloedstorting geen 
vergeving is. 

Vanaf het begin is het duidelijk dat de mens een keuze kan maken. Wil hij God 
vrijwillig liefhebben, in Hem geloven en Hem vertrouwen en gehoorzamen of gaat 
hij de satan en zijn eigen vlees en begeertes navolgen? 

Hebreeën 11:4 Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn; 
hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf 
aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

Was er redding mogelijk voor Adam en Eva? Konden ze zalig worden? 

Wat zegt Gods Woord hierover?

Adam en Eva staan voor God als bange, schuldige mensen. God Zelf zoekt hen op 
en begint het gesprek. Het gesprek gaat over hun daden. Het is een gerechtelijk 
onderzoek. De zaak wordt tot op de bodem uitgezocht. God oordeelt en veroor-
deelt. Maar dan komt God te midden van de oordelen met een wonderlijke belofte. 
De belofte van God uit 
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Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw en tus-
sen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen en u zult 
Het de hiel vermorzelen. 

Het is de belofte van de Nakomeling van Eva, Die zal komen om de duivel te over-
winnen. Dit is de Heere Jezus.

Bij Gods komst in het Paradijs spreekt God al over Zijn tweede komst. Hij zal ko-
men door middel van Zijn Zoon Jezus Christus als de tweede Adam, om de eerste 
Adam uit de macht van de satan te bevrijden. Hij is vol van genade en liefde. God 
gaat Zijn verloren en schuldige kinderen door middel van Zijn eniggeboren Zoon 
redden. Hij gaat in hun plaats staan. Hij gaat de schuld van hun overtreding op 
Zich nemen en het oordeel dat zij verdienen, voor hen dragen. Bij Gods komst in 
het Paradijs krijgen we al een blik op het kruis van Gods Zoon, op Golgotha.

Toen God Zijn schuldige kinderen vond, heeft Hij hen niet gedood, maar als een 
Vader Zijn arm om hen heen geslagen en hen redding geboden van de eeuwige 
ondergang. Dit is de basis van Gods herstelplan. Dit is het hart van het Evangelie.
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De betekenis van het woord 
“geloof”
Geloof of geloven betekent: “voor waar houden”. Ik geloof je, betekent: ik ben over-
tuigd dat je de waarheid spreekt. Ik vertrouw je. Het tegenovergestelde is ongeloof. 
Nu even een overstapje naar de Bijbel. We hebben al gezegd dat geloof een kern-
woord in de Bijbel is.

De kortste Bijbels definitie van geloof vinden we in 

Hebreeën 11:1: Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en 
een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Wat leren we uit 

Hebreeën 11:6 Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot 
God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie hem zoeken.

Hebreeën 4:2 Maar het gepredikte Woord bracht hun geen voordeel, omdat het 
niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.

Vele mensen in de Bijbel geloofden God, gaven zich aan Hem over en volgden en 
gehoorzaamden Hem. Welke prijs ze daar ook voor moesten betalen. 

Kaïn en ook koning Saul waren personen in de Bijbel, die hun eigen vlees en be-
geerten navolgden. Ze lieten zich leiden door hun hoogmoed. Ze geloofden God 
niet, vertrouwden en gehoorzaamden Hem niet. Vlak voor zijn dood raadpleegde 
Saul zelfs een waarzegster en hij maakte zelf een einde aan zijn leven. 

Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God.

We komen in Hebreeën 11 een hele rij Oudtestamentische gelovigen tegen, die uit 
hun daden toonden dat ze God geloofden op Zijn Woord, Hem vertrouwden en 
gehoorzaamden. Ze zijn ons tot voorbeeld.
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Thomas wilde vanwege zijn ongeloof, zijn handen leggen in de wonden van de 
Heere Jezus, maar Hij zegt tegen ons: 

Johannes 20:29b Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch zullen geloven. 

1 Timotheüs 6:12 Strijd de goede strijd van het geloof. 

Daartoe worden wij opgeroepen, want in Christus zijn wij meer dan overwinnaars 
in deze strijd. 

Als je iemands woorden niet gelooft, hoeft dat niet altijd consequenties te hebben. 
Hoe anders is het, als iemand de Woorden van God of Jezus niet gelooft. Dat heeft 
gevolgen voor zijn of haar eeuwige zaligheid.

De Bijbel windt er geen doekjes om. We lezen in 

Romeinen 14:23 Alles wat niet uit geloof is, is zonde. 

Wat zegt de Bijbel over geloof?

Waarom wil ik weten wat de Bijbel over geloof zegt? Dat wil ik graag weten, omdat 
ik in het dagelijkse leven allerlei soorten van geloof tegenkom. 

Wat is nu het ware, echte geloof, zoals God dat van ons verlangt? Met geloof wordt be-
doeld: “geloven dat Jezus ook voor mij persoonlijk, voor de vergeving van mijn zonden, 
Zijn leven heeft geofferd aan het kruis op Golgotha”. Hoe kom ik aan dat geloof?

Jezus is gestorven voor de verzoening van zondaren met God. Mensen die zich 
geen zondaar weten of voelen, kunnen hier dus niets mee. Veel mensen die naar 
een kerk gaan, geloven meestal wel alles of veel wat in de Bijbel staat over Jezus, 
maar voelen zich geen zondaar voor God. Zijn misschien wel vroom, maar zondaar, 
nee dat niet. Ja, natuurlijk, alle mensen zijn zondaren. Daar is Jezus voor gekomen. 
Maar ik voel mij geen zondaar. Ik houd me aan de tien geboden. Ik doe al die vre-
selijke dingen niet, die mensen in de wereld doen. En daar komt de hoogmoed om 
de hoek kijken. Wat moet ik dan precies voelen als zondaar? Dat zijn van die vragen 
die er leven.
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Maar het gaat niet in de eerste plaats om ons gevoel, maar om het feit dat de Bijbel 
zegt dat we zondaar zijn. 

Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. 

Zie ook Romeinen 3:10-20 en Jesaja 59;1,2.

Gods Woord is radicaal. Jezus is ook radicaal.

Romeinen 6;23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van 
God is eeuwig leven, door Jezus Christus onze Heere.

Hij stierf voor zondaren. Hij stierf voor mensen die erkennen dat ze zondaar zijn. 
Die de zonde als een last ervaren en een sterk verlangen hebben naar reiniging en 
vergeving. Psalm 32: 3-5. In Johannes 16:8 staat dat de Heilige Geest overtuigt van 
zonde. Dus, als u zich geen zondaar voelt, bidt dan tot God om de overtuiging door 
de Heilige Geest. 

In de Bijbel vinden we vele voorbeelden van mensen, die God op Zijn Woord ge-
loofden. We hebben al de zogenaamde geloofshelden uit Hebreeën 11 genoemd. 
Tijdens de rondwandeling van de Heere Jezus op aarde, horen we vele keren uit 
Zijn mond: “Uw geloof heeft u behouden.” De Heere Jezus maakte ook steeds weer 
duidelijk dat zondenvergeving belangrijker is dan lichamelijke genezing. God de 
Vader en de Heere Jezus geven in de Bijbel duidelijk aan wat een waar geloof in-
houdt. 

Het Evangelie in een notendop en de kern van het geloof vinden we in:

Johannes 3:16 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.

17 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.

18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al ver-
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oordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van 
God.

We willen nu verder onderzoeken wat Gods Woord zegt over geloof en geloven. Is 
dat nodig? Ja, omdat veel mensen de betekenis van deze woorden verkeerd begrij-
pen, verkeerd uitleggen, verdraaien, er iets aan toevoegen of er iets van afdoen.

Om de betekenis te verstaan is het nodig dat we Schrift met Schrift vergelijken. 

Kernwoorden: geloven – geloof – geloofd – geloofde - gelooft

Deze Bijbelse begrippen vinden we van Genesis tot en met Openbaring. We gaan 
zien welke betekenis ze hebben in hun context. We beginnen in het Bijbelboek 
Genesis en wel bij Abraham.

Abraham geloofde God

Genesis 15:6 En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerech-
tigheid. 

Abram, van nature een zondaar uit het heidense Ur van de Chaldeeën (Irak), ver-
trouwde God en geloofde Hem op Zijn Woord. Hij vertrok uit zijn woonplaats en 
gehoorzaamde God om te gaan naar een plaats die de Heere hem wijzen zou. 
Door dat geloof verzoende God Zijn zondig leven en kwam Abram recht voor God 
te staan. Daardoor werd Abram een vriend van God, ja zelfs een profeet van God. 

Dat Abraham ook een profeet was, daarover lezen we in de ontmoeting van 
Abraham met Abimelech, een vorst in het land Kanaän. Abimelech had de vrouw 
van Abraham bij zijn harem gevoegd. Abraham had tegen Abimelech gezegd dat 
Sara zijn zuster was. Dit was een halve waarheid of een halve leugen. Reden voor 

Abimelech om Sara bij zijn harem te voegen. Maar God greep in. Wilde niet dat 
Sara verontreinigd werd door de omgang met Abimelech. God sprak tot Abimelech 
in een visioen.

Genesis 20:7 Nu dan, geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet! 
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Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft. Als u haar echter niet teruggeeft, 
weet dan dat u zeker zult sterven, u en al wat van u is. (die man is Abraham) 

Jakobus 2:23 En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het 
is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.

Jesaja 41:8 Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van 
mijn vriend Abraham. (NBG51)

Jesaja 41:8 Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob,  die Ik heb verkozen, het nage-
slacht van Abraham, die Mij liefhad. (HSV)

Zie ook: 2 Kronieken 20:7; Johannes 15:13-15.

Het volk Israël geloofde

Exodus 4:31 Het volk nu geloofde. Toen zij hoorden dat de HEERE naar de Isra-
elieten omgezien had en dat Hij hun onderdrukking gezien had, knielden zij en 
bogen zij zich neer.

De Israëlieten dienden in Egypte de afgoden van Egypte. Zij kenden de HEERE, de 
God van hun vaderen, niet meer zoals hun voorvaders Jakob en Jozef. Toen Mozes, 
namens de HEERE tot hen sprak, geloofden zij de woorden van Mozes en knielden 
zij. Voor de HEERE? Dat zou kunnen.

Exodus 14:31 Toen zag Israël de machtige hand die de HEERE tegen de Egypte-
naren gekeerd had, en het volk vreesde de HEERE en geloofde in de HEERE en 
in Mozes, Zijn dienaar.  

Na de tocht door de Roode Zee en de ondergang van de Egyptenaren vreesde Israël 
de HEERE en geloofde (vertrouwde) de HEERE en Mozes. Dit geloof van Israël zegt 
niets over het persoonlijke geloof van iedere Israëliet. Maar als volk vreesden zij de 
HEERE.
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Goede koningen en slechte koningen

Vertrouw op de HEERE en Zijn profeten

2 Kronieken 20:20 De  volgende  morgen stonden zij vroeg op, en vertrokken 
naar de woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei: Luis-
ter naar mij, Juda, en  u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de  HEERE, uw 
God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u voorspoedig 
zijn. 21 Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de HEERE zangers aan 
en mensen die de heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapen-
de mannen uit trokken en zeiden: Loof de HEERE, want Zijn goedertierenheid 
is voor eeuwig! 22 Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde 
de HEERE hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïr 
gebergte die op Juda waren afgekomen, en zij werden verslagen.

In deze passage gaat het over Josafat, een koning van de stammen Juda en 
Benjamin. Israël was toen al verdeeld in twee koninkrijken: een tien stammenrijk 
en een twee stammenrijk. De koningen van het tien stammenrijk weken meestal af 
van de geboden van God en dienden de afgoden. De koningen van het twee stam-
menrijk waren vaak Godvrezend. 

2 Kronieken 20:37 Maar Eliëzer, de zoon van Dodava, uit Maresa, profeteerde te-
gen Josafat: Omdat u een verbintenis aangegaan bent met Ahazia, heeft de HEE-
RE uw werken afgebroken. Toen leden de schepen schipbreuk en konden zij niet 
naar Tarsis varen.

Josafat was voor het grootste deel van zijn leven een Godvrezende koning, maar 
tegen het einde van zijn koningschap ging hij een overeenkomst aan met de god-
deloze koning van het tien stammenrijk. Zij lieten voor gezamenlijke rekening tien 
schepen bouwen. Maar de HEERE keurde deze verbintenis niet goed. Met als re-
sultaat, alle schepen verongelukten door schipbreuk. 
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Asaf, de Psalmist, geloofde God
Een heerlijk getuigenis van Asaf
De Almachtige HEERE is mijn toevlucht
Mensen zonder God gaan eeuwig ten onder

Psalm 73:21 Toen bitterheid in mijn hart opkwam en ik opstandig en geprikkeld 
was, 22 reageerde ik als een dwaas zonder inzicht. Ik gedroeg mij onredelijk te-
genover U. 23 Toch zal ik altijd bij U blijven; U houdt mij stevig vast. 24 Door Uw 
raadgevingen zal ik mij laten leiden; en wanneer ik eenmaal sterf, mag ik in Uw 
heerlijkheid bij U komen. 25 Wie of wat heb ik, buiten U, nog nodig? Als ik U heb, 
heb ik verder niets nodig en verlang ik niets meer. Noch op aarde, noch in de he-
mel. 26 Al zou ik geestelijk en lichamelijk bezwijken, mijn hart vertrouwt op God, 
Die mijn rots is. Voor eeuwig houdt Hij mij vast. 27 Het is duidelijk. Wie niet met 
U leven, gaan hun ondergang tegemoet. U vernietigt ieder die U verlaat en ande-
re goden dient. 28 En ik? Ik ben gelukkig als ik dicht bij God ben. De Almachtige 
HEERE is mijn toevluchtsoord. Ik wil iedereen over Uw werk vertellen. (Het Boek 
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®)             

Psalm 73:22 Toen was ik onvernuftig, en wist niets; ik was een groot beest bij U. 
(SV) 

Onvernuftig betekent, zonder verstand. Een “groot beest” wordt ook wel vertaald 
met als een “onredelijk dier”.

Als de HEERE een mens overtuigt van zijn zonde, dan kan hij zich voelen als een 
onrein dier. Zo is het bij mij wél gegaan. De HEERE, een heilig God, liet mij al 
mijn zondige daden en onreine gedachten uit mijn jeugd zien. Dan ga je je voelen 
als een onrein beest tegenover een heilig God. Dan is het zo’n grote genade dat je 
mag weten dat God je reinigt door het bloed van de Heere Jezus en al je zonden 
vergeeft en je ook nog wil gebruiken in Zijn dienst om Gods Woord te verspreiden 
onder de volken via de boeken. Dank zij het offer van de Heere Jezus, in mijn plaats 
gestorven voor al mijn zonden. 

Uit de getuigenis van Asaf blijkt dat Asaf een echt kind van God is. Dat hij opnieuw 
geboren is. Hierover meer in het hoofdstuk over wedergeboorte.
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Zij geloofden niet – gingen door met zondigen

Psalm 78:22 Want zij geloofden niet in God en vertrouwden niet op Zijn heil.

Psalm 78:32 Ondanks dit alles zondigden zij nog en geloofden zij niet door mid-
del van Zijn wonderen.

In Psalm 78 geeft Asaf een terugblik op de geschiedenis van Israël. Het is een ge-
dicht waaruit we veel kunnen leren. Vooral wat we kunnen leren van de fouten. Het 
is belangrijk voor een volk dat het zijn geschiedenis kent. Om in de toekomst niet 
weer dezelfde fouten te maken, die in het verleden gemaakt zijn. Maar Israël was 
behoorlijk hardleers, hetgeen ook al blijkt uit de bovenstaande twee teksten.

Psalm 106:12 Toen geloofden zij Zijn woorden, zij zongen Zijn lof.

Psalm 106:24 Zij versmaadden het begerenswaardige land, zij geloofden Zijn 
woord niet,

Uit deze twee teksten uit Psalm 106 blijkt de onstandvastigheid van hun geloof. Het 
ongeloof dat in vers 24 wordt aangegeven, was de oorzaak van hun 40-jarig verblijf 
in de woestijn. Door hun ongeloof mochten zij het beloofde land niet binnen-
gaan, uitgezonderd Jozua en Kaleb, die een goed getuigenis gaven en geloofden 
en vertrouwden dat de Heere hun de overwinning over de reuzen zou geven. De 
ongelovige generatie moest eerst uitgestorven zijn, voordat zij het beloofde land in 
bezit mochten nemen.

Israël, het tienstammenrijk zal niet blijven 

Jesaja 7:9 Ondertussen zal Samaria het hoofd van Efraïm zijn en de zoon van Re-
malia het hoofd van Samaria. Indien u niet gelooft, voorwaar, u zult geen stand 
houden.

Israël, het tienstammenrijk, zal worden gestraft, als ze blijven doorgaan met de 
afgoden te vereren. Ze zijn daarmee doorgegaan en gestraft met verbanning. Tot 
voor kort wist niemand waar deze stammen gebleven zijn. In de laatste tijd worden 
er weer enkele stammen ontdekt b.v. in India en China. Deze Joodse afstamme-
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lingen hebben meer dan een paar duizend jaar de Joodse cultuur en traditie in 
stand gehouden. Eens zullen alle 12 stammen weer in Israël gevonden worden. 
Hoe groot is Gods genade. Dat ze de traditie in stand gehouden hebben, zegt nog 
niet alles over hun persoonlijk geloof.               

Wie gelooft zal niet beschaamd worden

Jesaja 28:16 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie,  Ik leg in Sion een steen ten 
grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. 
Wie gelooft, zal zich niet (weg)haasten. 

Die kostbare Hoeksteen die de HEERE gaat leggen is de Heere Jezus. Het laatste 
deel van deze tekst kan verschillend vertaald worden. “Wie gelooft zal niet ver-
bijsterd staan.” “Wie gelooft zal niet vluchten.” ”Wie vertrouwt zal niet beschaamd 
worden.” “Wie gelooft zal niet haastig handelen.”

Hieruit blijkt maar weer dat vertalen uit het Hebreeuws/Aramees niet zo gemakke-
lijk is. Voor de mensen die Hebreeuws kennen, geef ik de tekst in het Hebreeuws 
weer: 
טז  ָלֵכן, ֹּכה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה, ִהְנִני ִיַּסד ְּבִצּיֹון, ָאֶבן; ֶאֶבן ֹּבַחן ִּפַּנת ִיְקַרת, מּוָסד מּוָּסד--ַהַּמֲאִמין, לֹא ָיִחיׁש

Het geloof en de bekering van Ninevé-Mosul

Jona 3:5 De mensen van Ninevé geloofden in God. Zij riepen een vasten uit en 
trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen.

De profeet Jona had dit niet verwacht. Maar als God aan het werk gaat, kan nie-
mand het werk van Zijn Geest en genade tegenhouden. Een groot aantal jaren 
later keren de bewoners van Ninevé weer terug naar de afgoden. De stad wordt 
uiteindelijk vernietigd. De stad is later weer opgebouwd en heet momenteel Mosul. 
Is echter ook nu weer grotendeels vernietigd vanwege de oorlog..

Door geloof echt leven

Habakuk 2:4 Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaar-
dige zal door zijn geloof leven.
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Deze tekst komen we nog twee keer tegen in de Bijbel namelijk in de Romeinenbrief 
en in de brief van Paulus aan de Galaten. 

Romeinen 1:16,17: Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want 
het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood 
en ook voor de Griek. 17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopen-
baard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het 
geloof leven.

Galaten 3:11: En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is 
duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Wat betekent echt leven? Echt leven betekent hier, leven in overeenstemming 
met Gods wil en geboden. Dat is mogelijk geworden door werking van de Heilige 
Geest, Die in de gelovige woont. God wil dat de mensen gaan geloven in het vol-
brachte werk van de Heere Jezus. Dat ze niet steunen op hun goede daden of op 
het houden van de wet maar op Christus en die gekruisigd alleen. Door het geloof 
wordt de gerechtigheid van Christus hen toegerekend.

Johannes 3:16 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. 17 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.

Een groot geloof

Mattheüs 8:10 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen 
die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet 
gevonden.

Van wie zegt de Heiland dit? Van een Romeinse officier. Deze man geloofde in de 
almacht van de Heere Jezus. 

De Romeinse officier is één van de eerste niet-Joden, die deel gaan uitmaken van 
het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen, waar Joden en niet-Jo-
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den deel van zullen gaan uitmaken. Tot eer van God de Vader, tot eer van God de 
Zoon, tot eer van God de Heilige Geest. Waarom mag deze Romeinse officier daar 
deel aan krijgen? Dat is door zijn geloof in de Heere Jezus.

Door het geloof worden de zonden vergeven

Door hun geloof brachten twee mannen hun vriend bij Jezus. 

Mattheüs 9:2 En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb 
goede moed, uw zonden zijn u vergeven. 

De Heere Jezus zag hun geloof. Welk geloof en van wie? Van de vrienden van de 
verlamde man. Zij geloofden dat Jezus de verlamde man weer gezond zou kunnen 
maken. Ze braken het dak er zelfs voor open. Wat een getuigenis van hun liefde 
voor hun vriend. Jezus ziet echter meer dan de verlamde benen van die man. Jezus 
zag ook zijn hart. Die man verlangde naar een paar gezonde benen, maar nog meer 
dat zijn zonden vergeven zouden worden.

Met een gezond lichaam kan een mens nog voor eeuwig verloren gaan. Maar als je 
zonden door de Heere Jezus zijn vergeven, komt het goed, voor nu en voor eeuwig. 
Nadat zijn zonden zijn vergeven, komt het ook nog goed met zijn benen. De Heere 
is een volkomen Heelmeester. Altijd? Voor iedereen? Nee, niet iedereen wordt altijd 
genezen. Maar wie met berouw tot Jezus komt met zijn zonden, ontvangt altijd 
vergeving. Hij wordt geestelijk gezond. 

Door geloof behouden

Door geloof gezond geworden. 

Mattheüs 9:20 En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, kwam van 
achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; 21want zij 
zei bij zichzelf: Als ik alleen maar Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. 
22 Jezus keerde Zich om, zag haar en zei:  Heb goede moed, dochter, uw geloof 
heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond.

Deze vrouw was al twaalf jaar onrein vanwege bloedvloeiingen. Volgens  
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Leviticus 15:25 moest zij in afzondering leven. Net als een vrouw die menstrueert. 
Maar deze vrouw geloofde dat Jezus haar weer zou kunnen helen en reinigen. Haar 
geloof in Jezus was zó groot, dat ze dacht, als ik alleen maar even zijn kleding mag 
aanraken, zal ik weer rein, weer gezond worden. Door haar onreinheid mocht ze 
ook niet in de tempel komen voor de verzoening van haar zonden. En als haar zon-
den niet verzoend zijn door het bloed van het offerdier, staat ze niet recht voor God. 
Begrijpt u het grote probleem van deze vrouw? Jezus begrijpt dit ook. Hij is een 
volkomen Verlosser. Daarom zegt Hij tegen haar: “uw geloof heeft u behouden”.

Door geloof weer kunnen zien

Mattheüs 9:28 Toen Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. 
En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat Ik dat kan doen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, 
Heere. 29 Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof.

De blinden geloven in de almacht van de Heere. Dat geloof wordt niet beschaamd. 
Zij werden genezen nadat Jezus hun ogen had aangeraakt.

Het geloof van de kinderen

Mattheüs 11:25 In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de 
hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen 
hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.

Het geloof van een kind in de Heere Jezus.
Vanmiddag (zomer 2021) hadden wij op onze “wandeling” een ontmoeting met 
twee zusjes: een meisje van elf- en een meisje van zeven jaar. We vroegen of we 
bij hen mochten komen zitten op het bankje. Daar hadden ze geen bezwaar tegen. 
De meisjes vertelden ons, dat ze naar een christelijke school gingen, dat ze gelovig 
waren en in de Heere Jezus geloofden. “Hebt u ook kleinkinderen of kinderen?” 
vroeg het oudste meisje. “Nee, die hebben we niet’, zeiden we. “Dan heeft de Heere 
vast een ander plan met uw leven”, zei ze. Bij het weggaan zei ze: “We zullen voor u 
bidden. Misschien wil God u wel genezen.” (Ik zat in de rolstoel, voorzien van een 
zuurstoftankje). “Aan jonge kinderen wordt het geopenbaard.” Daaraan moesten 
we denken. We vervolgden onze “wandeling” met blijdschap.
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Het grote geloof van de Kananese vrouw

Mattheüs 15:28 Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw 
geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment 
gezond.

Wat was nu zo bijzonder aan het geloof van deze buitenlandse (heidense) vrouw? 
Zij kwam uit het gebied van Tyrus en Sidon, het huidige Libanon. Zij geloofde dat 
de Joodse man Jezus haar dochter zou kunnen genezen. 

Zij geloofde ook dat Jezus een Zoon van David was. Blijkbaar was ze goed op de 
hoogte van de geschiedenis van Israël. Ze heeft wel de nodige research gedaan 
voor ze naar Jezus toeging. Ze wist en geloofde ook dat Jezus machtiger was dan 
een duivel. Ze was nederig, zij erkende dat de Heere in de eerste plaats voor het 
Joodse volk was gekomen. 

Als heidense vrouw kon ze geen aanspraak maken op Zijn hulp. Maar ontroerend is 
haar motivatie om Zijn genade en hulp. Mag ik ook een kruimeltje eten van uw ge-
nade. Ik weet wel dat ik een hond ben in vergelijking met het Joodse volk. Hoe oot-
moedig en nederig. De Heere zegt dat haar geloof groot is en geneest haar dochter. 

Door ongeloof niet genezen

Mattheüs 17:20 Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg 
u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Ver-
plaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. 
21 Maar dit soort (demonen) gaat niet uit dan door bidden en vasten.

Andere vertalingen geven voor ongeloof aan: kleingeloof.

Wat was er aan de hand? Dat lezen we in de volgende voorafgaande verzen:

Mattheüs 17:14 En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij 
Hem, die voor Hem op de knieën viel en zei: 15 Heere, ontferm U over mijn 
zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur 
en dikwijls in het water. 16 En ik heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij 
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konden hem niet genezen. 17 Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard 
geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem 
hier bij Mij. 18 En Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het 
kind was vanaf dat moment genezen. 19 Toen kwamen de discipelen bij Jezus en 
zeiden, toen zij alleen waren: Waarom konden wij hem niet uitdrijven?

Commentaar van Matthew Henry:           

“Het geval van gekwelde kinderen moet door getrouw en vurig gebed aan God 
worden voorgelegd. Christus genas het kind. Hoewel de mensen pervers waren 
en Christus werd getergd, werd er toch voor het kind gezorgd. Als alle andere 
hulp en bijstand mislukken, zijn we welkom bij Christus, mogen we op Hem en 
op Zijn kracht en goedheid vertrouwen. Zie hier een voorbeeld van Christus’ werk 
als onze Verlosser. Het moedigt ouders aan om kinderen tot Christus te brengen, 
wiens zielen onder de macht van satan zijn; Hij is in staat om ze te genezen, en zo 
gewillig dit te doen. 

Breng ze niet alleen door gebed tot Christus, maar breng ze tot het Woord van 
Christus; tot middelen waarmee satans bolwerken in de ziel worden neergeslagen. 
Het is goed voor ons om onszelf en onze eigen kracht te wantrouwen; maar het 
is onaangenaam voor Christus als we elke macht die van Hem is afgeleid of door 
Hem is verleend, wantrouwen. Er was ook iets in de ziekte dat de genezing be-
moeilijkte. 

De buitengewone macht van satan moet ons geloof niet ontmoedigen, maar ons 
aansporen tot meer ernst in het bidden tot God voor de toename ervan. Verwonderen 
we ons als we satans lichamelijke bezit van deze jonge man zien, wanneer we zijn 
geestelijke bezit van elke zoon van Adam vanaf de val zien!” (Matthew Henry)

Heel belangrijk

Satan is de geestelijke bezitter van ieder mens, van iedere zoon of dochter. De 
Heere Jezus is gewillig om ook dat geestelijk bezit van satan aan hem te onttrekken. 
Als we de Heere Jezus daarom bidden, is Hij gewillig om dat te doen.

Colossenzen 1:13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en over-
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gezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 14 In Hem hebben wij de 
verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. 

Paulus werd gezonden om de blijde boodschap te brengen, dat de mensen zich 
moesten bekeren tot God om bevrijd te worden uit de duisternis en uit de macht 
van satan: Handelingen 26:18. 

Het is heel belangrijk om u te bekeren. Waarom? Omdat u, als u dit niet doet, voor 
eeuwig het eigendom van satan blijft en met hem in de hel terecht komt. Eeuwig, 
houdt nooit op. Dat is verschrikkelijk.

U denkt dat het wel mee zal vallen? U merkt er niets van, dat u het geestelijk eigen-
dom bent van satan? Zo gaat dat. Satan wil graag dat u er niets van merkt, zolang 
u leeft. Satan is de leugenaar en mensenmoordenaar vanaf het begin. Dat zien we 
aan de geschiedenis van Adam en Eva. Hij verleidt en misleidt de mensen. Toen de 
Heere Jezus op aarde was, zei Hij tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën: “Jullie 
hebben de duivel als vader. Jullie willen Mij doden, want jullie kennen Mijn Vader 
niet en daaro herkennen jullie Mij ook niet. U geniet van het leven, geeft toe aan de 
begeerten van de ogen en van het vlees. U probeert ieder het zijne te geven. Wat wil 
een mens nog meer? Dit noemen we struisvogelpolitiek, de kop in het zand steken. 
Totdat u uiteindelijk de leegte van dit alles zult gaan ervaren en merken dat alle 
aardse geneugten uw hart niet kunnen vullen en u de vrede niet geven, die alleen 
de Heere Jezus kan geven.

God laat ons weten door Zijn Woord, dat als een mens niet in de Heere Jezus gaat 
geloven, hij na zijn sterven niet in de hemel komt, maar bij satan in de hel. 

1 Johannes 5:12,13 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet 
heeft, heeft het leven niet. 

Maar ook: Vers 13 Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam 
van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u ge-
looft in de Naam van de Zoon van God. 

Wat God zegt, is betrouwbaar. God heeft nog nooit gelogen.
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Numeri 23:19: God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat hij 
ergens berouw over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou 
Hij spreken en het niet gestand doen?               

Is kennis van eigen zonde nodig voor een waar geloof?

Waarom stel ik deze vraag? Omdat er mensen zijn die hierover verschillend den-
ken. Mensen die nog niet wedergeboren zijn, tobben er soms over. Ja, ze geloven 
wel dat Jezus voor hun zonden gestorven is, maar hebben geen zekerheid van hun 
behoud. Ze twijfelen of ze wel genoeg zondekennis hebben. Sommigen zeggen 
weer dat je er niet zo diep op in moet gaan. Iedereen hoeft toch geen bekering zoals 
Paulus of bijvoorbeeld Bunyan mee te maken? 

De belangrijke vraag is: Waarvoor is Jezus gekomen? Toch, om zondaren zalig te 
maken? Jezus zegt, dat zij die gezond zijn de Medicijnmeester niet nodig hebben. 
Zij, die zich geen zondaar weten en voelen en denken dat ze Jezus niet nodig heb-
ben. Hierover zegt Jezus: 

Johannes 16:7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want 
als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen;  maar als Ik heenga, zal 
Ik Hem naar u toe zenden. 8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen 
van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 9 van zonde, omdat zij niet in Mij 
geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet 
meer zult zien; 11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.

De Heilige Geest overtuigt van zonde. Let op! De Heere zegt niet van zonden. 
Doet de Heilige Geest dat dan niet? O, jawel, van de allerkleinste zonde in daad en 
gedachten. Maar de Heere wil aangeven wat de grootste zonde is van ieder mens. 
Daar kan niemand onder uit. Ieder mens is in zonde ontvangen en geboren zegt 
Gods Woord. (Psalm 51:5) De grootste zonde is dat ze niet in Hem willen geloven. 
Niet met Hem willen sterven aan hun egoïstisch zondig karakter. Niet met Hem 
willen opstaan in een nieuw leven. Een nieuw leven waarin Hij bepaalt wat goed 
voor de mens is. Waarin Hij bepaalt wat we doen moeten om zalig te worden. Dan 
heeft Hij de regie van ons leven in Zijn doorboorde handen. Die Geest overtuigt 
ons ook dat we met God verzoend kunnen worden door de gerechtigheid /ver-
zoening die door de Heere is aangebracht door Zijn offer aan het kruis. Die Geest 
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overtuigt ons ook dat het oordeel over ons komt als we niet in Jezus gaan geloven. 
Dan wacht de mens hetzelfde oordeel als satan in de hel. Eeuwig! God wil dat alle 
mensen zalig worden, niet in de hel komen. Duidelijk toch? Maar de mens moet 
ook willen. Wilt u wel? Zo niet, bid God of Hij u gewillig wil maken.

Geloven en niet twijfelen

Mattheüs 21:21 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u:  Als 
u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is 
gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de 
zee geworpen, dan zou het gebeuren.

Wie twijfelt, heeft geen geloof. Het echte geloof twijfelt niet, maar vertrouwt volle-
dig op de Heere Jezus. Op Zijn genade, almacht en liefde.               

Geloof en daden horen bij elkaar

Mattheüs 23:23 Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft 
tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet 
na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten 
doen en die andere dingen niet nalaten.

De Schriftgeleerden hielden stipt de wet tot in de kleinste details, maar ze kenden 
de Vader niet. Ze onderhielden een uiterlijke godsdienst, maar hun hart was verre 
van de Heere. De Schriftgeleerden en de Farizeeën hadden geen geloof. Geen ge-
loof in God, de Vader, en ook geen geloof in God, de Zoon. Anders zouden ze de 
Heere Jezus herkend hebben. Zij kenden ook geen barmhartigheid en deden geen 
recht aan de wees en de weduwe. Ze verrijkten zich ten koste van hen. 

Bekeer u – geloof het Evangelie

Markus 1:15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgeko-
men; bekeer u en geloof het Evangelie.

Keer terug naar God. Keer uw boze werken de rug toe en geloof de Boodschap 
van redding en zaligmaking. Het Koninkrijk van God is nabij gekomen en nie-
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mand zal daar binnen kunnen gaan zonder wedergeboorte, zei Jezus tegen de 
Schriftgeleerde Nicodemus.

Geen geloof in de almacht van Jezus

Markus 4:40 En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen 
geloof? 41 En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze 
toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Het was nog in het begin van hun omgang met Jezus. De discipelen hadden de 
Heere al wel wonderen zien doen, maar dat ook de wind en de zee Hem gehoor-
zaamden, was nieuw voor hen. Zij wisten op dat moment nog niet dat Hij ook de 
Schepper was. Later wel. De apostel Johannes begint zijn Evangelie met de belijde-
nis dat Jezus alles geschapen heeft.                

Geloof alleen

Markus 5:35 Terwijl Hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd 
van de synagoge, die zeiden: Uw dochter is gestorven; waarom valt u de Meester 
nog lastig? 36 En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei 
Hij tegen het hoofd van de synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen. 

Het hoofd van de synagoge wordt door Jezus aangespoord om te blijven geloven 
in Zijn almacht.                 

Voor wie gelooft zijn alle dingen mogelijk

Markus 9:23 En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk 
voor wie gelooft. 24 En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, 
Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.

Kan een gelovig mens soms ook last hebben van ongeloof, van twijfel? Ja, dat blijkt 
uit deze tekst. Het is een eerlijk getuigenis en de Heere heeft desondanks zijn ge-
bed verhoord en zijn kind genezen. 
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Door geloof behouden en genezen

Markus 10:52 En Jezus zei tegen hem: Ga heen,  uw geloof heeft u behouden. En 
meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg.               

Wat u biddend begeert, geloof dat u het zult ontvangen

Mattheüs 7:7 Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal 
voor u opengedaan worden. 8 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die 
vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. 9 Of is er iemand onder u die 
zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? 10 Of als hij hem om een 
vis vraagt, zal hij hem een slang geven? 11 Als u,  die slecht bent, uw kinderen dan 
goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, 
goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. 

In Lukas 11:9-13 staat grotendeels hetzelfde. Alleen staat in vers 13 in plaats van “ 
goede gaven”, “ Heilige Geest”. De Heilige Geest is wel de allerbeste goede gave. 

Geldt deze belofte voor iedere gelovige of was deze alleen voor Zijn discipelen be-
doeld? De apostel Johannes geeft antwoord op onze vraag:  

1 Johannes 5:14 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God,  
dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. 15 En als wij weten 
dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat 
wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.

Johannes herhaalt in deze teksten hetgeen de Heere ook gezegd heeft. Hij voegt 
er wel aan toe, dat wij naar Zijn wil moeten bidden. Dit geldt voor alle gelovigen. 

Jakobus 1:5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen 
aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem 
gegeven worden. 6 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. 
Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd 
en op- en neergeworpen wordt.

Jakobus 5:13 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede 
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moed? Laat hij lofzingen. 14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen 
van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie 
zalven in de Naam van de Heere. 15 En het gelovige gebed zal de zieke behouden 
en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat 
vergeven worden.

1 Johannes 3:22 En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij 
Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.

Het is heel belangrijk dat we bidden naar Gods wil, onder de leiding van de Heilige 
Geest. Dat moeten we nooit vergeten. God heeft in Zijn goedheid en genade de 
mensheid nog veel bekwame dokters, zorgmogelijkheden en medicijnen ter be-
schikking gegeven voor het herstel van een ziek lichaam. Maar al deze dingen moe-
ten wél door de HEERE gezegend worden. Zonder Zijn zegen, is er geen genezing. 
Dit geldt ook voor vaccinaties. Er is veel verwarring over wél of niet vaccineren in 
deze tijd. Hoe we er ook over denken, we moeten nooit op de vaccinatie vertrou-
wen, maar altijd de HEERE bidden of Hij een middel wil zegenen. 

Speciale beloften voor de twaalf discipelen van de Heere 
Jezus over de verhoring van hun gebeden

Het is, denk ik, goed om een onderscheid in de beloften van de Heere Jezus aan 
te brengen. Sommige beloften hadden betrekking op hun arbeid op deze aarde. 

Mattheüs 18:19 Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, 
eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de 
hemelen is.

Mattheüs 21:20 Toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden: 
Hoe is de vijgenboom zo ineens verdord? 21 Maar Jezus antwoordde en zei tegen 
hen: Voorwaar, Ik zeg u:  Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen 
wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeg-
gen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. 22 En alles 
wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.

Markus 11:22 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God. 23 Want, 



32

voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de 
zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, 
gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. 24 Daarom zeg Ik u: alles wat 
u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

Johannes 14:13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de 
Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. 14 Als u iets vragen zult in Mijn Naam, 
Ik zal het doen.

Johannes 15:7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven,  vraag wat u maar 
wilt en het zal u ten deel vallen. 8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel 
vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

Johannes 16:23 En op die dag zult u Mij niets vragen.  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. 24 Tot nu toe 
hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijd-
schap volkomen zal worden.

De teksten in Johannes 14 t/m 16 zijn onderdeel van het onderwijs dat de Heere 
Jezus op Zijn laatste avond aan elf van Zijn discipelen gaf, want vanaf Johannes 
13:30 vertrekt Judas om de Heere Jezus te verraden. Dat onderwijs aan zijn elf dis-
cipelen is onderwijs voor alle gelovigen.                  

De discipelen geloofden niet dat Jezus opgestaan was

Markus 16:11 En toen die hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, geloof-
den zij het niet. 12 En daarna is Hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee 
van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. 13 Ook zij gingen het aan 
de anderen berichten; maar zij geloofden ook hen niet.

Lukas 24:41 En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonder-
den, zei Hij tegen hen: Hebt u hier iets te eten?

We kunnen uit het Woord opmaken dat Johannes wél geloofde, na zijn bezoek aan 
het lege graf. En de vrouwen geloofden ook.
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Door het geloof worden de zonden vergeven

Lukas 5:20 En Hij ziende hun geloof, zei tot hem: Mens, uw zonden zijn u verge-
ven. SV

Deze man met verlamde benen, werd door het dak tot Jezus gebracht. Jezus wist 
wat de grootste nood was van deze man. Jezus kende zijn hart. Hij vergaf eerst de 
zonden van die man en genas een ogenblik later zijn benen.                

Een groot geloof

Mattheüs 8:5 Toen Jezus in Kafarnaüm kwam, liep een officier van het Romeinse 
leger op Hem toe. 6 Hij vertelde dat zijn knecht verlamd in bed lag en verging van 
de pijn. Hij vroeg of Jezus er iets aan wilde doen. 7 ‘Ja, zei Jezus, ‘zal Ik meegaan 
om hem te genezen?’ 8‘ Nee, nee,’ antwoordde de officier. ‘U hoeft niet bij mij 
thuis te komen. Daar ben ik niet goed genoeg voor. U kunt gewoon hier blijven. 
Als U zegt dat mijn knecht beter moet worden, wórdt hij beter. 9 Want ik moet 
doen wat mijn commandant mij opdraagt, en mijn soldaten moeten doen wat ik 
zeg. Als ik tegen een soldaat zeg: “Ga,” dan gaat hij. Als ik tegen een ander zeg: 
“Kom,” dan komt hij. En als ik tegen mijn knecht zeg: “Doe dit eens,” dan doet 
hij het. Zo is het ook met U. Als U zegt dat de ziekte uit mijn knecht moet ver-
dwijnen, gebeurt dat!’ 10 Jezus was verbaasd en zei tegen de mensen om Hem 
heen: ‘Nergens in Israël heb Ik iemand ontmoet die zoveel geloof heeft!  11 Ik 
zeg u dat uit alle delen van de wereld een stroom van mensen het Koninkrijk 
van de hemelen zal binnengaan. Zij zullen met Abraham, Isaak en Jakob aan tafel 
zitten. (Het Boek)

Mattheüs 8:11 Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen 
aanliggen met Abraham en Isaak en Jakob in het Koninkrijk van de hemelen; 12 
maar de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste 
duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 13 En Jezus zei tot de 
hoofdman: Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas, juist op 
dat uur. NBG

Dit betrof het geloof van een Romeinse legerhoofdman. De Romeinen hielden 
Israël bezet. Deze hoofdman had een synagoge voor de Joden laten bouwen,
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Gradaties in geloof – groot en klein geloof

Lukas 17:5 En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof. 6 
En de Heere zei: Als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze 
moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u ge-
hoorzamen.

Deze tekst leert ons dat God de kleingelovige niet veracht. De toetssteen is de 
echtheid van ons geloof. 

Het geloof van de discipelen

Mattheüs 16:4 Het  verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar 
hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij 
verliet hen en ging weg.

Mattheüs 16:5 Aan de overkant kwamen zijn leerlingen tot de ontdekking dat zij 
waren vergeten brood mee te nemen. 6 ‘Pas op voor de gist van de Farizeeën 
en Sadduceeën,’ waarschuwde Jezus. 7 Zij dachten dat Hij dit zei omdat zij geen 
brood bij zich hadden. 8 Jezus wist wel wat er in hen omging en zei: ‘Wat heb-
ben jullie toch weinig vertrouwen in Mij! Waarom maken jullie je zorgen over 
brood? 9 Begrijpen jullie het dan nog niet? Zijn jullie vergeten dat Ik vijfduizend 
mensen van maar vijf broden te eten heb gegeven? En dat er volle manden over-
bleven? 10 Weten jullie niet meer dat Ik later vierduizend mensen van zeven bro-
den te eten heb gegeven? En dat er weer heel veel overbleef? 11 Waarom denken 
jullie dan dat Ik het zojuist over brood had? Ik waarschuwde jullie voor de gist van 
de Farizeeën en Sadduceeën!’ 12 Eindelijk begrepen zij dat Hij met gist de leer 
van de Farizeeën en Sadduceeën bedoelde. (Het Boek)

Mattheüs 16:13 Toen Jezus in Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: 
‘Wie ben Ik, de Mensenzoon, volgens de mensen?’ 14 ‘Sommigen zeggen dat U 
Johannes de Doper bent,’ antwoordden zij. ‘Anderen denken dat U Elia bent. Of 
Jeremia of een van de andere profeten.’ 15 ‘En jullie dan?’ vroeg Hij. ‘Wat denken 
jullie over Mij? Wie ben Ik?’ 16 Simon Petrus zei: ‘U bent de Christus, de Zoon 
van de levende God.’ 17 ‘Gelukkig ben jij, Simon, zoon van Jona! Mijn hemelse 
Vader heeft je dit persoonlijk duidelijk gemaakt. Je hebt dit niet van een mens van 
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vlees en bloed. 18 Jij bent Petrus, de rots waarop Ik mijn Gemeente zal bouwen. 
De poorten van het dodenrijk zullen nooit macht over haar krijgen. 19 Ik zal je de 
sleutels geven van het Koninkrijk van de hemelen. Alles wat je op aarde bindend 
verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt, zal 
ook in de hemel ontbonden worden.’ 20 Hij verbood zijn leerlingen ten strengste 
iemand te vertellen dat Hij de Christus was. (Het Boek)

Door geloof genezen en behouden

Lukas 17:18 Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer 
te geven dan deze vreemdeling? 19 En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw 
geloof heeft u behouden.

Eén van de tien genezen melaatsen kwam terug om de Heere te bedanken. Hij was 
een Samaritaan, een buitenlander. De negen anderen kwamen niet terug om de 
Heere te danken en God de eer te geven. Zij misten daardoor ook hun behoudenis. 
Wat een verstrekkend gevolg van hun ondankbaarheid.

Nog wel geloof op aarde bij de komst van de Heere?

Lukas 18:8 Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des 
mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

De Heere Jezus bedoelt hier zeer waarschijnlijk de tijd vlak voor Zijn komst om 
Zijn Bruidsgemeente tot Zich te nemen. Er staat niet dat Hij dan terugkomt. Het 
is zeker de vraag of er dan nog veel wedergeboren mensen op aarde zijn. De grote 
afval is nu al begonnen. Het is de tijd vlak voor de Grote Verdrukking. Ook nu al 
worden overal in de wereld Gods kinderen verdrukt, vervolgd en omgebracht. In 
Europa zijn er al heel weinig echte Bijbelgetrouwe gelovigen meer. Ook in de VS 
loopt het aantal mensen dat de Bijbel van kaft tot kaft gelooft, heel hard terug. De 
Heere wist dat.                   

Bartimeüs door geloof behouden en genezen

Markus 10:46 En zij kwamen in Jericho. En toen Hij en Zijn discipelen en een gro-
te menigte Jericho uitgingen, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, de blinde, aan 
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de weg te bedelen. 47 En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon 
hij te roepen en te zeggen: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij!

Lukas 18:35 Het gebeurde nu toen Hij ( Jezus) dicht bij Jericho kwam, dat een ze-
kere blinde aan de weg zat te bedelen. 36 En toen hij de menigte voorbij hoorde 
gaan, vroeg hij wat er aan de hand was. 37 En zij vertelden hem dat Jezus de Na-
zarener voorbijging. 38 En hij riep en zei: Jezus, Zoon van David, ontferm U over 
mij! 39 En zij die vooraan liepen, bestraften hem, opdat hij zou zwijgen. Hij echter 
riep des te meer: Zoon van David, ontferm U over mij! 40 Jezus nu bleef staan 
en beval dat men hem naar Hem toe zou brengen en toen hij dichtbij gekomen 
was, vroeg Hij hem: 41 Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, dat ik 
ziende mag worden. 42 En Jezus zei tegen hem: Word ziende. Uw geloof heeft u 
behouden. 43 En onmiddellijk werd hij ziende, en hij volgde Hem, terwijl hij God 
verheerlijkte. En al het volk gaf God de eer, toen het dat zag.

Opmerkelijk. Bartimeüs wist en geloofde dat Jezus de beloofde Zoon van David 
was. Had iemand hem dat verteld? Dat zou kunnen, maar God zou het ook door 
Zijn Geest aan hem kenbaar gemaakt kunnen hebben. Bartimeüs geloofde, werd 
ziende en werd ook behouden. Er was ook meteen vrucht zichtbaar. Hij verheerlijk-
te God en volgde de Heere Jezus op de weg. Ook al het volk gaf God de eer. 

De HEERE bidt dat ons geloof niet ophoudt

Lukas 22:32 Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u 
eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders.

Dit gebed heeft Jezus voor Petrus gebeden. Doet de Heere dit voor iedere gelovige? 
Ja, dat blijkt uit het volgende vers. 

Jezus bidt voor al Zijn discipelen, die Hem door de Vader 
gegeven zijn

Johannes 17:9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij 
gegeven hebt, want zij zijn van U. 10 En al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, 
is van Mij; en Ik ben in hen verheerlijkt. 11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar 
dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij 
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gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.

Jezus bidt voor onze bescherming tegen de boze

Johannes 17:15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen 
bewaart voor de boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld 
ben. 17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid. 18 Zoals U Mij in 
de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. 19 En Ik heilig 
Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. 20 En Ik bid niet al-
leen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 21 
opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons 
één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

De Heere Jezus bidt voor de gelovigen van alle tijden: Opdat zij één zijn. Dat is heel 
belangrijk voor het getuigenis naar deze Godloze wereld. Wat wordt dat getuigenis 
nu verzwakt door de grote verdeeldheid onder de gelovigen. Wat wordt de Geest 
bedroefd door de vele kerkelijke denominaties, waarvan ieder denkt dat zijn kerk, 
de ware kerk is. Gods getuigenis wordt verduisterd door de vele dwalingen. Er is 
weinig ware kennis van het Woord. In onze tijd lezen veel jongeren de Bijbel niet 
meer. Er is weinig kennis van het profetische Woord met betrekking tot de eindtijd. 
Men grijpt heel vaak terug op uitspraken van theologen van alle tijden, in plaats 
van rechtstreeks naar de Schrift te gaan en Schrift met Schrift te vergelijken. Waar 
de profetieën veracht worden en het Woord geen gezag meer heeft, wordt de Geest 
gedoofd. Maar Gods Geest leidt in alle waarheid. Ons gebed is: “Heere wilt u Zich 
ontfermen over de kerk. Wilt u de bedekking en de verblindheid wegnemen door 
uw Heilige Geest”. 

In Openbaring geeft Johannes aan de lauwe eindtijd gemeente van Laodicea de 
woorden van de Heere Jezus door: 

Openbaring 3:18 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, 
opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed wordt en de schande van 
uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult 
kunnen zien.
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De Heere Jezus pleit voor Zijn gelovigen

Romeinen 8:34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat 
meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook 
voor ons pleit.

Dat hebben de gelovigen nodig, want wij hebben een aanklager, die ons dag en 
nacht aanklaagt: de satan. Hij is er heel goed in, om ons de zonden uit het verleden 
in herinnering te brengen of ons in te fluisteren, dat er voor ons geen hoop meer 
is. Of hij wil dat we God gaan wantrouwen, zoals hij ook Eva misleidde: “Heeft God 
wel gezegd?“ In dit soort situaties moeten we zelf ook pleiten op de beloften van 
God en satan antwoorden met Gods Woord, het zwaard des Geestes. De Heere 
Jezus is hierin ons voorbeeld tijdens zijn verzoeking in de woestijn antwoordde Hij 
satan met het Woord van God.

Openbaring 12:10 Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van 
onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, 
die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

Hebreeën 7:25 Daarom kan Hij (Christus) ook volkomen zalig maken wie door 
Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Wij hebben één Middelaar tussen God en ons, de mens Christus Jezus (de Zoon 
des mensen en de Zoon van God).                 

Geloof met een bijzondere belijdenis

Johannes 1:50 Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon 
van God, U bent de Koning van Israël. 51 Jezus antwoordde en zei tegen hem: 
Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult 
grotere dingen zien dan deze. 

Nathanaël had wel een bijzonder getuigenis en God had hem blijkbaar vanuit de 
profetieën in het Oude Testament geopenbaard Wie de Heere Jezus is. De Heere 
belooft dat Hij hem een nog grotere openbaring van Zichzelf zal laten zien in de 
toekomst.
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Jezus’ macht en heerlijkheid geopenbaard

Johannes 2:11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, 
en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

Het eerste wonder dat Jezus gedaan heeft in Kana was, water veranderen in wijn. In 
Zijn verkondiging van het Evangelie aan de Joden blijven de wijnstok, de druif, de 
wijn, de wijnbouwer, een belangrijke rol spelen. De Heere begint met het verande-
ren van water in wijn en Hij eindigt ook met wijn, bij de instelling van het Heilig 
Avondmaal. Om door middel van het Heilig Avondmaal Zijn dood te gedenken tot-
dat Hij weerkomt met brood (Zijn verbroken lichaam) en wijn (Zijn vergoten bloed). 

De Heilige Geest brengt woorden van God in herinnering

Johannes 2:22 Toen Hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden Zijn discipe-
len zich dat Hij dit tegen hen gezegd had en geloofden zij de Schrift en het woord 
dat Jezus gesproken had. 23 En toen Hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens 
het feest, geloofden velen in Zijn Naam, toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed.

Wat herinnerden de discipelen zich van hetgeen Jezus gezegd had? O.a. dat Hij 
gezegd had: “Breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.” 
Hij sprak toen over de tempel van Zijn Lichaam.

Geen mens hoeft verloren te gaan

Johannes 3:14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de 
Zoon des mensen verhoogd worden, 15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet ver-
loren gaat, maar eeuwig leven heeft. 16 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. 17 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. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, 
maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam 
van de eniggeboren Zoon van God.

Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon 
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ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Johannes 3 vers 16 wordt wel het Evangelie in de notendop genoemd. Ja, hier wordt 
het hoofdthema van Gods Woord samengevat in enkele verzen. Het geeft Gods 
complete plan weer. Hier spreekt de Heere Jezus Zelf rechtstreeks tot ons en Wie 
zou het ook beter kunnen weergeven dan de Heere Jezus.

Samaritanen komen tot geloof

Johannes 4:21 Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op 
deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden.

Johannes 4:28 Zo verliet de vrouw dan haar watervat, en ging heen in de stad en 
zeide tot de lieden: 29 Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik 
gedaan heb; is Deze niet de Christus ? 30 Zij dan gingen uit de stad, en kwamen 
tot Hem.

Johannes 4:39 En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het 
woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan 
heb. 40 Toen dan de Samaritanen bij Hem gekomen waren, vroegen zij Hem bij 
hen te blijven, en Hij bleef daar twee dagen. 41 En er kwamen er nog veel meer 
tot geloof, vanwege Zijn woord,

Uit deze geschiedenis blijkt dat de Heere in eerste instantie het getuigenis van de 
vrouw zegent. Maar daarna geloven de mensen, omdat ze rechtstreeks naar de 
Heere Jezus gaan om Hem te horen.

Hebreeën 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan 
enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en 
geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten 
van het hart.

Geloven en genezen

Johannes 4:50 Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde 
het woord dat Jezus tegen hem zei, en ging heen. 53 De vader dan zag in dat het 
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op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had: Uw zoon leeft. En hij geloof-
de, hijzelf en zijn hele huis.

Allen die in zijn huis woonden en het wonder gezien hadden, geloofden ook in 
Jezus.                                       

De woorden van Jezus horen en in God geloven

Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem ge-
looft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoe-
menis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Betekenis van het woord verdoemenis.In andere vertalingen worden in plaats van 
verdoemenis, de woorden oordeel, gericht en vervloeking gebruikt. 

Wat zegt de ongelovige wereld hierover? We raadplegen hiervoor Wikipedia.

“In een aantal westerse varianten van het christendom is de vervloeking wat een 
mens verdient voor zijn  zonden. Alleen bij de gratie van God en de verlossing 
van Jezus Christus kan de mens de hemel bereiken. Tradities die de Bijbel geheel 
dan wel grotendeels symbolisch nemen, wijken daarvan soms af of geven de aan-
hangers de mogelijkheid hier individueel een vrijere interpretatie aan te geven. De 
traditionele tegenhanger van de hemel is de hel. De Rooms-Katholieke Kerk kent 
een vagevuur als een soort tussenstation, waar de zondaar gelouterd kan worden 
indien zijn zonden ernstig maar niet onoverkomelijk zijn.

Traditioneel zou de hel zich in de aarde bevinden, maar sommige moderne christe-
nen lokaliseren de hel in een voor de mens onzichtbare dimensie.

De oosterse kerken binnen het christendom stellen de hel regelmatig als evenredig 
tegenhanger tegenover de Liefde van God of Jezus Christus. Hierin kijken oosters 
orthodoxe christenen dus met een andere invalshoek naar hetzelfde fenomeen als 
de rooms-katholieken.

De calvinisten in Nederland en daarbuiten kennen een veelheid aan interpretaties. 
Een vagevuur kennen zij niet en de interpretatie van de vorm en toedracht van de 
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hel, alsmede wie deze verdient, hangt regelmatig samen met de wijze waarop men 
de Bijbel leest en uitlegt: à la lettre of meer met een mystieke en overdrachtelijke 
betekenis.” (Wikipedia)

De gevolgen van ongeloof

Johannes 5:38 En Zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u Hem niet gelooft 
Die Hij gezonden heeft.

Johannes 5:46 Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over 
Mij geschreven. 47 Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden 
geloven?

De orthodoxe Joden zeiden wel in Mozes te geloven, maar handelden daar niet 
naar. Jezus zegt dat ze niet in Mozes geloven, anders zouden ze Hem herkend 
hebben. Zij geloven daarom ook niet in God. Jezus zegt van hen, dat ze de duivel 
als vader hebben.                      

God werkt het geloof

Johannes 6:29 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u 
gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.

Jezus zegt, dat het geloof in Hem een gave van God is. Aan wie geeft God dit ge-
loof? Aan alle mensen die daar naar verlangen en erom vragen in het gebed. Pas 
achteraf zien we dat God ons gewillig gemaakt heeft en ons de geestelijke ogen ge-
opend heeft. Waarom maakt God niet alle mensen gewillig? Hij heeft geen robots 
geschapen. “Een ieder die wil, kome en neme het Water des Levens om niet.” Het 
is een vrijwillige keuze en het is Gods wil dat alle mensen zalig worden, maar over 
het algemeen volgt de mens liever zijn eigen wil en maakt zijn eigen keuzes. Dan 
is het nog een groot wonder dat er mensen tot geloof komen in de Heere Jezus.

Jezus is het Brood uit de hemel-opstaan op de jongste dag

Johannes 6:35 En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij 
komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst 
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hebben. 36 Maar Ik heb u gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u 
niet.39 En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles 
wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de 
laatste ( jongste) dag. 40 En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat 
ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen 
opstaan op de laatste ( jongste) dag. 47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij 
gelooft, heeft eeuwig leven. 48 Ik ben het Brood des levens.

Jezus spreekt van „de laatste ( jongste) dag” (Johannes 6:39, 40, 44, 54); Martha van 
de opstanding „op de laatste dag” (Johannes 11:24); Jezus van het oordeel op „de 
laatste dag” (Johannes 12:48).

Het gaat in bovengenoemde teksten over gelovigen die zullen opstaan uit de dood. 
Wanneer? Vanuit andere teksten uit het Woord van God weten we dat de opstan-
ding plaats vindt, vlak voor de opname van de gelovigen. De gelovigen die dan 
nog leven, worden in een oogwenk veranderd. Deze opname zal plaats vinden, vlak 
vóór de Grote Verdrukking van zeven jaren. Na deze zeven jaren zal de Heere Jezus 
terugkomen met al Zijn heiligen en engelen om het Messiaanse Vrederijk op te 
richten. (Zacharia 14:5 en 9) 

Andere namen voor de jongste dag

Deze dag wordt ook nog met andere namen genoemd in het Nieuwe Testament. 
Hij wordt genoemd: de dag van het oordeel (1 Johannes 4:17, vgl. Romeinen 2:16; 
Handelingen 17:31); de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig 
oordeel van God (Romeinen 2:5 vgl. Maleachi 4:1 en 5); de dag van de verlossing 
(Efeze 4:30; Lukas 21:28, 34-36). Of ook: de dag van de Heere (1 Thessalonicenzen 5:2); 
de dag van de Heere Jezus (2 Korinthe 1:14); de dag van Christus (2 Thessalonicenzen 
2:2); de dag van de toekomst van de Heere (Maleachi 3:2); de toekomst van de 
Heere Jezus Christus (1 Thessalonicenzen 3:13; 4:15; 5:23); de toekomst van de dag 
Gods (2 Petrus 3:12, vgl. de verschijning van Zijn toekomst, 2 Thessalonicenzen 2:8, 
de verschijning van Christus, 1 Timotheüs 6:14; 2 Timotheüs 4:1; Titus 2:13).

De profeten hebben alles voorzegd

De profeten hebben van Zijn eerste komst geprofeteerd. Zijn lijden, sterven en 
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opstanding. Ze hebben ook over Zijn wederkomst geprofeteerd. Ze hebben ge-
profeteerd over de komst van het Messiaanse Vrederijk. Over de terugkeer van het 
Joodse volk naar het land Israël. Ja, zelfs over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 
Niet in alle details, maar wel in grote lijnen. In Amos 3 staat dat de HEERE niets 
verbergt voor Zijn profeten.

Amos 3:7 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft 
geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

De jongste dag – redding van Israël

Met de wederkomst van de Heere Jezus, de dag des Heeren, zal de oude tijd in den 
nieuwe overgaan. Hij zal Zijn heerlijkheid openbaren en Zijn wondermacht ten 
toon spreiden. Hij zal wondertekenen geven aan de hemel. Over de goddelozen zal 
gericht gehouden worden.

Jesaja 9:3 Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en de knuppel 
van hun slavendrijver hebt U verbroken als eens op Midiansdag. 4 Ja, elke laars, 
stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand 
worden, voedsel voor het vuur.

Jesaja 13:10 Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht 
niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de 
maan zal haar licht niet laten schijnen. 13 Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, 
en de aarde zal lostrillen van haar plaats om de verbolgenheid van de HEERE van 
de legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn.

Jesaja 24:21 Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de 
hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal 
straffen.

Jesaja 43:19 Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? 
Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis.

Jesaja 63:3 Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. 
Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed 
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is op Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet. 4 Want de dag van de 
wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen. 5 Ik keek rond, 
maar er was niemand die hielp; Ik ontzette Mij, want er was niemand die onder-
steunde. Daarom heeft Mijn arm Mij heil verschaft, en Mijn grimmigheid, die 
heeft Mij ondersteund. 6 Ik heb de volken vertrapt in Mijn toorn, Ik heb hen dron-
ken gemaakt in Mijn grimmigheid, Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen.

Daniël 7:18 De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ont-
vangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in 
der eeuwen eeuwigheid.

Daniël 7:27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de 
koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de 
heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en 
alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

Joël 2:2 Het is  een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en 
donkerheid.

Joël 2:30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde bloed en vuur 
en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, 
voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.           

Amos 8:9 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon 
midden op de dag zal laten ondergaan; op klaarlichte dag zal Ik het land duister 
maken.

Micha 1:3 Want zie, de HEERE komt uit Zijn woonplaats, Hij daalt af en treedt op 
de hoogten van de aarde. 4 De bergen smelten onder Hem weg, de dalen splijten 
als was voor het vuur, als water dat langs een helling vloeit.

Micha 5:8 Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden 
zullen uitgeroeid worden.

Maleachi 4:1 Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle 
hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag 
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die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen 
wortel noch tak zal overlaten. 3 U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof 
zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik bereiden zal, zegt de HEE-
RE van de legermachten.

Openbaring 11:15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide 
stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze 
Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. 16 
En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich 
met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 17 en zeiden: Wij danken U, Heere, 
God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter 
hand hebt genomen en Koning geworden bent.

Openbaring 14:20 En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed 
uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver.

Het Joodse volk in het Messiaanse vrederijk

Maar Gods volk zal worden gered. Hij doet iets nieuws op de aarde: God brengt 
Israël weer tot leven en verrijkt het met stoffelijke en geestelijke zegeningen:

Jesaja 11:9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige 
berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de 
bodem van de zee bedekt. 10 Want op die dag zal de  Wortel van Isaï er zijn, Die 
zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. 
Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

Jesaja 43:25 Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelg omwille van Mijzelf, en 
aan uw zonden denk Ik niet.

Jesaja 44:22 Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een 
wolk. Keer tot Mij terug, want Ik heb u verlost.

Jesaja 66:22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, 
voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw 
nageslacht en uw naam blijven staan.
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Ezechiël 36:25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw 
onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 26 Dan zal Ik u een nieuw 
hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen 
uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 27 Ik zal Mijn Geest in 
uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u 
Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. 28 U zult wonen in het land dat Ik uw 
vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn.

Ezechiël 37:12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, 
Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik 
zal u brengen in het land van Israël.13 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als 
Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. 14 Ik zal Mijn 
Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u 
weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

Hosea 2:14 Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van Achor 
tot een deur van hoop.

Hosea 2:18 Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid 
nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. 19 
In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen.

Hosea 2:21 Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren, en die 
zullen Jizreël verhoren.

Schuldvergeving, heiligheid, een nieuw verbond worden toegezegd Maar ook 
wijngaarden en welvaart. Israël zal voor eeuwig de bruid van God worden. Na het 
Vrederijk van de Messias komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en aan de 
vorige dingen zal niet meer gedacht worden. 

Nog even in punten wat de profeten gezegd hebben:
 y Er zal nergens kwaad worden gedaan.
 y De aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE.
 y De volken zullen naar de Heere Jezus vragen.
 y De Heere Jezus zal een rustplaats zijn voor de volken.
 y De HEERE zal de zonden uitdelgen.
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 y De HEERE zal niet meer aan de zonden denken.
 y De HEERE schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
 y Het nageslacht van de Joden zal eeuwig de nieuwe aarde bewonen.
 y Ik zal u, Joden, reinigen van de afgoden.
 y Ik zal u, Joden, een nieuw hart en een nieuwe Geest geven.
 y De HEERE zal het zó maken, dat de Joden in Zijn geboden wandelen.
 y De Joden zullen wonen in het land van hun vaderen.
 y U zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn.
 y Ik zal u, Joden, voor eeuwig tot Mijn bruid nemen.
 y U zult de HEERE kennen.
 y Het Joodse volk zal gezegend worden met wijngaarden.                                                                                                                                    

De dag van de Heere Jezus Christus begint met Zijn 
komst op de wolken

Met de verschijning van Christus op de wolken begint in volle luister de dag van de 
Heere, de dag van onze Heere Jezus Christus, de „jongste” dag. 

Gebeurtenissen op de jongste dag 
 y De jongste dag zal worden vervuld door:
 y De komst van Christus op de wolken. 
 y De opstanding van de gestorven gelovigen. 
 y De opname van de gelovigen. 
 y Het Vrederijk met een vernieuwde aarde. 
 y Het eindgericht (laatste oordeel). 
 y De nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. 
 y Al met al geen dag van vierentwintig uren.

Tekenen die aan de jongste dag voorafgaan

Aan de tekenen van de tijden zullen we kunnen zien, dat de jongste dag aanstaan-
de is. De tekenen van Jezus’ toekomst zullen gezien worden. (Mattheüs 24:3-13) 
Tekenen die ons zeggen: de toekomst van de Heere komt dichtbij. Zie, de Rechter 
staat voor de deur. (Jakobus 5: 8, 9) 
 y De ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden. 
 y De liefde van velen zal verkillen. 
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 y De algemene afval van (schijn)gelovigen.
 y De komst van de Antichrist, 
 y De verbreiding van het Evangelie tot aan de einden der aarde. (Mattheüs 24:14) 
 y Bewegingen onder Israël. (Romeinen 11:25, 26) 
 y Vreselijke oorlogen. (Markus 13:8)
 y Gebeurtenissen in het rijk van de natuur. (Mattheüs 24:7 en 29) 
 y Gebeurtenissen, ons meegedeeld in het Boek Openbaring. 
 y Nauwelijks zal er meer geloof zijn op aarde. (Lukas 18:8) 

Jezus wist wie niet wilden geloven

Johannes 6:64 Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist 
van het begin af wie het waren die niet geloofden,  en wie het was die Hem zou 
verraden.

Jezus weet wat er in ieders hart leeft. Hij is God de Zoon. Hij is de Schepper. Hij is 
alwetend. Hij weet of u Hem echt liefhebt of dat u een naamchristen bent.

Aankondiging van de komst van de Heilige Geest

Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water 
zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in 
Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat 
Jezus nog niet verheerlijkt was.

Nadat de Heere Jezus is opgevaren naar de hemel en daar de heerlijkheid bij de 
Vader ontvangen heeft, die Hij van de beginne had, heeft Hij op de Pinksterdag 
de Heilige Geest uitgestort. Hij had gezegd: “Het is beter voor u, dat Ik heenga, 
want anders kan de Trooster, de Heilige Geest niet komen. Maar als Ik heenga, zal 
Ik Hem naar u toezenden. Ik laat u niet als wezen achter.” Een ieder die in de Zoon 
gelooft, ontvangt de Heilige Geest.

Ongelovigen sterven in hun zonden

Johannes 8:24 Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet 
gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven.
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Psalm 73:17 Maar uiteindelijk ging ik Gods huis binnen en zag hoe het met de 
ongelovigen afliep. 18 Werkelijk, U laat hen op gladde wegen lopen en uitglijden. 
U laat hen tenslotte ineenstorten en een ruïne worden. 19 In een oogwenk veran-
deren zij en bekijkt ieder hen met afgrijzen. Dan zijn ze weg, omgekomen door 
rampen. 20 Zoals een droom na het ontwaken niet echt blijkt te zijn, zo ontkent 
U, Heere, hun bestaan als U erbij wordt betrokken. (Het Boek) 

Wat Jezus hier zegt, zegt ook Asaf in Psalm 73. Het loopt slecht af met de ongelo-
vigen. Asaf zegt dat ze omkomen door rampen. Dat kan, maar ze kunnen ook op 
een andere manier omkomen. Ook gelovigen kunnen door een ramp omkomen. 
Met omkomen kan ook bedoeld worden, eeuwig omkomen, omdat ze niet geloven. 
Jezus bedoelt hier, eeuwig omkomen, omdat ze zich niet bekeerd hebben en in hun 
zonden sterven.           

Velen geloofden in Hem

Jezus woorden geloven en doen

Johannes 8:30 Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. 31 Jezus dan 
zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u wer-
kelijk Mijn discipelen,

“In de woorden van Jezus blijven”, betekent: Gods Woord in je hart bewaren, Hem 
gehoorzamen en onder de leiding van de Heilige Geest naar Zijn woorden en ge-
boden leven. Dan staat de Heere Jezus op de eerste plaats. Dan hebben we Zijn 
geboden en wetten lief. 

Vergelijk in het OT Psalm 119:11 Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat 
ik tegen u niet zondig.

Johannes 14:21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij 
liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem lief-
hebben en Mijzelf aan hem openbaren.
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Waarom gelooft u Mij niet?

Johannes 8:45 Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet. 46 Wie van 
u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet?

Die vraag komt ook naar ons toe als u nog niet in Jezus gelooft. Waarom gelooft u 
Mij niet? Wat houdt u tegen? Jezus wil u zalig maken! Geef Hem de eerste plaats in 
uw leven en u zult een volkomen vreugde en vrede in uw hart ervaren die de wereld 
u niet kan geven. U wacht bovendien een heerlijke toekomst in de eeuwigheid, 
verenigd met de Vader en de Zoon.                 

Geloven en genezen

Johannes 9:18 De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en 
ziende was geworden, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende 
geworden was.

Johannes 9:35 Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden, en 
toen Hij hem gevonden had, zei Hij tegen hem: Gelooft u in de Zoon van God? 
36 Hij antwoordde en zei: Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven? 37 En 
Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt én Die met u spreekt, Die is het. 38 En hij 
zei: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.

Hij was blind geboren en als de Heere Jezus hem geneest, dan is de Eerste Persoon 
Die hij ziet, de Zoon van God. Dat brengt hem tot aanbidding. Dat geldt ook voor 
geestelijk blinden. Als zij door de Heere ziende gemaakt worden. Dan kan het toch 
niet anders, dan dat ze de Heere gaan danken en aanbidden.

De ongelovige Joden zijn niet Zijn schapen 

Johannes 10:25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet.  
De werken die Ik doe in de Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij. 26 Maar u 
gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u gezegd heb.

Op een ander moment zegt Jezus, dat zij een andere vader hebben, namelijk de 
duivel. De Heere kent hun onbekeerde, huichelachtige harten.
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Velen geloofden daar in Jezus

Johannes 10:37 Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet, 38 
maar als Ik ze doe en u Mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent 
en gelooft dat de Vader in Mij is en Ik in Hem…….41 En velen kwamen naar 
Hem toe en zeiden: Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over 
Deze Man zei, was waar. 42 En velen geloofden daar in Hem.

De Heere Jezus zei: ”Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Twee Personen, 
maar met hetzelfde Goddelijke Wezen. Op aarde heeft de Zoon Zich volkomen 
onderworpen aan de Vader. Jezus doet de werken van God, Zijn Vader. Jezus laat 
ons zien Wie God is: God is almachtig, God is liefde, God is barmhartig, God is 
genadig, God is vol van goedheid (goedertieren). 

Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de 
schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Door geloof in Jezus eeuwig leven                            

Johannes 11:25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven;  wie in 
Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, 26 en ieder die leeft en in Mij ge-
looft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?

Die vraag stelde Jezus aan Martha, de zuster van de overleden Lazarus. 

Gelooft u dat? Die vraag komt ook op ons af.

Door geloof de heerlijkheid van God zien

Johannes 11:40 Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de 
heerlijkheid van God zult zien? 

Johannes 11:45 Velen dan van de Joden die naar Maria (en Martha) toe gekomen 
waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in Hem.
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Johannes 12:11 omdat omwille van hem (Lazarus) velen van de Joden weggingen 
en in Jezus geloofden.

Dat zei de Heere tegen Martha, voordat haar broer Lazarus was opgewekt uit de 
dood. In deze opstanding zag men de almacht en heerlijkheid van God. Door deze 
opstanding kwamen ook veel vrienden en bekenden van Martha en Maria tot ge-
loof. 

De meerderheid van de Joden geloofden niet

De profetie van Jesaja vervuld 

Johannes 12:36 Zolang u het Licht hebt, geloof in het Licht, opdat u kinderen van 
het Licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus. En Hij ging weg en verborg Zich voor 
hen. 37 Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij 
niet in Hem; 38 opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij ge-
sproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van 
de Heere geopenbaard? 39 Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder 
gezegd heeft:

Jesaja 6:9 Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk: voortdurend, maar u zult het niet 
begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. 10 Maak het hart van 
dit volk vet, en stop hun oren toe, en sluit hun ogen; anders zullen zij met hun 
ogen zien, en met hun oren horen, en met hun hart begrijpen en zich bekeren, 
en zal Hij hen genezen.                   

Veel Joodse leiders geloofden in Jezus maar durfden 
Hem niet belijden

Johannes 12:42 En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege 
de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden 
worden. 43 Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. 

Spreuken 29:25 Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE ver-
trouwt, is onaantastbaar.
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De Joodse leiders moeten deze bekende tekst uit Spreuken toch wel gekend heb-
ben? Ze handelden er in ieder geval niet naar. Ze waren bovendien vooral ge-
richt op de eer van mensen en om door de mensen geprezen te worden vanwege 
hun (schijn)vroomheid. Ze stonden zelf in het middelpunt en kenden God niet. 
Daardoor herkenden ze de Heere Jezus ook niet, maar ze haatten Hem en wilden 
Hem doden.                     

Die niet in Jezus gelooft, blijft in de duisternis

Johannes 12:44 Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar 
in Hem Die Mij gezonden heeft. 45 En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden 
heeft. 46 Ik ben een Licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, 
niet in de duisternis blijft.                                             

De Heere wil niet dat we in de duisternis blijven. Mensen zonder God, leven in 
duisternis. Degenen die de Heere Jezus kennen als hun Verlosser en Zaligmaker 
mogen met Hem in Zijn licht wandelen. Ik denk dat de meeste mensen zich niet 
realiseren dat ze in de macht van de duisternis leven. Satan doet zich voor als een 
engel van het licht, terwijl hij in werkelijkheid de overste van de macht van de duis-
ternis is. Op een andere plaats lezen we dat hij rondgaat als een brullende leeuw. 
In onze tijd heel herkenbaar. Gods Woord ontmaskert de boze en zijn trawanten 
en laat ons zijn ware aard zien. Zodat wij weten wat ons te wachten staat en ons 
bekleden met de geestelijke wapenrusting. 

Efeze 6:11,12 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt 
houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet 
tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de we-
reldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten 
van het kwaad in de hemelse gewesten. 

“De satan houdt de ongelovige gevangen in valse gerustheid, in blindheid, duister-
nis en dwaling”, zegt John Bunyan.
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Onderwijs van de Heere Jezus aan Zijn discipelen
Tijdens en na het Pascha

Johannes 14:1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook 
in Mij.

Johannes 14:10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?  De 
woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij 
blijft, Die doet de werken. 11 Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in 
Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. 12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen 
dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.

Johannes 16:31 Jezus antwoordde hun: Gelooft u nu? 32 Zie, de tijd komt en is nu 
gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen 
zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is.

In vier hoofdstukken laat Johannes ons weten wat de Heere in de laatste uren voor 
zijn kruisiging aan Zijn discipelen onderwezen heeft. Het zijn woorden van Hem, 
maar het zijn ook woorden van God, Zijn Vader. Want het is God de Vader, Die in 
Zijn Zoon blijft, Die de werken door Hem heen doet. 

Het zogenaamde Hogepriesterlijke gebed dat de Heere Jezus tot Zijn Vader richt 
in Hoofdstuk 17, vind ik heel ontroerend. Hoe geeft dit gebed de liefde weer, de 
innige relatie tussen God de Vader en God de Zoon. Hoe geeft dit zogenaamde 
Hogepriesterlijke gebed ook aan hoe groot de liefde is van de Heere voor Zijn dis-
cipelen. Ook Zijn grote zorg voor Zijn discipelen en Hij richt Zich via zijn discipelen 
zelfs tot ons. 

Johannes 17:20 Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun 
woord in Mij zullen geloven. 

Hij uit hierin ook Zijn zorg met betrekking tot de eenheid onder Zijn discipelen.
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Over het Nieuwe Verbond 

In de hoofdstukken 14 t/m 17 van Johannes geeft de Heere Jezus onderwijs aan Zijn 
ELF discipelen. ELF? Ja, want Judas had hen verlaten om Jezus te gaan verraden 
toen de satan in hem voer. Judas had nog wel de Pesach maaltijd meegemaakt. De 
Heere Jezus had nog wel de voeten van Judas gewassen, evenals de voeten van de 
andere discipelen. Wel bijzonder dat de Heere na de Pesach maaltijd hen de voeten 
gaat wassen. Dit was onderdeel van Zijn laatste onderwijs aan Zijn discipelen. Even 
daarvoor hadden sommige discipelen immers nog getwist over wie de belangrijk-
ste van hen was.

Wanneer is het Nieuwe Verbond ingegaan?

Deze is ingegaan na de dood van de Heere Jezus. Een testament gaat in na de 
dood van de testamentmaker. De Heere Jezus zei daarom ook: “Doe dit tot Mijn 
gedachtenis.”

De Heere Jezus begon met de Pesachmaaltijd. Hierbij gedenken de Joden hoe ze 
uit Egypte geleid werden en gered van de engel des doods die door Egypte ging. 
Als er bloed aan de deurposten was gestreken, ging de doodsengel voorbij. Dit was 
het teken dat er een offer was gebracht.

Halverwege de maaltijd, gaat Jezus over van het Oude Verbond naar de instelling 
van het Nieuwe Verbond in Zijn bloed door de instelling van het Heilig Avondmaal. 

Het bloed van bokken en stieren kon niet zalig maken, maar van nu af aan wordt 
ieder mens gered, die gelooft dat het bloed van de Heere Jezus ook voor zijn/haar 
zonden gevloeid heeft.

Johannes 13:17 Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. 18 Ik zeg dit niet 
van u allen; Ik weet wie Ik uitverkoren heb. Maar de Schrift moet vervuld worden:  
Wie Mijn brood eet, heeft zich tegen Mij gekeerd. 19 Nu al zeg Ik het u voordat 
het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat Ik het ben. 20 Voor-
waar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand hem ontvangt die Ik zal zenden, ontvangt hij 
Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft.
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Johannes 13:21 Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte Zijn geest in beroe-
ring, en Hij getuigde en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal 
verraden. 22 De discipelen dan keken elkaar aan, in twijfel over wie Hij dat zei. 23 
En een van Zijn discipelen, die Jezus liefhad, lag aan in de schoot van Jezus. 24 
Simon Petrus dan wenkte deze, dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn, 
over wie Hij sprak. 25 En deze ging tegen Jezus’ borst liggen en zei tegen Hem: 
Heere, wie is het? 26 Jezus antwoordde: Die is het aan wie Ik het stuk brood zal 
geven, nadat Ik het ingedoopt heb. En toen Hij het stuk brood ingedoopt had, 
gaf Hij het aan Judas Iskariot, de zoon van Simon. 27 En met het nemen van het 
stuk brood voer de satan in hem. Jezus dan zei tegen hem: Wat u wilt doen, doe 
het snel. 

Johannes 13:30 Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar 
buiten. En het was nacht.

Toen Judas weggegaan was zette de Heere Zijn onderwijs voort. Hij begon met hen 
een nieuw gebod te geven. Het gebod van de liefde. Het was onderwijs voor ware 
discipelen, voor mensen die wedergeboren zijn. Niet voor Judas de verrader. Wél 
voor Petrus.

Over de maaltijd

Johannes 13:2 Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de 
zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden, 3 stond Jezus, (Die 
wist  dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had  en dat Hij van God 
uitgegaan was en tot God heen ging,) 4 op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, 
nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.

Johannes 13:12 Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had 
aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u ge-
daan heb?

Daarna begon de ontmaskering van Judas. Dat was dus volgens Johannes tijdens 
de maaltijd, die door de Heere onderbroken werd voor de voetwassing en ont-
maskering van Judas. Judas werd dus tijdens deze maaltijd ontmaskerd en weg-
gestuurd. In het Evangelie van Mattheüs is het duidelijk dat de Heere Jezus Judas 
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ontmaskert tijdens de Pesach maaltijd. Lukas schrijft hier ook over maar in het 
Evangelie van Lukas lijkt het of Judas wél bij de maaltijd was. Misschien iets minder 
duidelijk, omdat Lukas geen ooggetuige was. Johannes lag aan de boezem van de 
Heere Jezus. Het gebeurde dus vlak voor zijn ogen. 

Lukas 22:14 En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de 
twaalf apostelen met Hem. 15 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd 
dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. 16 Want Ik zeg u dat Ik daar zeker 
niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God.

Lukas 22:17 En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: 
Neem deze en deel hem onder elkaar. 18 Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal 
van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is. 19 En 
Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met 
de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn 
gedachtenis.

Lukas 22:20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd 
en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u ver-
goten wordt. 21 Maar zie, de hand van wie Mij verraadt, is met Mij aan de tafel.

De Heere heeft Judas altijd op dezelfde wijze behandeld en liefgehad als Zijn an-
dere discipelen. Tóch wist Hij vanaf het begin wie Hem verraden zou. Hij wist dat 
Judas een dief was en toch vertrouwde Hij hem de huishoudportemonnee toe.

De Heere zegt: “Die Mij verraadt, is met Mij aan tafel.”

Er zijn uitleggers en geloofsgemeenschappen die hieruit afleiden dat in het Nieuwe 
Verbond ook ongelovigen mogen worden opgenomen. Dat is een verkeerde uitleg 
of toepassing. 

1 Korinthe 10:16-17 De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging ze-
genen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij 
breken, is dat niet het lichaam van Christus? 17 Omdat het brood één is, zijn wij, 
die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan dat ene brood.
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Alléén degenen die Christus kennen als hun Redder en Zaligmaker hebben het 
recht om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Zij hebben deel gekregen 
aan Christus en begrijpen ten volle wat de tekenen van brood en wijn voor hen 
persoonlijk betekenen. Zij zijn leden van dat ene Lichaam, waarvan Christus het 
Hoofd is. Gedoopt door de Heilige Geest in dat lichaam. Zij hebben deel aan het 
Nieuwe Verbond.

1 Korinthe 12:13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam ge-
doopt.

Een ongelovige die de Geest niet heeft, behoort Hem niet toe en kan geen deel 
nemen aan het Heilig Avondmaal.

Het is heel verdrietig dat veel gelovigen zich niet houden aan het Woord van God 
met betrekking tot de instelling van het Nieuwe Verbond. Dat zij ook ongelovigen 
rekenen tot leden van het Nieuwe Verbond: door de kinderdoop baby’s, maar ook 
volwassenen, nadat ze belijdenis hebben gedaan. Bij dit belijdenis doen, is het niet 
altijd duidelijk of deze persoon wel wedergeboren is. Zou de Heere daar geen ver-
driet van hebben? Ik denk het wel. 

Het is heel triest, maar als kerkgangers niet wedergeboren zijn en alleen een tradi-
tie volgen, Zijn Woord niet echt kennen en gehoorzamen, kunnen ze geen vrucht 
dragen die de Heere behaagt. Alleen de vrucht van de Geest is aangenaam voor de 
Heere. Hoe ontdekkend is dit Woord. Het verklaart veel van de zichtbare lauwheid 
in veel kerken en gemeenten.

Het geloof in de opstanding van Jezus

Johannes 20:8 Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf geko-
men was, naar binnen, en hij zag het en geloofde.

Die andere discipel was Johannes. De apostel Johannes zag het lege graf en hij ge-
loofde. Wat geloofde Johannes? Johannes geloofde de woorden van Jezus, dat Hij 
na drie dagen weer zou opstaan uit de dood. 
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Wat geloven? – Waarom geloven?

Johannes 20:31 Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, 
de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.

Aan het eind van zijn Evangelie geeft Johannes in deze samenvatting een kort en 
bondig antwoord. 

Wat geloven? Dat Jezus de Christus, de Messias, de Zoon van God is.

Waarom geloven? Opdat u het eeuwige leven zult hebben in Jezus Naam.

Alle vijfduizend mannen, die geloofden waren eensgezind

En ze hadden alle dingen gemeenschappelijk

Handelingen 2:44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen 
gemeenschappelijk.

Handelingen 4:4 En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en 
het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.

Handelingen 4:32 En de menigte van hen die geloofden, was  een van hart 
en een van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar 
alles hadden zij gemeenschappelijk.

Deze eenheid onder de gelovigen is de eenheid waar de Heere Jezus zo voor gebe-
den heeft in Johannes 17, het Hogepriesterlijke gebed. Deze eenheid wordt gewerkt 
en komt tot stand door de volheid van de Heilige Geest. 

Vol van geloof en van de Heilige Geest

Handelingen 6:5 En dit woord behaagde heel de menigte; en zij kozen Stefanus, 
een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Ti-
mon, Parmenas en Nicolaüs, een proseliet uit Antiochië. 8 En Stefanus, vol geloof 
en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.
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Stefanus was vol geloof en de kracht van de Heilige Geest. Dat is duidelijk. De 
genadegaven van God zijn verschillend. Iedere gelovige ontvangt de Heilige Geest 
als zegel en onderpand van zijn eeuwige erfenis bij de Heere. Paulus roept op om 
vervuld te worden met de Heilige Geest. Efeze 5:18 Er kunnen echter in ons leven 
dingen zijn die de volheid belemmeren of zelfs verhinderen. Welke dat zijn? Dat 
kan een dwaling zijn of zonden. Maar ook dingen, die de Heere Jezus van de eerste 
plaats in ons hart verdringen. Dat kunnen b.v. materiële zaken zijn, onze carrière, 
onze smartphone enz.               

Geloven en dopen horen bij elkaar

Handelingen 8:12 Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het 
Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij 
gedoopt, zowel mannen als vrouwen. 13 En Simon geloofde zelf ook en nadat hij 
gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus; en toen hij de tekenen en grote 
krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld.

Handelingen 8:36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de 
kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? 37 En 
Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde 
en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. 38 En hij liet de wagen 
stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, 
en hij doopte hem.

Weer een voorbeeld uit de Bijbel waaruit blijkt dat geloven en dopen bij elkaar 
horen. Dit zou een einde moeten maken aan alle discussies over de doop. Het is in 
Gods Woord toch zo duidelijk en eenvoudig. 

Door het zien van een wonder geloofden velen

Handelingen 9:41 En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de hei-
ligen en de weduwen en plaatste haar levend voor hen. 42 En dit werd bekend in 
heel Joppe, en velen geloofden in de Heere.

Dorkas was voor de weduwen in Joppe belangrijk. Dorkas was een lid van de nieu-
we gemeente in Joppe. De vrucht van het geloof was zichtbaar in haar. Dorkas was 
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overleden en al in het Paradijs. Maar op het gebed van Petrus keert ze weer terug 
naar de aarde. Door het wonder van haar opstanding kwamen velen tot geloof in 
de Heere Jezus. De HEERE bepaalt wat belangrijk is voor ieder mens en wij moeten 
Zijn wil leren kennen, Hem volgen en gehoorzamen.

Al de profeten getuigden van de komst van Heere Jezus

Handelingen 10:42 En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getui-
gen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden 
en doden. 43 Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, ver-
geving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam. 44 Terwijl Petrus deze woor-
den nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden.

Waar hebben al de profeten over gesproken? Over de komst van de Messias als 
Redder en Rechter, over vergeving en bevrijding van zonden door Zijn Naam, over 
de gaven en werking van de Heilige Geest, over het nieuwe leven en het Nieuwe 
Verbond met het Joodse volk en de andere volken. 

Even een kleine bloemlezing waarvan de profeten gesproken hebben namens de 
HEERE:

Jesaja 53:11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal 
verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, 
velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

Jeremia 31:34 Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn 
broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen 
kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal 
hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.

Ezechiël 47:12 Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vrucht-
bomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke 
maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt; hun 
vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel. NBG

Daniël 9:24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om 
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de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te 
verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en 
profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

Hosea 2:18 Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid 
nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. 19 
In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen.

Joël 2:23 En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, 
want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerda-
len, vroege regen en late regen in de eerste maand.

Amos 9:11 Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren 
zal Ik dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem 
opbouwen als in de dagen van oude tijden af.

Obadja 1:21 Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te 
oordelen, en het Koninkrijk zal van de HEERE zijn.

Jona 1:17 En de  HEERE  beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona 
was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis.

Micha 7:18 Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat 
aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeu-
wig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. 19 Hij 
zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, 
U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.

Nahum 1:15 Zie op de bergen de voeten van Hem die het goede boodschapt, die 
vrede laat horen! Vier uw feestdagen, Juda, kom uw geloften na, want de verderfe-
lijke man zal voortaan niet meer door u heen trekken, hij is helemaal uitgeroeid.

Habakuk 3:3 God komt van Teman en de Heilige van het gebergte Paran. Zijn ma-
jesteit bedekt de hemelen, en de aarde is vol van Zijn lof. 4 Er is een glans als van 
zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan Zijn zijde en daar is het omhulsel Zijner kracht. 
5 Voor Hem uit gaat de pest en koortsgloed volgt Hem op de voet. 6 Hij staat en 
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doet de aarde schudden; Hij ziet rond en doet de volken van schrik opspringen, 
de aloude bergen liggen verpletterd, de eeuwige heuvelen zinken ineen; de eeu-
wenoude wegen zijn zijne. NBG

Zefanja 3:9 Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lip-
pen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder 
aan schouder te dienen.

Haggaï 2:8 Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlan-
gen van alle heidenvolken en Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de HEE-
RE van de legermachten.

Zacharia 13:1 Op die dag zal er een Bron geopend worden voor het huis van David 
en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.

Maleachi 4:2 Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid 
opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en 
dartelen als kalveren uit de stal.

Een groot aantal geloofde en bekeerde zich

Handelingen 11:21 En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal 
geloofde en bekeerde zich tot de Heere.

Handelingen 11:24 Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van 
geloof; en er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd.

Het getuigenis en de dood van Stefanus hadden tot gevolg dat een grote menigte 
mensen in de Heere Jezus ging geloven. De meesten geloofden waarschijnlijk al 
wel in God. Maar het gaat nu om het persoonlijk geloof in de Heere Jezus.                   

De stadhouder geloofde

Handelingen 13:8 Maar Elymas, de tovenaar (want zo wordt zijn naam vertaald), 
ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. 12 
Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij, versteld over de leer 
van de Heere.



65

De satan is er altijd als de kippen bij om de pas gelovigen te verzoeken en te ver-
leiden tot ongeloof. Weest daarom altijd waakzaam. Zie de gelijkenis van de Heere 
Jezus over de zaaier. Het zaad dat langs de kant van de weg viel op de harde grond, 
werd meteen door de satan weggerukt.                

Alles waarvan men door de wet van Mozes 

Niet gerechtvaardigd kon worden - wat houdt dat in?

Handelingen 13:39 En dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van 
alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden.

We gaan zien wat Gods Woord hierover zegt. Met name Paulus heeft ons hierover 
veel informatie gegeven. Het is een belangrijk onderwerp. Het gaat kort gezegd 
over zalig worden door middel van werken of door genade. De belangrijkste tek-
sten over dit onderwerp heb ik opgenomen.

Jeremia 31:31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Is-
raël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 32 niet zoals het ver-
bond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep 
om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, 
hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE.

Johannes 1:17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn 
er door Jezus Christus gekomen.

Romeinen 3:19 Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die 
onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig 
wordt voor God. 20 Daarom zal uit werken van de wet geen vlees (een zondig mens) 
voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde.

Romeinen 7:9 Ik nu leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is 
de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. 10 En het gebod, dat 
tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. 11 Want de 
zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor 
gedood.
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Romeinen 8:3 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door 
het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een ge-
daante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde 
veroordeeld in het vlees,

Romeinen 9:31 Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de 
wet van de gerechtigheid niet toegekomen.

Romeinen 10:4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor 
ieder die gelooft.

Galaten 2:16 Wetende dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de 
wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan 
geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus 
en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees 
gerechtvaardigd.

Galaten 3:10 Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er 
staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven 
staat in het boek van de wet, om dat te doen. 11 En dat door de wet niemand 
gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk,  want de rechtvaardige zal uit het 
geloof leven. 12 Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar:  De mens die deze 
dingen doet, zal daardoor leven.

Galaten 3:21 Is dan de wet in strijd met de beloften van God? Volstrekt niet! Want 
als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerech-
tigheid werkelijk uit de wet zijn. 22 Maar de Schrift heeft alles onder de zonde 
opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het ge-
loof in Jezus Christus. 23 Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet 
bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. 
24 Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het ge-
loof gerechtvaardigd zouden worden. 25 Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij 
niet meer onder een leermeester.

Hebreeën 10:3 Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zon-
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den herinnerd. 4 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de 
zonden wegneemt.

Hebreeën 10:9 Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij 
neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. 10 Op grond 
van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, 
eens en voor altijd gebracht. 11 En iedere priester stond wel dagelijks te dienen 
en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen 
wegnemen, 12 maar deze Priester  is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden 
geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God.

1 Petrus 1:10 Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben 
over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.

Door de wet van Mozes werd het de mens duidelijk dat hij een zondaar was en dat 
niemand die wet kon houden en volbrengen en zo werd de wet een tuchtmeester 
tot Christus. Door het bloed van de offeranden van dieren werd de zonde bedekt. 
Er was vergeving mogelijk op basis van het feit, dat er eenmaal een volmaakt offer 
gebracht zou worden. Het volmaakte offer van Christus als het Lam Gods dat al vanaf 
de grondlegging der wereld geslacht want zonder bloedstorting is er geen vergeving. 

Psalm 32:1 Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde be-
dekt is. 2 Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en 
in wiens geest geen bedrog is.

Psalm 51:18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in 
brandoffers schept U geen behagen. 19 De offers voor God zijn een gebroken 
geest; een verbroken en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.

Er geloofden zovelen als er bestemd waren voor het 
eeuwige leven

Handelingen 13:48 Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en pre-
zen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren 
voor het eeuwige leven.
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Ze waren blijkbaar niet allemaal uitverkoren voor het eeuwige leven. Wie wel en 
wie niet? Veel mensen willen niet. Dat weet de HEERE ook in Zijn alwetendheid.              

Hun hart door geloof gereinigd door de HEERE

Handelingen 15:9 En Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en 
heeft hun hart door het geloof gereinigd.

Er is geen onderscheid tussen Jood en heiden. Door de inwoning van de Heilige 
Geest worden harten gereinigd van zonde en geheiligd, maar in de eerste plaats 
reinigt het vergoten bloed van de Heiland ons van alle zonden. Onze harten wor-
den ook gereinigd door het waterbad van het Woord.

Door geloof in Jezus Christus zalig worden

Handelingen 16:5 De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen 
dagelijks in aantal toe.

Handelingen 16:31 En zij zeiden:   Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult 
zalig worden, u en uw huisgenoten. 32 En zij spraken het Woord van de Heere tot 
hem en tot allen die in zijn huis waren. 33 En hij nam hen in dat nachtelijke uur 
met zich mee en waste hun striemen, en hij werd onmiddellijk gedoopt, en al de 
zijnen. 34 En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij 
verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was.

Hier zien we in Gods Woord een overtuigend voorbeeld van het feit dat het gehele 
huisgezin tot geloof komt en zich daarna laat dopen. Daar zijn geen baby’s ge-
doopt, want die kunnen nog niet geloven. De Heere bevrijdt Paulus en Silas uit de 
gevangenis en geeft meteen vrucht op hun arbeid. Dat is geen werk van mensen.                 

Een grote menigte kwam tot geloof

Handelingen 17:4 En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Pau-
lus en Silas aan en van de godvrezende Grieken een grote menigte, en van de 
vooraanstaande vrouwen niet weinigen.
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Handelingen 17:12 Velen dan van hen geloofden, en van de aanzienlijke Griekse 
vrouwen en mannen niet weinigen.

Handelingen 17:34 Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. 
Onder hen waren ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam 
Damaris was, en anderen met hen.

Velen in Korinthe geloofden en werden gedoopt

Handelingen 18:4 En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden 
en Grieken te overtuigen... 8 En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde 
met heel zijn huis in de Heere; en velen van de Korinthiërs die Paulus hoorden, 
geloofden en werden gedoopt.

Het Evangelie breekt door naar de volken. De belofte van de HEERE aan Abraham gaat 
verder in vervulling. Door zijn nageslacht zullen alle volken gezegend worden. We zien 
hier opnieuw een voorbeeld in de Bijbel van dat het geloof vooraf gaan aan de doop.

Door genade geloven

Handelingen 18:27 En toen hij naar Achaje wilde reizen, bemoedigden de broe-
ders hem en schreven aan de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. En toen 
hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden; 
28 want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de Schriften te 
bewijzen dat Jezus de Christus is.

Uit de Schriften bewijzen dat Jezus de Christus. 

Hoe moet er geëvangeliseerd worden? Die vraag wordt regelmatig gesteld. Het 
antwoord hierop kunnen we vinden in bovenstaand vers. Paulus bewees uit de 
Schriften dat Jezus de Christus is. Hij deed precies hetzelfde wat de Heere Jezus 
Zelf ook gedaan heeft met Zijn discipelen. Vlak voor Zijn heengaan onderwees Hij 
op deze wijze de Emmaüsgangers. Maar Hij voegde er nog wel iets aan toe. Hij 
opende hun verstand zodat ze de Schriften begrepen. Dat kon Paulus niet, maar de 
Heilige Geest wél. Dat is erg belangrijk. De mens kan door Woord en Geest over-
tuigd worden van de Waarheid. 
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In het boek: ”De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”, wordt het Woord 
op dezelfde wijze uitgelegd. Alleen nu niet alleen de beloften over de Heere 
Jezus in het Oude Testament, maar ook de vervulling in- en de relatie met het 
Nieuwe Testament. In dit boek staan beloften en vervulling bij elkaar. Op inter-
net kan dit boek gelezen, gedownload en eventueel besteld worden. Zie hiervoor:  
www.beloftenvangodvoordevolken.nl  

In deel 2 van de boeken “Wat zegt de Bijbel over de Messias” heb ik een compacter 
inzicht gegeven van profetieën over de Messias en de vervulling daarvan.

Onze zaligheid is een gave van God, vanuit Zijn liefde en genade geschonken aan 
de mens verloren in zonde en schuld en we ontvangen het door geloof. Het geloof 
is de “hand” die we als het ware uitsteken om het geschenk aan te nemen. 

Johannes 1 :12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht 
gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. 

Daarvoor roemen we en prijzen we Hem.

Efeze 2:8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit 
u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 10 Want 
wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die 
God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Zie ook: Filippenzen 1:29; 2 Thessalonicenzen 2:13,14; Titus 3:4-6

Geloven en zondige daden belijden

Handelingen 19:18 En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden 
belijden en bekennen.

Ja, dat hoort ook bij het geloven in Jezus. Het belijden en bekennen van al je zon-
dige daden en gedachten aan God. Dat is eigenlijk de eerste stap om in de rechte 
verhouding tot God te komen. 
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Jesaja 59:2 Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw 
zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.

In de tweede plaats moet men het in orde maken met de medemens. Voor zover 
men zonde gedaan heeft tegenover een mede mens, moet men deze eerlijk erken-
nen en bekennen en om vergeving vragen. De Heilige Geest laat ons zien, wat er 
mis is tussen God en ons en de medemens. Hij overtuigt van zonde.

Zich tot God bekeren – in Jezus geloven

Handelingen 20:21 En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd  van de 
bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus.

Wie tot God wil komen moet geloven dat Hij bestaat. Maar geloven dat God be-
staat, is niet voldoende om zalig te worden. Daarvoor is nodig het persoonlijk ge-
loof in de Heere Jezus.

Vergeving van zonden ontvangen

Een erfdeel onder de gelovigen ontvangen

Handelingen 26:18 om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis 
tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de 
zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij.

Dit was de opdracht die Paulus kreeg, toen hij een ontmoeting had met de Heere 
Jezus op de weg naar Damascus. Dit was al voorzegd in de profetie van Jesaja 60:1.

Jesaja 60:1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van 
de HEERE gaat over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en 
donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid 
zal over u gezien worden. 3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en konin-
gen naar de glans van uw dageraad.                  
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Wie op God vertrouwt zal niet beschaamd worden

Handelingen 27:11 Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein 
meer dan wat door Paulus gezegd werd. 25 Heb daarom goede moed, mannen, 
want ik geloof God, dat het zo zal zijn als het mij gezegd is.

Ze leden schipbreuk bij het eiland Malta, maar ze kwamen allen behouden aan 
land. Het geloof en vertrouwen van Paulus op God werden niet beschaamd.

Sommigen geloofden, anderen niet

Handelingen 28:23 En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er 
velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het Koninkrijk van God aan hen 
uit en getuigde ervan, en hij probeerde hen, van ‘s morgens vroeg tot de avond 
toe, zowel uit de Wet van Mozes als uit de Profeten, te bewegen tot het geloof in 
Jezus. 24 En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar 
anderen geloofden niet. 

Paulus was inmiddels in Rome aangekomen. De Joden in Rome kwamen naar 
Paulus om van hem te horen wat hij dacht van de gelovigen in Jezus, die zij een 
sekte noemden. Paulus legde hen de Schriften uit. Sommigen kwamen tot geloof, 
maar de anderen wilden niet geloven in Jezus. 

Uw geloof in de hele wereld verkondigd

Romeinen 1:5 Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot 
geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn Naam, 6 waar-
toe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. 7 Aan allen die in Rome zijn, 
geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, onze 
Vader, en van de Heere Jezus Christus. 8 Allereerst nu dank ik mijn God door 
Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd.

Door de verkondiging van het Evangelie is er in Rome een Gemeente ontstaan. Die 
Gemeente is een getuigende Gemeente geworden, want hun geloof wordt in de 
hele wereld bekend en verkondigd. Als God werkt, kan niemand het tegenhouden,
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De rechtvaardige zal uit het geloof leven

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus; want 
het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, 
en ook voor de Griek. 17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopen-
baard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het 
geloof leven.

Als iemand verzoend is met God door het geloof in de Heere Jezus, dan is dat ge-
noeg. Daar hoeft niets meer bij. Ook onze zogenaamde goede werken niet, zoals 
in de roomse kerk geleerd wordt. Daar worstelde Luther lange tijd mee, totdat de 
Heere hem bepaalde bij dit Woord en als in een flits begreep Luther dat hij kon 
stoppen met zijn zogenaamde goede werken. Het geloof in het volbrachte werk van 
de Heere Jezus is genoeg. Het Evangelie zelf is een kracht Gods, niet onze uitleg. 

1 Petrus 1:23 U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onver-
gankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.               

Rechtvaardig voor God door geloof in Jezus 

Romeinen 3:21 Maar nu is zonder de wet, gerechtigheid van God geopenbaard, 
waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: 22 namelijk gerechtigheid van 
God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er 
is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid 
van God, 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de ver-
lossing in Christus Jezus. 

Ieder mens heeft gezondigd door God de rug toe te keren en zich te laten verleiden 
door de leugens van satan. Maar de weg terug naar God is mogelijk en voor nie-
mand onbegaanbaar. Maar je moet wel willen. Iemand die niet wil geloven, zal niet 
zalig worden. Door de genade van God kunnen mensen gewillig gemaakt worden. 
Paulus werd ook gewillig gemaakt. Als u niet wilt, bid God of Hij u gewillig wil 
maken en aan de Heere Jezus wil geven. 
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Door geloof gerechtvaardigd voor God

Romeinen 4:3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem 
tot gerechtigheid gerekend. 4 Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toege-
rekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. 5 Bij hem echter 
die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn 
geloof gerekend tot gerechtigheid.

Niemand kan zichzelf door goede werken verlossen en daardoor zalig gemaakt 
worden. Het is God die het willen en het werken in u werkt. Dat werkte God ook 
in Abraham. Daarom geloofde Abraham God op Zijn Woord. Hij was bereid om 
Isaak op het altaar te leggen en overwoog in zijn hart dat de Heere bij machte was 
hem op te wekken uit de dood, zodat God Zijn belofte (uit Isaak zal een groot volk 
voortkomen) gestand zou kunnen houden.

Gerechtvaardigd uit het geloof - roemen in de hoop

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

Roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.

Johannes 17:24 Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven 
hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt 
liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.

Wat betekent het woord HOOP in de Bijbel?

Het woord hoop komt 123 x in de Bijbel voor. Echter het woord hoop heeft niet 
overal dezelfde betekenis. Dat is een reden om er enige aandacht aan te besteden. 
In onze taal heeft het woord de betekenis van “wij weten het niet zeker, wij hopen 
het, willen het graag”. In de Bijbel heeft het woord echter verschillende betekenis-
sen. Dat blijkt uit onderstaande teksten.
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Romeinen 8:24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien 
wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?

Romeinen 12:12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard 
in het gebed.

Romeinen 15:13 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.

Kolossenzen 1:27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van 
de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus in u, de hoop op 
de heerlijkheid.

2 Thessalonicenzen 2:16 En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, 
Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft 
uit genade.

1 Timotheüs 1:1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel 
van God, onze Zaligmaker, en van de Heere Jezus Christus, onze hoop.

Titus 2:13 Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijk-
heid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

Hebreeën 3:6 Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn 
wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde 
toe onwrikbaar vasthouden.

Hebreeën 6:19,20 Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en 
onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. 20 
Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de orde-
ning van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.

1 Johannes 3:1 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopen-
baard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij 
Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. 3 En ieder die deze 
hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.
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In ons taalgebruik is hoop een onzekere factor. We hopen het, maar weten niet 
zeker of het zo zal gaan als we hopen. In de Bijbel ligt dat anders. Dat hebt u aan 
bovenstaande teksten kunnen zien. In 1 Timotheüs 1:1 wordt Christus onze hoop 
genoemd. Paulus noemt in Romeinen God, de God van de hoop. Overvloedig in 
de hoop, wil zeggen, overvloedig in het vaste vertrouwen op de God van de hoop. 
In de Bijbel betekent hoop veelal een vast vertrouwen, een anker van de ziel, dat op 
Christus gericht is, Die ons is voorgegaan. Toch wel jammer dat de Bijbelvertalers 
met dit onderscheid geen rekening hebben gehouden. Kijk voor uzelf na, of u 
vertrouwen” “verwachten” “verlangen naar” of “uitzien naar” hiervoor in de plaats 
mag lezen.

Ieder die in Jezus gelooft, zal niet beschaamd worden

Romeinen 9:30 Wat zullen wij dan zeggen? Dit: dat de heidenen, die geen gerech-
tigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid ech-
ter die uit het geloof is. 31 Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, 
is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. 32 Waarom niet? Omdat 
zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want zij hebben 
zich gestoten aan de steen des aanstoots, 33 zoals geschreven staat:  Zie, Ik leg in 
Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En: Ieder die in Hem gelooft, 
zal niet beschaamd worden.

De Joden zochten een Messias, Die hen verlossen zou van de Romeinse overheer-
sing en ze jaagden hun eigen gerechtigheid na door de werken van de wet te doen. 
Daar waren ze trots op en daar pronkten ze mee. Zij geloofden niet in de Heere 
Jezus. Ondanks de machtige tekenen en wonderen die Hij deed. Voor hen was 
Jezus een steen, een struikelblok, waaraan zij zich stootten. Want Hij voldeed niet 
aan hun verlangens en verwachtingspatroon. Uiteindelijk bleek dat ze ook nog ja-
loers waren. Veel mensen willen ook nu nog de Heere Jezus voor hun karretje span-
nen door b.v. een wonder te verlangen.
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U wordt zalig als:

U met uw mond de Heere Jezus belijdt

U gelooft dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt

Romeinen 10:4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor 
ieder die gelooft. 5 Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is:  
De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. 6 De gerechtigheid 
echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de 
hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. 7 Of: Wie zal in de 
afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. 

Romeinen 10:8 Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw 
hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: 9 Als u met uw mond de 
Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft op-
gewekt, zult u zalig worden. 10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid 
en met de mond belijdt men tot zaligheid. 11 Want de Schrift zegt: Ieder die  in 
Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Alleen de Heere Jezus kon de Wet van God volbrengen. Daarom noemt de apostel Hem 
het einddoel van de wet. Want Hij heeft de wet vervuld. Geen mens is echter in staat die 
wet te volbrengen om daardoor rechtvaardig voor God te kunnen staan. Dat kan alleen 
door het geloof in de Heere Jezus. De apostel zegt: met uw hart geloven. Dus niet alleen 
met het hoofd en met het verstand. Dan wordt u door uw geloof in Christus gerecht-
vaardigd voor God. Dat betekent dat de gerechtigheid van Christus u om niet geschon-
ken wordt en dat God naar u kijkt alsof u nooit gezondigd hebt. Hij ziet Christus in u. 
U hebt u bekleed met Christus, met de mantel van Zijn gerechtigheid. 

Het geloof is uit het horen van het Woord van God

Romeinen 10:17 Zo  is  dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het 
Woord van God.

Romeinen 11:20 Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het 
geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees.
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God deelt de mate van geloof toe

Romeinen 12:3 Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u  niet 
hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, 
naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.

Deze tekst roept een vraag op. De Heere Jezus verwijt Zijn discipelen op een be-
paald moment hun kleingelovigheid, want Hij kende hun harten. Maar er is een 
onderscheid, wat geloof betreft, vóór en na de uitstorting van de Heilige Geest. In 
Galaten 5:22 zien we dat geloof een vrucht van de Geest is. Dat betekent dus ook 
dat het een gave van God is. 

De discipelen zaten vóór de uitstorting van de Heilige Geest in een leerproces. 
Ze hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen, zoals bij de uitstorting op de 
Pinksterdag gebeurde. Soms hadden ze helemaal geen geloof of een heel klein 
geloof. Echter ook in die tijd waren er mensen, die een groot geloof kregen, zoals 
b.v. de Kananese vrouw. Als de Heere Jezus zegt, dat Hij alleen voor het Joodse volk 
gekomen is, zegt ze als heidin: “Maar de hondjes eten toch ook van de kruimels 
die van de tafel vallen van hun bezitter.” Mattheüs 15: 27 Heel ontroerend. Maar zij 
was één van de uitzonderingen. Na de uitstorting van de Heilige Geest krijgt iedere 
gelovige de Heilige Geest. Maar niet iedere gelovige is altijd volkomen vervuld met 
de Heilige Geest. Bid God of Hij u meer van Zijn Geest wil geven.                  

Maak alle mensen tot Mijn discipelen

Romeinen 16:26 Maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften 
onder alle volken (mensen) bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de 
eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen.

Mattheüs 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken (mensen), hen dopend in de 
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat 
Ik u geboden heb, in acht te nemen. 

Markus 16:15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evange-
lie aan alle schepselen (mensen). 16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, 
zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.



79

Johannes 15:16 Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb 
u ertoe bestemd  dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou 
blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.

God wil niet dat er mensen verloren gaan, maar dat ze tot geloofsgehoorzaamheid 
komen. Dat is het kenmerk van elk kind van God: Hem geloven, Hem vertrouwen 
en Hem gehoorzamen. God wil dat alle mensen zalig worden. Vandaar de zending 
van Zijn Zoon naar deze wereld als offer voor de verzoening van de zonden van 
de hele wereld. 1 Johannes 2:2. Hoewel niet alle mensen dit geloven en er dus ook 
geen deel aan hebben. Zijn opdracht om het Evangelie te verkondigen aan alle 
volken, stammen en naties geldt tot op de dag van vandaag. Eenmaal zullen wij de 
vrucht mogen zien: 

Openbaring 7:9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, 
uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, 
bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.

Een heerlijke belofte

Mattheüs 28:20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 
Amen.

Dit is een heerlijke bemoediging en vertroosting van de Heiland voor al Zijn kinde-
ren in alle landen en in alle tijden.

Geloof is kracht van God

1 Korinthe 2:5 opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in 
kracht van God.

Het geloof is een gave van God en wordt gewerkt door de kracht van de Heilige 
Geest. 

Liefde is de belangrijkste vrucht van de Heilige Geest

1 Korinthe 13:2 En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen 
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weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen 
zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.

1 Korinthe 13:13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste 
van deze is de liefde.

Sta vast in uw geloof

1 Korinthe 16:13 Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees 
sterk.

2 Korinthe 1:24 Niet dat wij heersen over uw geloof, maar wij zijn medearbeiders 
aan uw blijdschap, want u staat vast door het geloof.

2 Korinthe 4:13 Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeen-
komstig wat geschreven staat:  Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven 
ook wij, en daarom spreken wij ook.

2 Korinthe 5:7 Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.

Beweeg mensen tot geloof in God

2 Korinthe 5:11 Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de men-
sen tot het geloof; en voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook 
voor uw gewetens openbaar te zijn.

Ga niet trouwen met een ongelovige

2 Korinthe 6:14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft ge-
rechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er 
tussen licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en 
Belial (duivel)? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?

Deuteronomium 7:3 U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan: uw dochters 
mag u niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen. 4 
Want zij zouden uw zonen van achter Mij laten afwijken, zodat zij andere goden 
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gaan dienen en de toorn van de HEERE tegen u ontbrandt en Hij u al snel weg-
vaagt.

Lees: Ezra 9:1-7 en Ezra 10:11,12; Nehemia 13:23-27.

Psalm 106:34 Zij vaagden de volken niet weg, zoals de HEERE hun bevolen had; 35 
maar zij vermengden zich met de heidenvolken en leerden hun gebruiken.

Spreuken 22:14 De mond van vreemde  vrouwen  is een diepe kuil, hij op wie 
de HEERE toornig is, zal daarin vallen.

Maleachi 2:11 Juda handelt trouweloos en er wordt een gruweldaad begaan in 
Israël en in Jeruzalem. Want Juda ontheiligt het heilige van de HEERE, dat Hij 
liefheeft: hij is met de dochter van een vreemde god getrouwd. …….16 Want 
de HEERE, de God van Israël, zegt dat Hij het wegsturen van de eigen vrouw haat.

1 Johannes 1:7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben 
wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt 
ons van alle zonde.

Een gelovige heeft God als Vader. Een ongelovige heeft de duivel als vader, ook al 
beseft hij dat heel vaak niet. Dit is een heel belangrijk gebod van de Heere. Door 
ongehoorzaamheid aan dit gebod door koning Salomo en door het volk Israël, is 
het Joodse volk gestraft met ballingschap en verdrijving uit het Beloofde Land.

Wees daar mee bezig

2 Korinthe 8:7 Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof, en in woord, en 
in kennis, en met alle inzet, en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genade-
gave overvloedig.

De gelovigen in Korinthe worden opgeroepen royaal financieel bij te dragen in de 
noden van andere gelovigen, zoals ze ook overvloedig waren in het geloof.              
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Of moet uw geloof nog groeien?

2 Korinthe 10:15 En wij beroemen ons niet onbegrensd op de inspanningen 
van anderen, maar wij hebben hoop dat, wanneer uw geloof gegroeid zal zijn, 
ons  werkterrein  onder u overvloedig uitgebreid zal worden, overeenkomstig 
wat God ons toegewezen heeft,

Ons geloof kan verschillende fases doormaken. Ook het echte Bijbelse geloof. 
Geloof is nooit statisch. Geloof kan groeien en versterkt worden, te midden van 
allerlei strijd, moeiten, tegenstand en verleidingen, die wij in ons christenleven 
ervaren. De Heere kan ons geloof beproeven. Dat hebben we gezien bij Abraham 
en dat zien we bijvoorbeeld in het leven van Job. In 1 Petrus 1:7 lezen we, dat ons ge-
loof door allerlei verzoekingen beproefd kan worden, zodat het kostbaarder tevoor-
schijn komt dan goud dat door vuur beproefd is. De satan kan ons geloof aanvallen 
en twijfel proberen te zaaien in ons hart. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op 
zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Maar de Heere zegt:

1 Petrus 5:9 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat 
hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.                 

Hebt u het ware geloof?

2 Korinthe 13:5 Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u 
niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze 
verwerpelijk bent.

Blijkbaar waren er in die dagen mensen, die dachten het ware geloof te bezitten en 
het toch niet hadden. Wat voor soort geloof zouden ze dan gehad kunnen hebben? 
Tegenwoordig hoor je daar niet zoveel meer over, maar vroeger werd op sommi-
ge catechisaties geleerd, dat er verschillende soorten van geloof zijn. Men onder-
scheidde: een historisch geloof, een wondergeloof en een waar geloof.

Een historisch geloof betekent, dat men alles voor waar houdt wat in de Bijbel 
staat, maar er persoonlijk niet bij betrokken is. Een wondergeloof is een geloof 
dat gebaseerd is op wonderen, die men van God verwacht. Ook hier ontbreekt de 
persoonlijke relatie met de Heere Jezus. 
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Een waar geloof is een Bijbels geloof, gebaseerd op Bijbelse waarheden en gewerkt 
door de Heilige Geest. Dat geloof richt zich altijd op Christus, de Leidsman en de 
Voleinder van ons geloof. Hebreeën 12:2 Dat geloof is gebouwd op de Rots, dat is 
Christus en stort niet in als de stormen van het leven er overheen gaan. Een waar 
geloof wordt zichtbaar, omdat bij de gelovige de vrucht van de Geest gevonden 
wordt. Bij deze gelovige staat de Heere Jezus op de eerste plaats in zijn leven. Hij 
heeft een persoonlijke relatie met de Heere Jezus. Hij weet niet alleen alles over 
Hem (historisch geloof ), maar hij kent Hem. Als men het ware geloof niet heeft, 
is men verwerpelijk voor God. Zie de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze 
maagden. Toen het er op aan kwam, bleek dat de vijf dwaze maagden geen olie 
(beeld van de Heilige Geest) hadden. Dat betekent dat je onder Gods oordeel bent. 

Johannes 3:18 Wie in de Zoon gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet in de 
Zoon van God gelooft, is reeds veroordeeld. 

Tenzij je je gaat bekeren. Dat is Gods wil ten opzichte van jou. Want God wil graag 
alle mensen zalig maken.

Bidden voor vijanden is belangrijk

Galaten 1:23 Maar zij hadden alleen horen zeggen: Hij die ons voorheen vervolg-
de, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte.

Daarom is het heel belangrijk te bidden voor degenen die ons vervolgen. De Heere 
kan van een vijand een vriend maken. Voor de Heere is niets te wonderlijk en Hij is 
machtig. Dat zien we aan het leven van Paulus.

Gerechtvaardigd door geloof

Galaten 2:16 Wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der 
wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook wij zelf tot het geloof in 
Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Chris-
tus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerecht-
vaardigd worden. (NBG51)

Heeft de Heere Jezus alles voor mij volbracht? Ja, dat geloof ik zonder meer.
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“Aanschouw de Schepper van ’t heelal, genageld aan het hout. O liefde, Godd’lijk 
onbegrensd, ’t was al voor mijn behoud. 

Ja, ik geloof, ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf en dat Hij aan het smaad’lijk 
kruis mijn eeuwig heil verwierf.” ( Joh. de Heer 994)

Er zijn echter nog steeds mensen die denken door goede werken zalig te kunnen 
worden. Voor de oude mens is het moeilijk om van genade te leven. Het geeft ons 
een goed gevoel, dat we zelf door goede werken nog iets zou kunnen bereiken bij 
God. Je hoort heel vaak de kreet: “Ik heb toch ieder het zijne gegeven. Ik heb nooit 
gestolen. Ik heb nooit iemand vermoord enz.” De oude mens pronkt ook nog wel 
graag met zijn goede daden. Oók onze vrome oude natuur. Zie b.v. de Farizeeërs, 
die graag door de mensen gezien en geëerd wilden worden vanwege hun goede 
werken. 

Maar al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed voor de Heere. 
Jesaja 64:6                 

Christus leeft in mij

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

Wat een heerlijk getuigenis van Paulus. De Heere Jezus heeft hem zó lief gehad, 
dat Hij voor Paulus, in zijn plaats, aan het kruis is gegaan om de zonden van Paulus 
te verzoenen. Weet u al of de Heere Jezus dat ook voor u heeft gedaan? Het is heel 
belangrijk dit te weten, want uw zaligheid hangt daar van af. Sinds Paulus dit wist, 
leefde hij niet meer voor zichzelf, volgde hij niet meer eigen verlangens en vrome 
inzichten, vervolgde hij niet meer de gelovigen. Hij leeft nu vanuit de waarheid dat 
Christus in en door hem leeft door de Heilige Geest. En zonder het geloof in de 
Heere Jezus kan Paulus niet leven. Niet leven zoals God wil dat een mens zal leven. 
Het geloof in de Heere Jezus bepaalt het leven van iedere dag, van ieder uur, van 
iedere minuut. Daarom zegt Paulus ook ergens dat we voortdurend moeten bid-
den. Iedere morgen bidden en vragen: “Wat wilt U Heere dat ik vandaag doen zal?” 
Als Paulus in de Heere Jezus blijft, zal hij veel vrucht zien. En dat heeft hij gezien!                                                                                      
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De Heilige Geest komt voort uit de prediking van het 
geloof in de Heere Jezus

Galaten 2:21 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?

Galaten 3:5 Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij 
dat uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?

Door de prediking van het Evangelie kan men tot geloof komen en de Heilige 
Geest ontvangen. Het echte geloof en de Heilige Geest horen bij elkaar. Het hou-
den van de wet kan ons niet tot God brengen. Wij zijn ook niet in staat om ons aan 
de wet te houden. Een ieder die zich niet aan de wet houdt is vervloekt.

Galaten 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 (kruis) hangt (Deuteronomium 21:23), opdat de zegen van Abraham in 
Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest 
zouden ontvangen door het geloof. 

De wet laat ons zien dat wij zondaars zijn en is een leermeester (tuchtmeester) tot 
Christus, Die de wet vervuld heeft.                   

Gelovigen zijn Abrahams kinderen

Galaten 3:7 Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. 
8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaar-
digen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie:  In u zullen al de volken 
gezegend worden. 9 Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen 
met de gelovige Abraham.

Gelovigen uit de volken hebben een bijzondere relatie met de gelovige Abraham. 
Ze worden allebei zalig door het geloof in de Heere Jezus, Die door God, de Vader, 
gegeven is om mensen weer met God te verzoenen. Abraham kreeg zicht op de 
Heere Jezus door openbaring en was blij Hem te zien. Van Abraham zegt de Heere 
Jezus: 
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Johannes 8:56 Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou 
zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. 

Zie: “De Messias geopenbaard aan Abraham.” Hendrik Schipper, 2019, Boaz World 
Word Project www.godsbeloftenvoordevolken.nl                 

De zegen van Abraham door het geloof in Jezus

Galaten 3:11 En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is 
duidelijk, want de rechtvaardige zal uit (door) het geloof leven. 12 Maar voor de 
wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor 
leven. 13 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, 14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou 
komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

De zegen van Abraham houdt in, dat alle volken gezegend zullen worden door de 
kennis van en het geloof in de Heere Jezus Christus, de Verlosser en Zaligmaker der 
wereld. Het lijkt erop dat dit plan van God inmiddels bijna voltooid is. Heel veel vol-
ken zijn al bereikt met het Evangelie en het Woord van God is in vele talen vertaald.

Door de moderne massamedia is de hele wereld onder het bereik van die Boodschap 
gekomen.

Zonder geloof in de Heere Jezus is alles zonde

Galaten 3:22 Maar de Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de 
belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus.

Galaten4:4,5 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon 
uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet wa-
ren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.

Alles wat niet uit het geloof is in de Heere Jezus, is zonde. De Schrift is daar dui-
delijk over. Ik denk dat we ons dat heel vaak niet realiseren. Veel mensen doen 
goede werken en denken daarmee een plaatsje in de hemel te krijgen. Of denken: 
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ik doe niemand kwaad, ik geef ieder het zijne, ik ben me van geen zonde bewust. 
Deze mensen bedriegen zichzelf. Ze onderkennen de heiligheid van God niet en ze 
kennen Gods Woord niet. Ze beseffen niet dat alleen de Heere Jezus ons kan be-
vrijden van de macht van de zonde en dat we alleen maar door in Hem te geloven, 
kinderen Gods kunnen worden. Ze kennen ook het woord van de Heere Jezus niet, 
Die gezegd heeft: “Maar zonder Mij kunt u niets doen”. Dit betekent dat wij vanuit 
onszelf niets kunnen doen dat vrucht oplevert voor de eeuwigheid, niets kunnen 
doen voor onze zaligheid, niets kunnen betekenen voor Gods Koninkrijk.

De wet van God leert ons tot Christus te vluchten 

Galaten 3:23 Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, 
als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. 24 Zo 
is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof 
gerechtvaardigd zouden worden. 25 Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet 
meer onder een leermeester. 26 Want u bent allen kinderen van God door het 
geloof in Christus Jezus.

Door de wetten van God, zoals bijvoorbeeld de tien geboden, weten mensen wat 
zonde is. Ze kunnen daardoor worden afgeremd om te zondigen. Ze weten dat er 
straf volgt op de overtreding. De wet leert ons zonde kennen en is als een spiegel. 
Maar de Heilige Geest overtuigt van zonde. Hij maakt ons duidelijk hoe erg het 
is om te zondigen tegen een heilig God, Die ons iedere dag goed doet en zegent 
met Zijn gaven. De Heilige Geest brengt ons tot berouw en tot belijdenis van onze 
zonden. Hij doet ons zien op de Heere Jezus, bij Wie vergeving te krijgen is en 
reiniging. Als vergeving ontvangen hebben, zijn we met God verzoend en zijn we 
kinderen van God geworden.

De hoop, de heerlijkheid van de HEERE verwachten

Galaten 5:5 Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid 
waarop wij hopen. (de hoop van de gerechtigheid)                       

Paulus spreekt over de hoop van de gerechtigheid, De gerechtigheid bezit een ge-
lovige echter al. Wat mag een gelovige nog meer verwachten? Dat is de heerlijk-
heid te zien van de Heere Jezus, die Hij nu heeft in de hemel. De Heere wil graag 
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dat Zijn kinderen Zijn heerlijkheid zien. Hij verlangt daar naar. Hij heeft daarvoor 
gebeden in Johannes 17:24 Als het goed is verlangen Zijn kinderen daar ook naar. 

In veel teksten in de Bijbel wordt het woord “hoop” gebruikt. Dat kan wel eens 
problemen geven bij de uitleg van een tekst. Het woord hoop heeft voor ons iets 
onzekers. Wij hopen het, maar weten niet zeker of het zal gebeuren. Je ziet het ook 
nog wel eens in een rouwadvertentie staan: “In de hope van het eeuwige leven”. 
Dan denk je al gauw, dat die persoon blijkbaar geen zekerheid had van zijn behoud.

Maar in de Bijbel betekent is het woord “hoop” geen onzekere factor. In de Bijbel 
betekent het meestal “vertrouwen” of “verwachten” of “verlangen naar” of “uitzien 
naar”.

Dus niet iets wat een relatie heeft met een onzekere gebeurtenis in de toekomst. 
Nee, wij verlangen ernaar, wij verwachten het, wij vertrouwen erop dat het gaat 
gebeuren. Wij zien er naar uit.

Eigenlijk is het jammer dat de Bijbelvertalers steeds gekozen hebben voor het ene 
woord “hoop”. Enige nuancering van de betekenis, zou tot beter begrip van de 
inhoud van het woord leiden 

Besnijdenis

Galaten 5:6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, 
en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.

Dat besneden zijn geen betekenis heeft voor de zaligheid van de Jood, is duidelijk 
uit de Schrift. Als er christenen zijn die stellen dat de doop in de plaats van de be-
snijdenis is gekomen, dan heeft ook deze doop geen betekenis voor de gedoopte 
persoon, klein of groot. De doop is echter niet in de plaats gekomen van de be-
snijdenis. 

Dat mag ook niet, want de Heere heeft gezegd dat de besnijdenis het teken is van 
het eeuwige verbond dat Hij met Israël gesloten heeft, met betrekking tot de land-
belofte. Mooi, dat is dus helder. Ook nu worden alle Joden nog besneden, gelovige 
en ongelovige Joden. Dat mogen andere religies zich niet toe-eigenen door te stel-



89

len dat de kerk nu het geestelijk Israël is en de doop in plaats van de besnijdenis 
gekomen is.

Wat is de vrucht van de Geest?

Galaten 5:22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof (trouw), zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Geloof is geen vrucht van de Geest. Een gelovige ontvangt de Heilige Geest op ba-
sis van zijn of haar geloof. De meeste vertalingen geven dan ook het woord “trouw” 
aan, in plaats van het woord “geloof”. Ook de Nieuwe King James vertaling geeft 
nu “trouw” aan in plaats van “geloof”.

Uit genade zalig geworden

Het is een gave van God 

Efeziërs 2:8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet 
uit u,  het is de gave van God;

Vraag: Als de zaligheid in Jezus Christus een gave van God is. Waarom krijgt niet 
ieder mens die gave? Antwoord: Omdat niet ieder mens die gave wil ontvangen. 
God wil wel geven. God wil dat alle mensen zalig worden. Waarom zouden mensen 
die gave niet willen ontvangen? Die gave kost de mens toch niets? Waarom niet? 
Omdat Jezus Christus voor die gave betaald heeft met zijn eigen leven. Dus wel 
heel duur betaald.

Maar desondanks willen heel veel mensen die gave niet ontvangen. Het probleem 
is blijkbaar dat zij de voorwaarden van God niet willen accepteren. Wat zijn die 
voorwaarden dan? Het is toch gratis? Ja dat is zo. Maar de voorwaarden zijn niet 
materieel, maar geestelijk. God wil als voorwaarde dat: We ons bekeren tot God van 
een zondig leven zonder God. Dat we bereid zijn ons zondige egoïstische leven op 
te geven. Dat we bereid zijn vanaf nu de Heere Jezus de eerste plaats te geven in 
ons leven. 

Is dat alles? Ja, dat is alles. Maar voor veel mensen blijkbaar een moeilijke zaak. En 
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zij die wel willen, zijn door de HEERE gewillig gemaakt. Kan de HEERE dan niet 
ieder mens gewillig maken? O ja, dat kan de HEERE wel. Maar de HEERE dwingt 
niemand. Een mens gaat altijd door eigen schuld verloren. Nooit door de schuld 
van God. Het Evangelie wordt aan ieder mens aangeboden.

Door het geloof vrijmoedigheid

Efeziërs 3:12 In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrou-
wen, door het geloof in Hem.

Het echte geloof geeft ook de vrijmoedigheid om tot Gods troon der genade te 
gaan en om te getuigen van de Heere Jezus op aarde. Om de mensen te vragen of 
zij de Heere Jezus al hebben leren kennen als hun Verlosser en Zaligmaker. Want er 
is maar één Naam gegeven onder de hemel waardoor wij behouden moeten wor-
den en Hij alléén is de Weg, de Waarheid en het Leven. Daarom is dit een relevante 
vraag, want het gaat om het eeuwig behoud van de mens. Zijn wij nog bewogen 
met de verlorenen? 

Jezus Christus woont door geloof in het hart

In de liefde geworteld en gefundeerd

Efeziërs 3:17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde 
geworteld en gefundeerd bent,

De liefde is een vrucht van de Heilige Geest. Wél de grootste en heerlijkste vrucht, 
denk ik. Want God is liefde.

1 Korinthe 13:13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste 
van deze is de liefde.

Eenheid in Jezus Christus

Efeze 4:5 Eén Heere, één geloof, één doop,

Efeze 4:13 Het doel daarvan is dat wij ten slotte volledig één zullen zijn, door ons 
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gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even goed 
kennen. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat 
Christus in ons heeft gedaan. (Het Boek)

Filippenzen 1:27 Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of 
ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat 
in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie.

De eenheid van de gelovigen is het wezen van de Gemeente en wordt gewerkt door 
de Heilige Geest. Dat blijkt ook uit het gebed van de Heere Jezus in Johannes 17. 
Verdeeldheid in de gemeente is een slecht getuigenis voor de wereld en heeft tot 
gevolg dat de Geest wordt uitgedoofd. 

 y Oorzaak: men steunt op eigen inzichten. Er ontstaat machtsstrijd. 
 y Er ontstaan één of meerdere dwalingen.
 y Zo’n gemeente heeft weinig aantrekkingskracht voor ongelovigen.
 y Heeft ook weinig aantrekkingskracht voor jongeren.
 y Men is naar binnen gericht en er is geen Evangelisatie- of zendingsdrang meer.

Het geloof is een schild tegen satan

Efeze 6:16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pij-
len van de boze zult kunnen uitblussen.

Als de satan ons aanvalt of aanklaagt, moeten we in het geloof gaan staan op de be-
loften van God. De Heilige Geest in ons kan de vurige pijlen van satan uitblussen. 
Heel belangrijk, want de satan probeert de gelovigen steeds weer te verleiden tot 
zondige daden of gedachten.

Paulus blij als hij zijn leven moet geven voor hun geloof

Filippenzen 2:17 Ook al zal, bij wijze van spreken, mijn bloed als een offer worden 
uitgegoten over uw geloof dat u God als een offer aanbiedt, toch zal ik blij zijn en 
die blijdschap met u allen delen.
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Alleen verzoening met God door Jezus Christus

Filippenzen 3:9 Ik reken er niet meer op dat ik het met God in orde kan maken 
door het houden van allerlei wetten. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. 
Hij maakt het goed tussen ons en God, als wij maar in Hem geloven. (Het Boek)

De Heere Jezus is de van God gegeven Middelaar, de Zoon des mensen, Die men-
sen kan verzoenen met God. Er is geen andere weg om met God verzoend te wor-
den. Jezus zegt het Zelf ook: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand 
komt tot de Vader dan door Mij.”

Met heel uw hart geloven en standvastig blijven

Kolossenzen 1:23 De enige voorwaarde is dat u deze waarheid met heel uw hart 
gelooft en er standvastig in blijft. Dat u sterk bent in de Heere en vast overtuigd 
van het goede nieuws dat Jezus voor u gestorven is. Dit geweldige nieuws gaat de 
hele wereld door en ik heb mijn leven in dienst ervan gesteld. (Het Boek)

Paulus zegt dat het Evangelie de gehele toen bekende wereld doorging. Prachtig 
toch. Dat is nu nog steeds zo, totdat het getal der heidenen vol is. Nog niet alle 
volken en stammen hebben een Bijbel in hun eigen taal. 

De vastheid van het geloof in Jezus

Kolossenzen 2:5 Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij 
u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in 
Christus.

Kolossenzen 2:6,7 Daarom moet u, die Jezus Christus als uw Heere hebt ontvan-
gen, in het dagelijks leven één met Hem blijven. Met uw wortels diep in Hem 
verankerd, moet u uw leven door hem laten opbouwen. Blijf in geloof vasthou-
den aan wat u over Hem hebt geleerd en laat uw hart daarbij overvloeien van 
dankbaarheid. (Het Boek)
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Met Hem begraven en opgewekt in de doop

Kolossenzen 2:12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook 
met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit 
de doden heeft opgewekt.

Paulus geeft in deze tekst heel kort de betekenis weer van de doop op het geloof. 
Met Christus gestorven en begraven en met Hem opgewekt in een nieuw leven. 
Gestorven aan ons zondige, egoïstische karakter. Dan zijn we een nieuwe schep-
ping. Bent u dat ook al?

Zonder ophouden God danken voor ontvangen geloof

1 Thessalonicenzen 1:3 en zonder ophouden denken aan  het werk van uw geloof, 
de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus 
Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. 

1 Thessalonicenzen 1:8 Want van u uit heeft het Woord van de Heere luid ge-
klonken; niet alleen in Macedonië en Achaje, maar ook in alle plaatsen heeft uw 
geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen.

1 Thessalonicenzen 2:13 Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, 
toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aange-
nomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods 
Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.

De gelovigen in Thessalonica waren goede getuigen van de Heere Jezus. Zij kwa-
men uit voor hun geloof. De Heere heeft dat rijk gezegend in allerlei plaatsen. 
Hoe belangrijk is het dat wij goede getuigen zijn van de Heere Jezus. De mensen 
willen de boodschap van het Evangelie vaak niet horen en in onze tijd ook niet wat 
de Bijbel te zeggen heeft over homoseksualiteit of bijvoorbeeld over de vrouw in 
het ambt. Voorgangers die openlijk het Woord citeren, worden nu al aangeklaagd. 
Onze woorden worden verdraaid of bespottelijk gemaakt. Deze dingen gebeuren 
nu al in Nederland. De vervolging komt dichterbij. De Heere Jezus heeft ook ge-
zegd dat dit zal gaan gebeuren. Wat ze Hem aangedaan hebben, zullen ze ook Zijn 
volgelingen aandoen. Er overkomt ons wat dat betreft, niets vreemds.
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Gelovigen bestemd voor verdrukkingen

1 Thessalonicenzen 3:1 Daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdra-
gen, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden, 2 en hebben 
we Timotheüs gestuurd, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in 
het Evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen, 3 
opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want 
u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. 

Wat ik hiervoor gezegd heb over verdrukkingen, wordt door Paulus bevestigd in 
boven- en onderstaande teksten. De ware gelovigen worden verdrukt. Niet de 
schijngelovigen, want die gaan met de wereld mee. Maar zij die vasthouden aan 
het Woord van God, krijgen kritiek van de schijnchristenen en van de ongelovige en 
vaak antichristelijke media. We zien het nu om ons heen gebeuren. Met name als 
het gaat over abortus, over man en vrouw als hoeksteen voor de samenleving, over 
verandering van het geslacht, over het voorgaan en preken door vrouwen in de ge-
meente, over wel of niet inenten. Om maar even de huidige (2022) toppers te noe-
men. De vervolging kan zomaar toenemen. De duivel gaat rond als een briesende 
leeuw. De ware gelovigen liggen onder het spiedend oog van satan. Maar de Heere 
Jezus heeft gezegd, dat we niet bezorgd moeten zijn. Hij gaat met de Zijnen mee. 
Hij bidt voor hen. Hij heeft een plaats voor hen bereid in het Vaderhuis. Voor dege-
nen die blijven volharden in ongeloof is door God ook een plaats bereid in de hel. 

1 Thessalonicenzen 3:4 Toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren 
dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is – en u weet het. 5 Daarom 
heb ik, omdat ook ik dit verlangen niet langer kon verdragen, hem gestuurd om 
ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet 
verzocht had en onze inspanning tevergeefs zou zijn geweest. 6 Maar nu is zo-
juist Timotheüs bij u vandaan bij ons teruggekomen en heeft ons de goede bood-
schap gebracht van uw geloof en liefde, en dat u altijd een goede herinnering aan 
ons hebt en vurig verlangt om ons te zien, zoals wij ook u. 

Onvolkomen, klein geloof

1 Thessalonicenzen 3:7 Daardoor zijn wij over u bemoedigd, broeders, bij al onze 
verdrukking en nood, vanwege uw geloof. 8 Want nu leven wij, indien u staande 
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blijft in de Heere. 9 Want welke dank kunnen wij God voor u teruggeven, vanwege 
al de blijdschap waarmee wij ons over u verblijden voor het aangezicht van onze 
God? 10 Wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen 
zien en om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt.

Wat aan uw geloof ontbreekt. Wat zou er aan kunnen ontbreken? Overvloedig te 
zijn in de liefde? Volhardend te zijn in de heiligmaking? 

Heilig leven – rein leven 

1 Thessalonicenzen 4:3 Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf ont-
houdt van de ontucht, 4 en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heili-
ging en eerbaarheid, 5 en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die 
God niet kennen. 6 Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen 
door zijn handelwijze, want de Heere is een Wreker van dit alles, zoals wij u ook 
van tevoren gezegd en bezworen hebben. 

1 Thessalonicenzen 4:7 Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot 
leven in heiliging. 9 Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u 
schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. 

De heiliging of heiligmaking is een vrucht van de Heilige Geest. Wordt door de 
Heilige Geest gewerkt. De Heilige Geest Die ook de nieuwe geboorte gewerkt 
heeft. Als een gelovige niet vervuld is met de Heilige Geest, kan hij levenslang wor-
stelen met de heiligmaking. Dit in tegenstelling tot de wedergeboorte. Dat is een 
éénmalig gebeuren, waar je geen heel leven over kunt doen. 

De heiligmaking heeft ook een actieve kant. “Hebt de wereld niet lief en al wat in de 
wereld is”, lezen we in de 1e brief van Johannes We moeten ons verre houden van 
onreine zaken b.v. wat betreft ons leesgedrag, ons kijkgedrag en de keuze van ons 
gezelschap enz. “Weest heilig, want Ik ben heilig,“ zegt de Heere.                  

Geloof en liefde zijn de wapens

1 Thessalonicenzen 5:8 Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed 
met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop (verwachting) op de 
zaligheid als helm.
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De gelovige wordt door de Heere goed toegerust om de aanvallen van de boze te 
weerstaan. De gelovige heeft deze hulpmiddelen ontvangen. Bidt of de Heere ze 
door de werking van Zijn Geest ook wil toepassen.

Gr0eiend zaligmakend geloof

2 Thessalonicenzen 1:3 Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het 
behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u 
allen tot elkaar steeds toeneemt, 4 zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten 
van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de ver-
drukkingen die u verdraagt.

2 Thessalonicenzen 1:11 Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de 
roeping waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van 
het geloof met kracht volbrengt.

Een prachtig getuigenis van de gemeente van Thessalonica. Deze gemeente is 
door de jaren heen blijven bestaan, voor zover bekend, zonder dwalingen zoals b.v. 
de kinderdoop. Ook nu zijn er nog een aantal christelijke kerken in Thessalonica. 
Waarvan de Greek Evangelical Church en de Thessaloniki Church Anagenesis de 
grootste zijn. Dan zijn er nog een paar Grieks-Orthodoxe kerken en een Anglicaanse 
kerk, maar deze kerken passen wel de kinderdoop toe.

God heeft hen verkoren tot zaligheid

2 Thessalonicenzen 2:13 Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die 
geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, 
in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. 

God heeft hen verkoren tot zaligheid. Moet een mens dan maar afwachten of God 
ook hem of haar verkiest? Nee, beslist niet. God roept alle mensen op om zich 
tot Hem te bekeren. Wie aan die oproep gehoor geeft, wordt zalig. Wie niet wil, 
wordt niet zalig. Duidelijk toch? In de oproep tot bekering wordt niemand buiten 
gesloten. Voor de grootste zondaar is er de genade van God. Voor de in eigen oog 
kleinste zondaar ook. Want wat zijn grote en wat zijn kleine zonden? De zondige 
gedachte is in Gods ogen even groot als de daad.
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Mattheüs 5:27,28 U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: u zult 
geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te 
begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.

Het probleem is echter dat ons karakter, onze natuur zondig is. Om dat te verande-
ren is een nieuwe geboorte nodig. Dan ontvangen we de Heilige Geest en zijn we 
een nieuwe schepping geworden. 

Opbouw zaligmakend geloof door God

1 Timotheüs 1:2 Aan Timotheüs, mijn oprechte zoon in het geloof: genade, barm-
hartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, en van Christus Jezus, onze Heere. 
3 Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen 
heb in Efeze te blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen, 
4 zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, 
die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het ge-
loof.

Een andere leer onderwijzen. Dat begon toen al. Laat je niet verleiden om met 
dergelijke dwaalleraren in heftige discussies verzeild te raken, die alleen maar tot 
oneer van God zijn. Vergelijk b.v. de Jehova Getuigen, die eindeloos willen door-
drammen. De Heere Jezus heeft gezegd dat er in de eindtijd vele valse profeten 
zullen opstaan en dat velen hen zullen volgen. Heel herkenbaar in onze tijd. Zie 
maar de vele geloofsgemeenschappen en er worden steeds weer nieuwe aan toe-
gevoegd. Dat betekent ook, heel veel dwalingen en verkeerde een uitleg van het 
Woord. Alle geloofgemeenschappen dienen na te gaan of ze in het Woord zijn 
gebleven. Waarom zijn ze niet samen gegaan met anderen. De Heere Jezus wil dat 
al Zijn kinderen één zijn. Zijn ze niet allemaal Zijn kinderen? Dat zou kunnen. Zijn 
ze niet allemaal opnieuw geboren? Dat zou kunnen. Dit zijn belangrijke richtlijnen.

Geen zaligmakend geloof

1 Timotheüs 1:19 En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben 
dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden.

Kan dat? Schipbreuk leiden in het geloof? Ja, volgens Paulus wel. Dan waren die 
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mensen nog niet echt opnieuw geboren en bezaten ze een schijngeloof. Want een 
nieuwe schepping kan geen schipbreuk lijden in het geloof. Bovendien bidt de 
Heere Jezus voor hen en pleit de Geest voor hen. De Heere Jezus heeft gezegd: Ik 
heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet zou ophouden. Ook al verlangt de boze 
om ons geloof te ziften als de tarwe. (Lukas 22:32)

1 Timotheüs 2:7 Daartoe ben ik   aangesteld als prediker en apostel (ik zeg de 
waarheid in Christus, ik lieg niet), als een leraar van de heidenen(volken) in geloof 
en waarheid.

Zaligmakend geloof, plus…….

1 Timotheüs 2:15 Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, 
als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid.

Het woord bezonnenheid wordt in veel vertalingen anders weergegeven. 
Ingetogenheid – matigheid – discretie – soberheid – fatsoen – zelfbeheersing – 
heiliging en discipline. Als zij echter in het geloof blijft, heeft ze ook de vrucht 
daarvan, zoals Paulus vermeldt in Galaten 5:22: liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
welwillendheid, goedhartigheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Het zaligmakend geloof is een geheimenis

1 Timotheüs 3:9 en het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver ge-
weten.

Is het geloof in de Heere Jezus een geheimenis? Niet voor degenen die Hem heb-
ben leren kennen als hun Zaligmaker. Voor de goddelozen is het geloof een gehei-
menis, een onbegrijpelijk iets.

Vrijmoedig getuigen van het geloof in Jezus

Timotheüs 3:13 Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat zij hoog 
staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus 
Jezus.
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Er is wel verschil in geloven. Er is ook verschil in de beleving en de uitwerking 
daarvan. Het geloof kan gezien worden aan de werken van een gelovige. De werken 
maken niet zalig, maar het geloof zonder de werken is een dood geloof. Dan is er 
geen vrucht.

Vrijmoedigheid verkrijgen in het geloven wil zeggen, vrijmoedig zijn in het ge-
tuigen. Heel belangrijk, want de Heere is daar heel blij mee. Satan is daar niet blij 
mee. 

Afval van het geloof – is dat mogelijk?

1 Timotheüs 4:1 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.

In latere tijden. Ik denk dat we nu leven in de tijd waarvan Paulus spreekt. Er zijn 
veel dwaalleraren zijn er en het worden er steeds meer. De schijn-gelovigen vallen 
af en lopen achter leraren aan die hen misleiden. Die het Woord verdraaien, er aan 
toevoegen of er van afdoen. Openbaring 2218,19 De ware gelovige kan niet afvallen. 
Hij is een nieuwe schepping en kan nooit meer een oude schepping worden.

Het ware geloof kan anderen voeden

1 Timotheüs 4:6 Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed die-
naar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de 
goede leer, die u nagevolgd hebt.

Het is heel belangrijk voor jongeren om een ware gelovige als voorbeeld te hebben. 
Dan wordt het geloof zichtbaar. Dan leeft het. Dan ziet men dat het echte geloof 
iets met een mens doet. Dan ziet men het nieuwe leven in Christus. Hoe het is om 
met Christus gestorven te zijn en opgewekt te zijn in een nieuw leven. Een nieuw 
leven waarin de Heere Jezus centraal staat.

Jonge ware gelovige is een voorbeeld

1 Timotheüs 4:12 Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar 
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wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in 
geloof en in reinheid.

Een jonge gelovige kan juist voor andere jongeren een enorme stimulans zijn om 
ook te gaan geloven en de Heere Jezus te volgen, om zich ook te bekeren van het 
vaak Godloze leven. Te bekeren van een onrein leven, van porno kijken, van drugs-
gebruik, van discobars bezoeken enz. Maar ook van een leven als schijnchristen, 
dat misschien berust op de valse zekerheid dat men bij de kinderdoop ingelijfd is 
in Christus. 

Het ware geloof verloochenen - kan dat?

1 Timotheüs 5:8 Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huis-
genoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een 
ongelovige. (NBG51)

Dit vers wordt meestal anders vertaald. De NBG laat het slaan op een vrouw en ik 
denk dat zij een punt hebben, want dit hele hoofdstuk gaat eigenlijk over vrouwen, 
met name jonge en oude weduwen. Als iemand met een zogenaamd waar geloof, 
dit geloof verloochent, dan is het geen waar geloof geweest. Dat blijkt dan ook wel 
uit haar daden.

Ontvlucht geldzucht-de wortel van alle kwaad

Strijd de goede strijd van het ware geloof.

1 Timotheüs 6:10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar 
te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met 
vele smarten doorstoken. 11 U echter, o mens die God toebehoort,  ontvlucht 
deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volhar-
ding en zachtmoedigheid na. 12 Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar 
het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd 
hebt voor vele getuigen.

Uit geldzucht kan allerlei soort van kwaad voortkomen. Geldzucht is een demon, 
die veel ellende met zich meebrengt. Als je succesvol bent en winst maakt, ontstaat 
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er een grote verleiding om steeds meer en groter te willen. Voor je het weet gaat 
het je leven beheersen en krijg je dollartekens in je ogen. Vermijd deze valstrik van 
satan. Lees het boek; “De geldvalstrik van de eindtijd”, geschreven door Wilfred J. 
Hahn, een gelovige ex-bankdirecteur. (Stichting De Middernachtsroep)

Ook het zogenaamde welvaartsevangelie komt uit de koker van de mammon. Dit 
valse “evangelie” wordt iedere week meerdere keren verkondigd op de christelijke 
TV zender Family 7, door Joyce Meyer.

In de USA wordt dit welvaartsevangelie vooral gepredikt door Benny Hinn. Een 
neef, Costi Hinn, zegt hierover: “Heel eerlijk vertelt Costi dat hij aanvankelijk 
ook een aanhanger van het voorspoedevangelie was. Ik was heel ambitieus voor 
de verkeerde dingen. Als familie leefden we de droom, in privé vliegtuigen, met 
tussenstops in Monte Carlo en overnachtingen in hotels voor 25000 dollar per 
nacht. We onderwezen de verkeerde dingen. We misbruikten de mensen, beroof-
den de armen vanwege onze hebzucht, terwijl we Jezus daarvoor misbruikten.” 
Costi Hinn is de Heere dankbaar dat zijn ogen open zijn gegaan voor dit valse 
evangelie. Hij zegt: “ Ik mag het weten dat Jezus ook voor mijn zonde is gestorven. 
Hij heeft mijn leven veranderd en dat leven van vroeger, dat wil ik niet meer.”

Van het geloof afgeweken

1 Timotheüs 6:20 O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van 
onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoem-
de kennis.

Mooi, dat geloven doorgaat in de geslachten. Dat is, denk ik, wel een voorrecht, 
een bijzondere zegen. Niet iets om je op te verheffen, want het is alleen genade. 
Mijn overgrootvader van moeders kant was een gelovige, mij grootvader was een 
gelovige. Hij stierf met de naam van Jezus op zijn lippen. Mijn moeder was ook een 
gelovige vrouw. Ze zijn mij tot voorbeeld en zegen geweest.

Maar hun nageslacht bestond helaas niet uit allemaal gelovigen. Genade is geen 
erfgoed. Het is voor gelovige ouders heel erg om te zien dat hun kinderen en klein-
kinderen niet willen geloven en zich afkeren van de kerk. Meestal kun je alleen nog 
voor hen bidden, omdat ze er niet meer over willen praten.
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Denk gedurig aan uw geloof en liefde voor de Heere 
Jezus

2 Timotheüs 1:13 Houd, in geloof in Christus Jezus en liefde voor Hem, de gezon-
de woorden die gij van mij gehoord hebt voor ogen. (LEI)

Geloof in de Heere Jezus en liefde voor Hem horen bij elkaar.

Door dwaalleer wordt het ware geloof afgebroken

Kan dat?

2 Timotheüs 2:18 Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de 
opstanding reeds heeft plaatsgevonden, en breken het geloof van sommigen af.

Zoek, jaag, naar het ware geloof. Vooral als je jong bent en de verleidingen op je af 
komen. Bid om onderscheidingsvermogen en toets alles aan de Bijbel. Het ware 
geloof kan niet worden afgebroken. 

Vlucht weg voor de begeerten van de jeugd 

2 Timotheüs 2: 22 Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardig-
heid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een 
rein hart.

Paulus zegt tegen Timotheüs dat hij de begeerten van de jeugd moet ontvluch-
ten. Dat zijn niet alleen de begeerten van binnenuit, maar ook de begeerten van 
buitenaf. Vooral op jongeren komen er heel veel verleidingen af in deze tijd via de 
smartphone. In de Bijbel kunnen we lezen hoe Jozef, als jonge man, vlucht wanneer 
de vrouw van Potifar hem tot zonde probeert te verleiden. Prachtig voorbeeld van 
Jozef, evenals Daniël aan het hof van Nebucadnezar. 

Vooral in de huidige tijd, nu seks voor het huwelijk heel normaal blijkt te zijn, is 
het voor iemand die vast wil houden aan de Bijbelse norm een moeilijke strijd. Die 
strijd kan alleen met de hulp van de HEERE gewonnen worden.
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Psalm 119:9-11 Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart 
overeenkomstig Uw Woord. Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw gebo-
den niet afdwalen. Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U 
niet zondig.

Job 31:1 Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen; hoe kan ik dan begerig naar 
een jonge vrouw kijken?

Soms is ontvluchten de enige goede weg. 

Paulus roept de gemeente op om voor de jongeren te bidden. Om de HEERE aan 
te roepen uit een rein hart. Dat wil zeggen met een hart dat gereinigd is door het 
bloed van Christus en het waterbad van het Woord. Mensen met een onrein hart, 
goddelozen, hoort God niet.

Een ware gelovige is een identificatiefiguur

Timotheüs 3: 10 Maar ú hebt  mij  nagevolgd  in  mijn onderwijs, levenswandel, 
levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. 

De Schriften kunnen wijs maken tot zaligheid

2 Timotheüs 3:15 En u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen 
maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.

De Schriften kunnen iemand wijs, verstandig maken. Waartoe? Tot zaligheid. Gods 
Woord wijst ons de weg hoe we behouden kunnen worden. Bent u al wijs gemaakt 
tot zaligheid?

Men kan van jongs af aan op velerlei manieren de Schriften horen, lezen en ken-
nen. De Schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Voorbeelden zijn er he-
laas teveel van mensen die toch niet zalig gemaakt zijn. Zij kunnen de Zaligmaker 
vinden, maar dan moeten ze wel kennis willen nemen van Gods Woord. Als u de 
Schriften kent, hebt u zeker geleerd wat de Bijbel over de Heere Jezus zegt. Hij is 
het Hoofdthema van Genesis tot en met Openbaring. De Heere Jezus is naar deze 
wereld gekomen om zondaren zalig te maken. 
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Wat betekent de Heere Jezus voor u? Wie is Hij voor u? Hebt u een persoonlijke 
relatie met Hem? Hebt u aan Hem uw zonden of zondig leven al beleden en ver-
geving gevraagd? Dat is wel noodzakelijk, als we niet verloren willen gaan en met 
satan in de hel terecht komen. Het is nu nog de tijd om in de Heere Jezus te gaan 
geloven. Alle tekenen van deze tijd, wijzen erop dat de komst van de Heere Jezus 
dichtbij is. God wil dat alle mensen zalig worden. 

Om mij heen zie ik veel mensen, jongeren en ouderen, die het Evangelie wel ge-
hoord hebben. Hetzij thuis of op de school, op de zondagschool of in de kerk. En 
toch heeft het hen niet in het hart geraakt. Ja, er zijn veel mensen die iedere zondag 
naar de kerk gaan, preken horen, liederen zingen. Is het alleen traditie? Zij bekeren 
zich niet. Waarom niet? Omdat zij niet echt willen!

Als je met hen daarover spreekt, hoor ik vaak allerlei vage uitvluchten. Van: “Zo diep 
hoef je er niet op in te gaan. Ik geloof wel. Het zal wel goed komen. Het moet je ge-
geven worden.” Of ik hoor allerlei klachten over de voorganger of de ouderlingen die 
hun in het verleden teleurgesteld hebben. Of de preken zijn te zwaar of te licht enz. 

Maar ten diepste wil men niet en schuift men de verantwoording op anderen af. 
Men wil de Heere Jezus niet de leiding van zijn of haar leven in handen geven. Men 
wil niet opnieuw geboren worden. Veelal weet men niet wat dat betekent.

In de tijd toen de Heere Jezus op aarde was, deed Hij mensen opstaan uit de dood. 
Toch geloofden velen niet in Hem. Waarom niet? Omdat ze niet wilden, zegt de 
Heere Jezus.

Word wijs, maak de goede keus. En laat de engelen in de hemel zich mogen ver-
heugen over u.

Paulus heeft de goede strijd gestreden

Paulus heeft het geloof behouden

2 Timotheüs 4:7 Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde 
gebracht. Ik heb het geloof behouden.
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De goede strijd om het geloof te behouden. Ook het ware geloof van Paulus is 
dikwijls aangevochten. De satan heeft wel zijn best gedaan om Paulus over te halen 
de Heere Jezus te verloochenen en zijn eigen eer te zoeken door te roemen in zijn 
bijzondere geestelijke ervaringen. Denk maar aan de doorn in zijn vlees. Het was 
een engel van de satan, die hem met vuisten sloeg.

De Heere Jezus heeft ook voor Paulus gebeden en Paulus doen volharden in het geloof.

Gelovigen zijn door God uitgekozen

Titus 1:1 Van: Paulus. Aan: Titus, mijn kind in het geloof. Ik ben een dienaar van 
God en een apostel van Jezus Christus. God heeft mij eropuit gestuurd om het 
geloof te brengen aan de mensen die door Hem zijn uitgekozen en om hun de 
waarheid over God te laten kennen. 2 Door die waarheid leiden zij een leven naar 
Gods wil en ontvangen zij het eeuwige leven dat God voor het begin van de we-
reld beloofd heeft, en Hij liegt niet. (Het Boek)

Paulus brengt wel het Evangelie aan alle mensen maar er komen alleen mensen tot 
geloof die door God zijn uitgekozen. Paulus constateert dat nu achteraf. Hij wist 
ook niet van te voren wie door God waren uitgekozen. Dat weet niemand van te 
voren. God wil dat alle mensen zalig worden. Dat is het uitgangspunt in de verkon-
diging van het Evangelie.

Alle gelovigen die uitverkoren zijn, zijn in Christus uitverkoren omdat ze geloven in 
het volbrachte offer van de Heere Jezus op Golgotha. Daarom hebben ze deel aan 
Christus en aan Zijn uitverkiezing. 

Jesaja 42:1 Zie, mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorenen, in Wie Mijn 
ziel een welbehagen heeft.

Omdat God de Vader een welbehagen had in Zijn Zoon en Hem uitverkoren heeft 
om vanaf de grondlegging het Lam te zijn dat geslacht is en dat de zonde der we-
reld heeft weggedragen, zijn alle gelovigen die dit offer in geloof aanvaard hebben 
ook in Hem uitverkoren.

Efeze 1:3,4 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons 
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gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 
omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, 
opdat wij heilig en smetteloos zouden zijn in de liefde.

In Openbaring 17:14 worden de gelovigen in de eerste plaats geroepenen ge-
noemd en daarna uitverkorenen en gelovigen

Het Evangelie wordt in principe aan ieder mens aangeboden. Maar wat is onze 
reactie op die uitnodiging? Dat is het cruciale punt. Jezus zegt dat Hij de Deur 
is waardoor we naar binnen kunnen gaan. Die Deur staat open, ook nu nog. 
Sommigen gaan naar binnen. Velen lopen door en hebben geen interesse. Het 
Huis is echter nog niet vol. Zijn discipelen moeten op zoek gaan om mensen te 
vinden die wel willen.

Nu het bijzondere! Als iemand die deur binnengaat en zich omdraait, ziet hij of zij 
boven de deur staan: “Uitgekozen”. Mooi toch?

God kan nooit de schuld krijgen van het feit dat iemand verloren gaat, maar God 
krijgt altijd de lof en de eer van iemand die zalig wordt.

Gezond in het geloof – wat houdt dit in?

Gezond in de liefde – gezond in de volharding

Titus 1:13 Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond 
zullen zijn in het geloof.

Titus 2:2 De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in 
het geloof, in de liefde, in de volharding.

Deze regels van Paulus zijn niet iets bijzonders. Zij komen voort uit de vrucht van 
de Heilige Geest. Als niet iedere gelovige deze heerlijke vrucht met al zijn aspecten 
bezit, wordt dit veroorzaakt doordat hij niet volkomen vervuld is met de Heilige 
Geest. Daarom zegt Paulus ook ergens in zijn brieven: 

Efeze 5:18 Wordt vervuld met de Geest.
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Kan een gelovige daar zelf iets aan doen? Ja, door minder vervuld te zijn van zich-
zelf en van zijn eigen belangen of van allerlei wereldse zaken.

Gemeenschap in het geloof – hoe gaat dat?

Filemon 1:5 Ik hoor namelijk over uw liefde, en geloof dat u in de Heere Jezus 
hebt, en over uw liefde voor alle heiligen. 6 Moge uw gemeenschap in het geloof 
zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking 
tot Christus Jezus.

Dat gaat goed naarmate de gelovigen de Heere Jezus centraal stellen en allemaal 
vervuld zijn met de Heilige Geest en de ander uitnemender achten dan zichzelf. Als 
dit ontbreekt, is de kans groot dat er verschil in meningen en opvattingen komen. 
Of zelfs dwalingen. Dan wordt het gevaarlijk. 

Doorgaan tot volmaaktheid in het geloof

Hebreeën 6:1 Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus 
laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament 
te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God.

Bekering en geloof in God en Christus zijn de eerste stappen en vormen de basis. 
Opnieuw geboren worden is het vervolg. Daarna gaan we groeien in de genade en 
kennis van Christus, als we geworteld zijn in het Woord en opgebouwd worden in 
het Woord. Dat is een levenslang proces evenals de heiligmaking. 

Beloften erven door geloof en geduld

Hebreeën 6:12 opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door 
geloof en geduld de beloften beërven.

Welke beloften worden door geloof en geduld verkregen? Volle zekerheid van het 
geloof. Ons hart, gereinigd van een slecht geweten door het bloed van Christus. 
Ons lichaam gewassen met rein water.                                                     

Hebreeën 10:22 laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle ze-
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kerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons 
lichaam gewassen is met rein water.

Getuigen van het geloof

Hebreeën 11:1-39

Hebreeën 11:13 Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling 
van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en ge-
loofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op 
de aarde waren.

Wie waren die getuigen? Een wolk van geloofsgetuigen.

Hebreeën 11:1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men 
hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. 2 Hierdoor immers hebben 
de ouden een goed getuigenis gekregen. 3 Door het geloof zien wij in  dat de 
wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen 
die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.

Abel 

Hebreeën 11:4 Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. 
Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. 

Henoch

Hebreeën 11:5 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood 
niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. 
Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.

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

Noach

Hebreeën 11: 7 Door het geloof heeft  Noach, toen hij een aanwijzing van God 
ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de 
ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroor-
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deeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeen-
komstig het geloof is.

Abraham en Sara

Hebreeën 11:8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam 
geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En 
hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. 9 Door het geloof is hij een 
inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in 
tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde 
belofte. 10 Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de 
Ontwerper en Bouwer is. 

Hebreeën 11:11 Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger 
te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem 
getrouw heeft geacht Die het beloofd had. 12 Daarom zijn er zelfs uit één man en 
dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zovelen geboren als de sterren van 
de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen 
is. 13 Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de 
beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en 
begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde 
waren. 16 Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. 
Daarom schaamt God Zich niet voor hen  om hun God genoemd te worden. Want 
Hij had voor hen een stad gereedgemaakt. 

Hebreeën 11:17 Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef ge-
steld werd, Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn enig-
geborene geofferd. 18 Tegen hem was gezegd:  Dat van Izak zal uw nageslacht 
genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit 
de doden op te wekken. 19 En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug.

Izak

Hebreeën 11:20 Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend, 
met betrekking tot toekomstige dingen.

Jakob

Hebreeën 11:21 Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder van de zonen 
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van Jozef gezegend en hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het 
uiteinde van zijn staf.

Jozef

Hebreeën 11: 22 Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van 
de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met 
zijn gebeente.

Mozes

Hebreeën 11:23 Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden 
lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kind 
was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. 24 Door het geloof 
heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter 
van de farao genoemd te worden. 25 Hij koos ervoor liever met het volk van God 
slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te 
hebben. 26 Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de 
schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. 27 Door het geloof heeft 
hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want 
hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare. 28 Door het geloof heeft hij het 
Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de 
eerstgeborenen hen niet zou treffen. 29 Door het geloof zijn zij door de Rode Zee 
gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn 
ze verdronken.

Jozua

Hebreeën 11:30 Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot 
zeven dagen toe omringd waren geweest.

Rachab

Hebreeën 11:31 Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de on-
gehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen.

Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel, Esther, Daniël, Profeten

Hebreeën 11:32 En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te 
vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. 33 
Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk 
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gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten.

Hebreeën 11:39 En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getui-
genis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, 40 
daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet 
tot de volmaaktheid zouden komen.

De Leidsman en Voleinder van het geloof

Hebreeën 12:2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Vol-
einder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was 
gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechter-
hand van de troon van God.

Een belangrijk advies van Paulus. Het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman 
en Voleinder van het geloof. Hij is met Zijn Heilige Geest in ons, Hij bidt voor ons 
en doet ons volhouden. Dat is een geweldige troost en bemoediging. Wij hoeven 
zelf ons geloof niet in stand te houden, maar alleen onder alle stormen van het 
leven onze blik gericht houden op de Heere Jezus. Onze emoties en gevoelens 
kunnen voortdurend veranderen naar gelang de omstandigheden, maar de Rots 
wankelt niet en is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Voorgangers die het woord van God gesproken hebben

Hebreeën 13:7 Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken 
hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na.

Dat moeten dan wel Bijbelgetrouwe en standvastige voorgangers zijn. 
Wedergeboren en vervuld met de Heilige Geest. Helaas zijn in de huidige tijd deze 
voorgangers vrij schaars. Veel voorgangers verkondigen, bewust of onbewust, een 
dwaalleer. Ook zegt Paulus dat we op hun op hun levenswandel moeten letten. Aan 
de vruchten kent men de boom. Ook heel belangrijk. Vooral voorgangers zijn het 
doelwit van satan. Hij probeert hen ten val te brengen door middel van verschillen-
de verleidingen: eerzucht, winstbejag, seksuele verleiding.
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Opdat u volmaakt bent

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

Mattheüs 5:48 Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, vol-
maakt is.

Johannes 17:23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de 
wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt 
liefgehad.

Filippenzen 3:12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag 
ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. 
13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, 14 maar één ding doe ik: 
vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is,  jaag ik naar het doel: 
de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. 15 Laten wij 
dan, voor zover wij geestelijk volmaakt zijn, deze gezindheid hebben; en als u iets 
anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren.

2 Timotheüs 3:16 Heel de Schrift  is door God ingegeven en is nuttig om daar-
mee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de recht-
vaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk 
goed werk volkomen toegerust.

1 Johannes 3:6 Ieder die in Hem ( Jezus) blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft 
Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

1 Johannes 4:17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoe-
digheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij 
in deze wereld. 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft 
de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in 
de liefde.



113

Kan dat? Volmaakt zijn in het geloof en in de liefde? Ik denk dat de meesten van 
Gods kinderen zullen zeggen: “Nee, dat kan niet, zo ben ik niet.” Maar als Paulus 
daartoe oproept dan moet het toch mogelijk zijn? We hebben gekeken wat er nog 
meer over het volmaakt zijn, gezegd wordt in de Bijbel. Dan vinden we best een 
aantal teksten, die meer licht werpen op deze eigenschap. Ook de Heere Jezus 
roept daartoe op. Jezus roept op tot volmaakte éénheid van de gelovigen. Paulus 
zegt dat hij nog niet volmaakt is, maar dat hij er naar jaagt. We moeten tot die vol-
maaktheid worden opgevoed zegt Paulus tegen Timotheüs. En de apostel Johannes 
zegt in zijn brieven dat een wedergeboren iemand niet meer zondigt als hij in Jezus 
blijft en vervuld is van de Heilige Geest. 

Geloof zonder werken kan niet zalig maken

Jakobus 2:14 Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof 
heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?

Geloof zonder de werken is dood

Jakobus 2:17 Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. 18 
Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw 
geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien.19 U 
gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, 
en zij sidderen. 

Uit onze werken blijkt of wij het Bijbelse geloof bezitten. Deze werken zijn, als het 
goed is, de vrucht van de Geest. Maar geloof op zich is moeilijk te beoordelen. Wij 
kunnen geen goede werken doen om gered te worden, maar wij worden gered om 
goede werken te doen. Woorden en daden horen bij elkaar om te testen of iemand 
een echte bekeerde gelovige is. Een dood geloof is geen waar geloof. Een waar 
geloof is een levend geloof door de Heilige Geest. Waar de Heilige Geest is, is ook 
de vrucht van de Geest.

Abraham als voorbeeld van geloof en werken

Jakobus 2:20 Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken 
dood is? 21 Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij 
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Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? 22 Ziet u wel dat het geloof samenwerkte 
met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? 23 En 
de Schrift is vervuld die zegt:  En Abraham geloofde God, en het is hem tot ge-
rechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. 

Bij Abraham gingen zijn geloof en de daad hand in hand en daarom werd hem 
zijn geloof tot gerechtigheid gerekend. Uit zijn daad bleek dat zijn geloof echt was. 
Daarin is hij voor ons een voorbeeld.

Abraham was ook een profeet van God. Vanuit die hoedanigheid heeft hij veel van 
de Heere Jezus gezien in zijn leven. Zie daarover ook het boekje: “De Messias ge-
openbaard aan Abraham”, dat de Heere mij deed opschrijven. Te lezen en gratis te 
downloaden op de site www.godsbeloftenvoordevolken.nl 

Ook uit werken gerechtvaardigd?

Jakobus 2:24 U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en 
niet alleen uit geloof. 25 En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit wer-
ken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg 
heeft laten weggaan? 26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook 
het geloof zonder de werken dood.

Jakobus noemt ook Rachab, een heidense vrouw, als voorbeeld. Uit haar werken, 
het verbergen van de verspieders, bleek dat ze kennis van God had en geloof en 
vertrouwen in de God van Israël. Daarom is ze gerechtvaardigd voor God. De God 
van Israël zou Zijn volk de overwinning geven over Jericho. Dat geloofde zij. Rachab 
was door God uitverkoren. Wist ze dat zelf ook? Ik denk het niet. Rachab trouwt 
later met Salmon, een Israëliet en wordt de moeder van Boaz, de man van Ruth. 
Rachab komt voor in het geslachtsregister van de Heere Jezus in Mattheüs 1. Hoe 
wonderbaar en heerlijk zijn Uw werken, HEERE.

Door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de 
zaligheid

1 Petrus 1:5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot 
de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
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Gods kinderen worden door Gods kracht bewaard tot de dag van de opname van 
de gelovigen. Zij verwachten in geloof de komst van de Heere Jezus om hen tot 
Zich te nemen. De Heilige Geest gaat naar Zijn belofte altijd met hen mee en blijft 
in hen. Hij is ook het zegel en onderpand van hun eeuwige erfenis bij de Heere. 
Efeze 1:13,14.

Beproeving van het geloof

1 Petrus 1:7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die 
van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot 
lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. 

Beproeving van het geloof kan blijken te zijn tot lof en eer van de Heere Jezus. Dat 
zal duidelijk worden bij Zijn openbaring, bij de opname.

Verkrijgt u de zaligheid van uw ziel?

1 Petrus 1:8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem  toch  lief. Hoewel 
u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en 
heerlijke vreugde, 9 en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zalig-
heid van uw zielen.

Verheugt u zich ook met een heerlijke vreugde in de Heere Jezus, hoewel u hem 
nog niet ziet? “Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven”, zei de Heere 
Jezus.

Door de Heere Jezus God de Vader leren kennen

1 Petrus 1:21 Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden  
en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.

Door de Heere Jezus hebt u God leren kennen. Jezus heeft God, zijn Vader, ge-
openbaard, toen Hij op aarde was. God heeft Jezus opgewekt uit de dood. God 
heeft Jezus heerlijkheid gegeven. Ons geloof en hoop moeten op God, de Vader 
gericht zijn.
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Wie in de Heere Jezus gelooft zal niet beschaamd 
worden

1 Petrus 2:6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die 
uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 7 
Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De 
steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en  een 
steen des aanstoots en een struikelblok.

Voor u die gelooft, is de Heere Jezus heel kostbaar.

Bied weerstand aan de duivel

1 Petrus 5:8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond 
als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 9 Bied weer-
stand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan 
al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

Bied weerstand aan de duivel, vast staande in geloof. Alle broeders en zusters in 
de wereld ondervinden hetzelfde lijden en de verzoekingen die door satan gewerkt 
worden: verleidingen, tegenstand, vervolging, smaad, onderdrukking, vernedering.

Kostbaar geloof 

2 Petrus 1:1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan 
hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtig-
heid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus:

Hebt u dat kostbare geloof ook ontvangen? Het is de grootste schat die een mens 
van de Heere kan ontvangen.
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Er zijn veel valse voorgangers in de wereld

Bidt om onderscheidingsvermogen door de Heilige Geest

1 Johannes 4:1 Geliefden,  geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij 
uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

Hoe kunnen we de valse leraars onderkennen? In de eerste plaats moeten we bid-
den om onderscheidingsvermogen. Vergelijken ze Schrift met Schrift en zijn ze 
Bijbelgetrouw? De cruciale vraag is: Wat onderwijzen ze over Christus? Wie zeggen 
ze dat de Heere Jezus Christus is. Staat Christus centraal in de prediking? Is er een 
balans in de prediking over hemel en hel? Velen zeggen Bijbelgetrouw te zijn, maar 
geloven toch bepaalde delen van de Schrift niet letterlijk of ze volgen hun eigenwil-
lige uitleg, of ze noemen de Schrift cultuurgebonden enz. Of men doet iets van de 
Schrift af of men voegt er iets aan toe. 

In Openbaring 22:18,19 lezen we: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God 
hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. En als iemand afdoet van 
de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek 
des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.

Hierdoor wordt God tot een leugenaar gemaakt. Dat kan niet goed gaan. Het ge-
volg is misleiding, verdeeldheid, scheuring in de gemeente. Het is soms moeilijk 
om te onderscheiden. Want een leraar lijkt wedergeboren te zijn en toch verkondigt 
hij een dwaalleer. God weet of hij wedergeboren is, maar of hij een dwaalleraar is 
kunnen we horen uit het geen hij belijdt en verkondigt.

Al wat uit God geboren is overwint de wereld

1 Johannes 5:4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld;  en dit is de 
overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 5 Wie anders is het die 
de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Hoe kan dat? Dat kan omdat de 
Heere Jezus de satan, de overste van deze wereld overwonnen heeft. En om dat de 
Heilige Geest Die in ons is, sterker is dan hij die in de wereld is (satan). 
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De beloning voor degene die overwint

Openbaring 2:7 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten 
zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden 
in het paradijs van God staat.

Genesis 2: 9 En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, 
begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in 
het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.

Openbaring 22:2 In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde 
van de rivier bevond zich  de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – 
van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot 
genezing van de ongelovige volken.

In Zijn Openbaring aan Johannes laat de Heere Jezus Zijn kinderen weten wat de 
beloning is van degenen die overwinnen. 

De Geest spreekt tot de gemeenten

Wie overwint zal …

Openbaring 2:11 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten 
zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.

Openbaring 2:17 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten 
zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal 
hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die 
niemand kent dan wie hem ontvangt.

Openbaring 2:26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht 
neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken.

Openbaring 3:5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn 
naam beslist niet uitwissen  uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belij-
den voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.
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Openbaring 3:12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God 
maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal  de Naam van Mijn God op 
hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat 
neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

Openbaring 3:21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zo-
als ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.

Openbaring 21:7 Wie overwint, zal alles beërven,  en Ik zal voor hem een God zijn 
en hij zal voor Mij een zoon zijn.

Hoe kan ik de overwinning hebben over de zonde?

Psalm 103, David zei: ‘Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige 
Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al 
uw ongerechtigheid vergeeft’. 

Dat was genade voor David en die genade hebben wij ook nodig. De genade van 
de vergeving heeft ieder mens nodig. Maar als wij opnieuw geboren zijn en een 
nieuwe schepping geworden zijn is het mogelijk om door de kracht van de Heilige 
Geest de overwinning over de zonde te ervaren.

Galaten 5:16,24 Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van 
het vlees niet volbrengen.24 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn 
hartstochten en begeerten gekruisigd.

Romeinen 6:6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens gekruisigd is met Christus, 
opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als 
slaaf de zonde zouden dienen.

Romeinen 8:12,13 Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar 
het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door 
de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. 

Wanneer krijgen wij het moeilijk? Als de lusten van ons vlees levend worden en ook 
de satan ons probeert te verleiden om te zondigen. Vlucht dan tot de Heere Jezus. 
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Hij weet wat het is om door de duivel verzocht te worden. Bid of Hij het werk van 
de duivel verbreekt. Als ik niet door de Geest leef de Heere niet om hulp vraag en 
probeer in eigen kracht te overwinnen, dan lukt dat niet.

Wij moeten zelf ook de wilsbeslissing nemen om ons verre te houden van plaatsen 
waar de verleidingen op ons af zouden kunnen komen.

Jacobus 4:7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal 
van u wegvluchten.

Wie God niet gelooft, maakt God tot een leugenaar

1 Johannes 5:10 Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; 
wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd 
heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. 

Dit is een heel belangrijk Schriftwoord voor alle mensen die niet alles geloven 
wat God in Zijn Woord heeft laten opschrijven. Als iemand God tot een leugenaar 
maakt, kan hij toch niet door God gezegend worden? Door God niet te geloven is 
hij of zij een vijand van God geworden. Laat dit toch goed tot u doordringen. 

In Jezus’ tijd op aarde geloofden de Schriftgeleerden de woorden van Jezus ook 
niet. Jezus zei van hen, dat ze een andere vader hadden dan Hij. De duivel was hun 
vader. Hoe verschrikkelijk als dat ook gezegd moet worden van de vele voorgangers 
die nu de Woorden van God niet geloven of verdraaien. 

Vele voorgangers? Ja, u kunt het zien aan het aantal soorten christelijke gemeen-
schappen. Dat is niet de wens van onze Heiland, Die bad voor de eenheid onder 
Zijn discipelen, Zijn gelovigen. U kunt het zien aan de teruggang van de gemeen-
ten in veel plaatsen in Europa. 

Maar nu nog even wat dichter bij huis. Hoe staat het met uw leven? Gelooft u alles 
wat in Gods Woord staat? En als u dat wel doet, handelt u ook daarnaar?

Er zijn veel schijnchristenen. Ze zeggen Bijbelgetrouw te zijn. Ze willen het 
Evangelie verkondigen. Ze willen zelfs wel naar China of Thailand gaan om daar het 
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Evangelie te brengen. Toch geloven ze niet alles wat in het Woord van God staat. 
Bijvoorbeeld: men gelooft niet in de opname van de gemeente; men gelooft niet in 
een komend 1000 jarig Vrederijk. Beide komende gebeurtenissen staan letterlijk in 
Gods Woord. Waarom gelooft men dat niet?

Ja, hoor ik als verklaring, omdat Augustinus of omdat o.a. Calvijn daar niet in ge-
loofden. Wie spreekt dan de waarheid? Is dat God of is dat Augustinus, een rooms. 
priester? Weet Calvijn het beter dan God? 

Nog een ander voorbeeld. Men gelooft dat een door de doop besprenkelde baby 
ingelijfd wordt in Christus. Dat de doop in de plaats gekomen is van de besnijdenis. 
Dit staat nergens in Gods Woord. Dat is iets toevoegen aan Gods Woord, wat de 
Heere Jezus ten strengste verboden heeft. Daar staat ook een heel zware straf op 
van God. Dat staat onder andere in Openbaring 22, zoals we gezien hebben, maar 
ook in andere Schriftverzen. Zo ontstaat er ook veel schijnchristendom.

Openbaring 22:18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van 
dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de pla-
gen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. 19 En als iemand afdoet van de 
woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek 
des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.

Deuteronomium 4:22 U mag aan het woord dat ik u gebied,  niets toevoegen en 
er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE, uw God, die ik u 
gebied, in acht neemt.

Spreuken 30:6  Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat 
u een leugenaar zou blijken te zijn.

Schijngelovigen in de gemeente

Judas 1:4 Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al 
lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veran-
deren in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Chris-
tus, verloochenen. 5 Maar ik wil u eraan herinneren – u weet dit eens en voorgoed 
– dat de Heere, nadat Hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen 
die niet geloofden, te gronde heeft gericht.
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Israël was uit Egypte verlost. Maar een groot aantal kwam niet in het beloofde land 
door ongeloof en door losbandigheid: feest vieren rondom het gouden kalf. Deze 
werden te gronde gericht. Die kwamen om in de woestijn.

Bid in de Heilige Geest

Judas 1:20 Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de 
Heilige Geest,

Wat is dit? Bidden in de Heilige Geest? Dat is bidden om de leiding van de Heilige 
Geest in het gebed. Of de Heere woorden van gebed wil geven, die naar Zijn wil 
zijn. 

De troon van satan is in deze wereld

Openbaring 2:13 Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon 
van de satan is. U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet 
verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood 
werd bij u, waar de satan woont.

Ik denk dat we er te weinig rekening mee houden dat satan nu nog op deze wereld 
heel veel macht heeft. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zegt Petrus. Bid om 
onderscheidingsvermogen om de gevaren en verleidingen tijdig te onderkennen.

Tot troost, de HEERE kent uw liefde

Openbaring 2:19 Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw 
volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste.

Helaas zijn de werken meer dan de liefde!

De volharding en geloof van de heiligen

Openbaring 14:12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen open-
baar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.
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Dit gaat over de volharding van het geloof van de nieuwe gelovigen tijdens de 
Grote Verdrukking.

Gelovigen in het Nieuwe Testament

De Bijbel noemt veel gelovigen in het NT. Gedoopt nadat ze tot geloof waren geko-
men. Waren ze allemaal besneden? Nee, de Joodse gelovigen wel, maar de gelovi-
gen uit de volken niet. Wel besneden van hart maar niet van de voorhuid.

Waren deze gelovigen niet het werk van God? Volgens veel reformatorische voor-
gangers is geloofsdoop of volwassendoop niet het werk van God. Alleen de doop 
van baby’s zou het werk van God Zijn. Hoe loochenen ze hetgeen de Bijbel ons 
hierover meedeelt. De ene leugen wordt op de andere gestapeld, want men be-
weert Bijbelgetrouw te zijn en men beweert dat de gereformeerde godsdienst de 
ware leer verkondigd. Hoe worden mensen misleid.

Gelovigen in het Nieuwe Testament:

De 11 discipelen: 

1 Simon Petrus · 2 Andreas · 3 Jakobus de Meerdere 1)· 4 Johannes · 5 Filippus · 6 
Bartolomeüs · 7 Thomas ·8 Mattheüs of Levi · 9 Jakobus (zoon van Alfeüs) · 10 
Judas Taddeüs · 11 Simon de Zeloot · 

1) Jakobus de Meerdere was een apostel van Jezus Christus, een van “de twaalf”. 
Hij wordt de Meerdere genoemd om hem te onderscheiden van zijn naamge-
noot die Jakobus de Mindere wordt genoemd (de “broer van Jezus” en volgens 
de traditie de auteur van de Brief van Jakobus).

Johannes de Doper – Maria, moeder van Jezus - Jozef- Anna – Simeon - Maria 
Magdalena - Martha- Maria- Lazarus – Jozef van Arimathea – Nicodemus - Zacheüs 
- Mattias  –  Stefanus - Paulus  ·  Jakobus de Rechtvaardige - Barnabas  - Titus - 
Epafroditus – Johannes Markus – Lukas – Timotheüs – Prochorus - Nicanor - Timon 
- Parmenas - Nicolaüs, Dionysius en vijfduizend Joodse mannen uit de gehele we-
reld, direct na de uitstorting van de Heilige Geest.
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Tot slot
Wat is het einde van de mensen die niet geloven? 

God is heel duidelijk over de toekomst van degenen die niet in Hem geloven en 
Hem niet vertrouwen. Zij, die niet in de Heere Jezus geloven als hun Zaligmaker. 
Hier volgen twee voorbeelden. Eén uit het OT en één uit het NT.

Voorbeeld uit het Oude Testament

Israël werd gestraft om haar ongeloof

Israël stond op het punt het beloofde land binnen te gaan. De verspieders brach-
ten echter berichten mee over sterke steden en grote mensen. Ze zagen het niet 
zitten om dat land binnen te gaan en in bezit te nemen. Zij vertrouwden niet op 
de HEERE hun God. Behalve één man, Kaleb, Hij vertrouwde wél op God. Hij had 
een andere Geest. Ook Jozua vertrouwde op God. Het gevolg was dat Israël niet 
verder durfde te gaan. God was zó boos over hun ongeloof dat, Hij als straf Israël 
veertig jaren in de God woestijn deed verblijven en rondtrekken. God bleef hun wel 
voeden en kleden, maar alle mensen, ouder 20 jaar, zijn in de woestijn gestorven. 
Maar dat niet alleen. Ze werden ook eeuwig gestraft voor deze ongehoorzaamheid. 
Verschrikkelijk toch.

God noemt Israël een boosaardige gemeenschap

Israël tergde de HEERE

Numeri 14:35 Ík, de HEERE, heb gesproken: Voorwaar, Ik zal dit doen met heel 
deze boosaardige gemeenschap, die tegen Mij samenspant. Zij zullen in deze 
woestijn omkomen, ja, zij zullen er sterven. 36 En de mannen die Mozes uitge-
stuurd had om het land te verkennen, en die, teruggekeerd, heel de gemeen-
schap tegen hem hadden doen morren door over het land een kwaad gerucht te 
laten uitgaan.
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Israël tot voorbeeld voor ons

1 Korinthe 10:11 En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze va-
deren allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, 2 en dat allen 
in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, 3 en allen hetzelfde geestelijke 
voedsel gegeten hebben, 4 en allen dezelfde geestelijke drank gedronken heb-
ben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was 
Christus. 5 Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want 
zij zijn neergeveld in de woestijn. 6 En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden 
voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij ver-
langd hebben.

God heeft geen welgevallen in hen gehad vanwege hun ongeloof.

1 Korinthe 10:7 En word geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, zoals 
geschreven staat: Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op 
om te feesten. 8 En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen 
hoererij bedreven hebben, en op één dag vielen er drieëntwintigduizend. 9 En 
laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen Hem verzocht 
hebben en door de slangen omgekomen zijn. 10 En mor niet, zoals ook sommi-
gen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. 11 Al deze 
dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven 
tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. 12 
Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.

Israël is ons tot een voorbeeld. Waarin? Dat God de zonde en de zondaren niet 
gedoogt. Zij werden in de woestijn al gestraft en zeer waarschijnlijk ook eeuwig ge-
straft. Waarom zouden wij anders gewaarschuwd worden. God wil dat alle mensen 
zalig worden. Maar zondaren worden niet zalig, tenzij zij veranderd worden. Tenzij 
zij de HEERE gaan geloven op Zijn Woord. Tenzij ze gaan geloven in de Messias 
Jezus, zoals Abraham gedaan heeft. Abraham geloofde in de Heere Jezus, Die ko-
men zou en gekomen is om zondaren te verzoenen met God, Zijn Vader, door Zijn 
offer aan het kruis. Waarom dit zo uitgebreid weergegeven? Omdat dit ons laat 
zien hoe vaak de ene zonde op de andere gestapeld wordt. Ons laat zien hoe God 
getergd wordt. God noemt de Israëlieten dan ook een boosaardig volk. 
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Voorbeeld uit het Nieuwe Testament

De geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus

De Messias Jezus vertelt ons in Lukas 16 de geschiedenis van de rijke man en de 
arme bedelaar, genaamd Eleazar (Lazarus). Vaak wordt gedacht dat dit een gelijkenis 
is, maar dat is niet zo. Dit blijkt uit de namen. De geschiedenis heeft, denk ik, geen 
verdere uitleg nodig. De bedoeling van de Heere Jezus is duidelijk. Zowel de wet, de 
Thora, de offers, de Profeten en de Geschriften wijzen naar de Messias Jezus. 

Abraham, de aartsvader, heeft Jezus destijds gezien, in Hem geloofd en zich ver-
blijd over Zijn komst. Nu Hij gekomen is, wordt Hij door de leiders van Israël, het 
nageslacht van Abraham, verworpen. Zij willen wijzer zijn dan Abraham. De Heere 
Jezus wijst echter wel op de ernstige gevolgen van deze verwerping van de door de 
Vader gegeven Messias. Als Hij verworpen wordt is er geen slachtoffer meer voor 
de zonde en gaat een mens voor eeuwig verloren. Dat geldt voor Jood en niet-Jood.

U ontvangt waarvoor u kiest 

Doe net als Abraham – hij geloofde God

Lukas 16:19 Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer 
fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. 20 En er was een zekere 
bedelaar, van wie de naam Eleazar, (Grieks :Lazarus) was, die voor zijn poort neer-
gelegd was, en die onder de zweren zat. 21 En hij verlangde ernaar verzadigd te 
worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de 
honden kwamen en likten zijn zweren. 22 Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf 
en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. 

Lukas 16:23 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in het do-
denrijk zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en 
Eleazar in zijn schoot. 24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en 
stuur Eleazar naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen 
en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. 25 Abraham echter 
zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Eleazar 
evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. 



127

Lukas 16:26 En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, 
zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet 
die vandaar naar ons zouden willen gaan. 27 En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat 
u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28 want ik heb vijf broers. Laat hij dan 
tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van 
pijniging. 

Lukas 16:29 Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij 
naar hen luisteren. 30 Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de 
doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. 31 Maar Abraham zei tegen 
hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten 
overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan. 

Ongelovigen leven onder de toorn van God. Na hun sterven gaat hun ziel eerst 
naar het dodenrijk, in afwachting van hun veroordeling aan het einde van de tijden. 
Dan krijgen ze hun eeuwige verblijfplaats, de hel. In gezelschap van satan moe-
ten ze daar eeuwig verblijven. Ook in het dodenrijk is het leven verschrikkelijk. De 
Heere Jezus geeft ons daar een beeld van in de geschiedenis van de rijke man en de 
arme Lazarus. Zo wordt deze geschiedenis genoemd. Maar het wordt uiteindelijk 
de rijke Lazarus en de arme man. 

Psalm 95:10 Veertig jaar heb Ik gewalgd van dit geslacht; Ik heb gezegd: Zij zijn 
een volk met een dwalend hart, en zíj kennen Mijn wegen niet. 11 Daarom heb Ik 
in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij nooit binnengaan!

Door niet te geloven komt een mens uiteindelijk na het sterven bij satan in de hel 
terecht. 

Dit alles wetende, is het belangrijk om te weten of je wel het echte, Bijbelse geloof 
bezit. In het bovenstaande is duidelijk aangegeven wat het echte ware geloof in-
houdt.

Toch zijn er veel mensen die tevreden zijn met hun eigen zogenaamd geloof of 
ongeloof. Zij willen van iets anders niets weten. 
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Is dat mogelijk? Geloven zonder God, zonder Jezus of 
zonder de Heilige Geest?

Geloven zonder God

Wat bedoel ik hiermee? Wel, er zijn mensen die tezamen een geloofsgemeenschap 
vormen en toch niet in God geloven. Ze zien Jezus meestal als een goed voorbeeld 
om na te volgen. Dit zijn in feite geen christenen. Niet waardig om naar Christus 
genoemd te worden. Ze vormen een soort van gezelligheidsclub en zijn vaak nog 
wel gericht op het doen van goede werken. Als men ze ondervraagt, blijken som-
migen nog wel in een hogere macht te geloven. Bestaan deze gemeenschappen 
echt? Ja, we noemen o.a. de Doopsgezinden en de leden van de Nederlandse 
Protestanten Bond en de Remonstranten.

Geloven zonder Jezus

Dit komt denk ik heel veel voor. Men gelooft dan wel in God, maar heeft geen per-
soonlijke relatie met de Heere Jezus. Er is wel religie, maar geen relatie. Jezus bete-
kent in feite weinig voor hen. Ze weten wel veel over Hem, maar het komt niet tot 
bekering en overgave aan Hem. Jezus heeft niet de eerste plaats in hun leven. Deze 
mensen leven ook onder de toorn van God, want ze zijn niet opnieuw geboren. 

Geloven zonder de Heilige Geest

Dat komt ook voor, net als geloven zonder Jezus. Want wie geen persoonlijke rela-
tie heeft met de Heere Jezus, heeft ook de Heilige Geest niet ontvangen. Voor hen 
geldt ook dat ze leven onder de toorn van God. Echt levensgevaarlijk toch?

Welke gemeente is nog van Christus?

Er zijn in Nederland in totaal ongeveer 40 protestantse geloofsgemeenschappen. 
Terwijl hun Meester gezegd heeft dat ze één moeten zijn. Dan vraag je je wel af of 
de Heere Jezus hun Meester wel is. Of ze de Heilige Geest wel ontvangen hebben? 
Want Die leidt in alle Waarheid. 

We mogen wel concluderen dat ze allemaal op bepaalde punten ongehoorzaam 
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zijn of afwijken van de Bijbelse Waarheid, anders zou er niet zoveel verdeeldheid 
zijn. Soms zijn er verschillen over kernwaarheden, soms over randgebieden. Als ze 
allen één of meer dwalingen hebben en blijkbaar niet in alle opzichten geleid wor-
den door de Heilige Geest, Die in alle Waarheid leidt, mogen ze zich dan nog wel 
gemeente van Christus noemen? Dat is zonder meer specifieke insight kennis, voor 
ons moeilijk te beoordelen. Iedere gemeente moet zich toetsen aan Gods Woord. 
Dan komt men aan de weet waarin men eventueel afwijkt. We onderkennen ook dat 
in de reformatorische kerken verschillen voortkomen uit het feit dat de geschriften 
van de oudvaders, Luther en Calvijn meer gezag hebben dan Gods Woord zelf.  

Protestantse gemeenten in Nederland
Gereformeerd synodaal
Gereformeerd vrijgemaakt
Gereformeerd vrijgemaakt - hersteld
Nederlands Gereformeerd
Christelijk Gereformeerd 
Gereformeerde Gemeenten
Oud Gereformeerde Gemeenten
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
OGiN buiten verband
Protestantse Kerk in Nederland
Hersteld Hervormde Kerk
Hervormd Gereformeerde Bond
Nederlandse Protestanten Bond
Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld)
Totaal 14 denominaties, gemeenschappen

Baptisten in Nederland.
Unie van Baptistengemeenten in Nederland
Vrije Baptisten Gemeenten
Gereformeerde Baptisten
Doopsgezinden in Nederland
Totaal 4 soorten Baptisten 
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Andere Gemeenschappen
Evangelische Gemeenten-Vrij Evangelische Gemeenten
Vineyardbeweging
Evangelische Broedergemeente Hernhutters
Christelijke Gemeente Nederland – Noorse Broeders
Evangelisch-Lutherse Kerk 
Kerk van de Nazarener
Nederlands Leger des Heils
Nationale Kruisleger
Rafaël Nederland
Vergadering van gelovigen – open en gesloten
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
Pinksterbeweging in Nederland
Bethel Pinksterkerk Nederland
Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangeliebeweging
Victory Outreach Nederland
Volle Evangelie Bethel Kerk
Morgenstondgroep
Stichting Johan Maasbach Wereldzending
Quakers of Genootschap der Vrienden
Victory Outreach Nederland
Zevendedags adventisten
Ware Jezuskerk
Totaal 22 andere gemeenschappen, kerken.

In Nederland zijn ca. 40 verschillende christelijke gemeenschappen, kerken, ge-
meenten. Wat betekent dit? Dit betekent:
 y Ongehoorzaamheid aan Jezus’ bede om eenheid
 y Veel dwalingen
 y Verblindheid
 y Bedekking
 y Afwijkingen van Gods Woord
 y Verwarring
 y Conclusie: niet wervend voor jongeren en buitenstaanders
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De Heere Jezus bad voor de eenheid

Johannes 17:21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat 
ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden 
hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij 
één zijn, zoals Wij Eén zijn; 23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn 
en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals 
U Mij hebt liefgehad.

Christelijke dwaalleringen

Mattheüs 24:11  En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen 
misleiden.

Handelingen 20:29 Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen 
binnenkomen, die de kudde niet sparen; 30 en dat uit uw eigen midden mannen 
zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken ach-
ter zich aan. 31 Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en 
dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen.

1 Timotheüs 4:1 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, 2 door huichelarij van leugenaars, die hun 
eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.

2 Timotheüs 3:1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 
2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootspre-
kers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 
3 zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zon-
der liefde voor het goede, 4 verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van 
zingenot dan liefhebbers van God. 5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar 
hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.

2 Petrus 2:1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest,   zoals er 
ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de 
leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht 
heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.
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1 Johannes 4:1 Geliefden, geloof niet elke geest maar beproef de geesten of zij uit 
God zijn;  want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. 

2 Johannes 1:9 Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft 
God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon.

De Heere Jezus en de apostelen Petrus, Johannes en Paulus hebben ons gewaar-
schuwd dat in de laatste tijden er dwaalleraren zullen komen. Wij leven nu in de 
laatste tijden en er zijn vele dwaalleraren. 

Zie mijn boek: “Het grote verschil”. www.godsbeloftenvoordevolken.nl 

De Heere Jezus houdt als Hoofd toezicht op Zijn Gemeenten. Daarover lezen we in 
de Bijbelboeken Openbaring 2 en 3.

Waar let onze Heiland in het bijzonder op?
 y Of we de eerste liefde nog wel hebben.
 y Of Hij nog wel de eerste plaats heeft.
 y Of er ook dwaalleraren in de gemeente zijn.
 y Op ons geloof en onze werken.
 y Dat we de gemeente niet laten onderwijzen door vrouwen.
 y Of we wel een levend geloof hebben. Niet koud zijn, niet lauw.

Wat belooft onze Heiland in die Bijbelboeken?
 y Ik neem uw kandelaar weg als u zich niet bekeert.
 y Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de Boom van het leven.
 y Wees trouw en Ik zal u de kroon van het leven geven.
 y Wie overwint zal geen schade toegebracht worden door de tweede dood,
 y Wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een 

witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand 
kent dan wie hem ontvangt.

 y Ik ben het Die nieren en harten doorzoekt.
 y Ik zal u geven eenieder naar uw werken.
 y Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom.
 y Wie overwint zal ik macht geven over de volken.
 y Wie overwint zal ik de morgenster geven.
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 y Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren.
 y Wie overwint, zijn naam zal ik belijden voor mijn Vader en Zijn engelen.
 y Ik zal u bewaren voor de verzoeking die over de hele wereld komen zal, omdat u 

Mijn Woord hebt bewaard.
 y Zie, Ik kom spoedig.
 y Wie overwint zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God plaatsen.
 y Wie overwint op hem zal IK de Naam van Mijn God schrijven.
 y Wie overwint, op hem zal IK de naam van het nieuwe Jeruzalem schrijven. 
 y Wie overwint, op hem zal IK Mijn nieuwe Naam schrijven.
 y Omdat u lauw bent zal IK u uit Mijn mond spuwen.
 y Die IK liefheb wijs ik terecht en bestraf IK. Bekeer u.
 y Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, 

zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.
 y Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwon-

nen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. 
 y Wie oren heeft, laat hij horen wat de (Heilige) Geest tegen de gemeenten zegt.

Wie zijn het die overwinnen? Dat zijn de kinderen van God die volharden tot het 
einde. Lof en dank aan de Heere Jezus, de Voleinder van ons geloof, Die Zijn kin-
deren doet volharden.
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Wat zegt de Bijbel over
Bekering
Trefwoorden: bekeerd – bekeren – bekering – terugkeren - omkeren

Betekenis van het Woord bekering

Bekeren betekent terugkeren of omkeren. Waarvan of waarop? Van een eerder ge-
maakte keuze. Van een ingeslagen weg. Op een vroegere beslissing. Op een ziens-
wijze. Waarom? Omdat je tot het inzicht bent gekomen dat je verkeerd gekozen 
hebt. 

Wat betekent bekeren in de Bijbel? In de Bijbel roept God ieder mens op om terug 
te keren naar Hem. Want de mens heeft God verlaten en is satan gevolgd. Die ver-
keerde keuze heeft gevolgen voor de eeuwige zaligheid. Met satan eeuwig in de hel 
komen of met God in eeuwige heerlijkheid. Het is dus erg belangrijk om terug te 
keren, om je te bekeren. 

Oproep tot bekering en dopen

Mattheüs 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam 
van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u 
geboden heb, in acht te nemen.                                         

In het Woord van God worden alle mensen opgeroepen tot geloof en bekering. Als 
aan die oproep gevolg wordt gegeven, wordt de gelovige ook opgeroepen zich te 
laten dopen. In de Bijbel zijn bekering en doop onlosmakelijk met elkaar verbon-
den.

Wij zien dit al bij Johannes de Doper en de Heere Jezus en Zijn discipelen onder-
wezen dit op dezelfde manier. Het is dan ook niet in overeenstemming met Gods 
Woord om bekering en doop te scheiden. De gevolgen zijn vaak desastreus. In het 
bijzonder indien door een geloofsgemeenschap, bekering en doop als een soort 
leer of dogma van elkaar gescheiden worden. Ik denk dat de Heere daar niet blij 
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mee is. Integendeel. Hij haat iedere afwijking van Zijn Woord. We mogen er niets 
aan toedoen en er ook niets van afdoen. De Heere zal dat heel zwaar straffen.

Colossenzen 2:6,11,12 Zoals u dan Christus Jezus, de Heere hebt aangenomen, 
wandel in Hem. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met 
handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het 
vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de 
doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van 
God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. 

Wat hier beschreven wordt, is niet van toepassing op een baby.

Bekering en dopen in de praktijk

Daarna ontving men de Heilige Geest 

Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt 
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de 
gave van de Heilige Geest ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw kin-
deren en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

Welke belofte bedoelt Petrus en waar staat deze in Gods Woord? Die vinden we in:

Jeremia 32:39 Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen, 
hun ten goede, en hun kinderen na hen. 40 Ik zal een eeuwig verbond met hen 
sluiten, dat Ik Mij van achter hen niet zal afwenden, opdat Ik hun goeddoe. En Ik 
zal Mijn vreze in hun hart geven, zodat zij niet van Mij afwijken.

Joël 2:28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: 
uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, 
uw jongemannen zullen visioenen zien.

Joël 2:32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, 
behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming1) zijn, 
zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEE-
RE roepen zal.
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Ontkoming betekent redding van de eeuwige straf. Betekent ook zaligheid, behou-
den worden.

Zie ook: Handelingen 10:45; Romeinen 11:29; Efeze 1:18; Efeze 2:13,17; 2 
Thessalonicenzen 1:11; 2:13,14; Hebreeën 9:15; 1 Petrus 5:10; 2 Petrus 1:3,10; 
Openbaring 17:14; Openbaring 19:9.

Zoals u uit bovenstaande belofte kunt lezen betreft deze mensen die zich bekeren, 
Joden en niet-Joden. Zij geldt niet voor baby’s en kleine kinderen die nog niet 
kunnen geloven. Er werden destijds zoveel mensen bekeerd als de HEERE bepaald 
had, die de HEERE geroepen had.

Handelingen 4:4 En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en 
het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.

Handelingen 13:48 Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en pre-
zen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren 
voor het eeuwige leven.                                                           

Dit vond plaats in Antiochië. God bepaalt het aantal gelovigen. God verkiest. Wat 
een zegen dat God dit doet. Anders zou er niemand tot geloof komen. Anders zou 
er niemand zalig worden. Maar God wil toch dat alle mensen zalig worden. Dat alle 
mensen tot geloof komen? Ja, dat is waar. Maar een mens moet wel willen. God 
verkiest mensen waarvan Hij weet dat ze willen, omdat God ze gewillig gemaakt 
heeft. Maar niemand wil toch? Er is niemand die God zoekt staat er in de Bijbel. 
Dus toch, God verkiest, God maakt een mens gewillig, God maakt een mens zoe-
kende. Als u niet wilt, bid tot God of Hij u gewillig wil maken. Voelt u zich geen 
zondaar? Bid tot God of Hij u wil overtuigen van uw zonde. De HEERE zal niet 
beschamen degene die Hem aanroept! Onderstaande teksten bevestigen dit.

Psalm 32:10 De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de HEERE vertrouwt, 
hem zal de goedertierenheid omringen.

Psalm 84:13 HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt.
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Jesaja 26:4 Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is 
een eeuwige rots.

Wie zich niet bekeert gaat verloren

Handelingen 3:19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist 
worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de 
Heere, 20 en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. 21 
Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, 
waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de 
eeuwen heen. 23 En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze 
Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden.

In het Oude Testament wordt ons een voorbeeld gegeven van Abraham. Abraham 
geloofde eerst en daarna ontving hij het teken van de besnijdenis. In het Nieuwe 
Testament is het niet anders. Eerst geloven en dan als teken en getuigenis je laten 
dopen door onderdompeling. Met Christus gestorven en opgestaan in een nieuw 
leven. Dit zou voldoende moeten zijn om aan alle discussies over de doop een 
einde te maken.

Bevrijding uit de slavernij van de zonde

Psalm 124:7 Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger; 
de strik is gebroken en wíj zijn ontkomen.

Johannes 8:36 Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

Romeinen 6:18 En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan 
de gerechtigheid 22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar 
gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. 23 
Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig 
leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Een oprecht gelovige, een wedergeboren mens, is als het goed is, geen slaaf meer 
van de zonde. Gods Woord is daar duidelijk over. Men kan niet de Heere Jezus die-
nen en de zonde aan de hand houden. Als dit u toch overkomt door de verzoeking 
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van satan en/of door uw eigen zondige oude natuur, dan is er maar één middel om 
gereinigd, en uit de macht van satan bevrijd te worden. Dat is: je zonden belijden 
aan de Heere Jezus en Hem vragen je te bevrijden van de macht van satan en van 
de macht van de zonde. 

Op eigen kracht lukt dat niet. Wanneer men niet vol is van de Heilige Geest, heeft 
de boze eerder- en gemakkelijker vat op de gelovige. 

Romeinen 7:24: Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze 
dood? 

Dit vers wordt nog wel eens aangehaald als een soort excuus om te blijven zondi-
gen. Maar daar staat wel achter: “Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere.“ 
Romeinen 6, 7 en 8 horen bij elkaar. Dan is er geen excuus meer mogelijk op basis 
van de Schrift. 

Met Christus zijn wij meer dan overwinnaars en door de Geest kunnen wij de wer-
kingen van het vlees doden. De boze heeft een heel gemakkelijke prooi aan iemand 
die niet wedergeboren is. 

De Heilige Geest is dan niet aanwezig als de Weerhouder. Maar ook dan kan de 
Heere aangeroepen worden, of Hij de macht van satan wil verbreken en de des-
betreffende persoon wil bevrijden uit de duisternis en hem over wil brengen in 
het Koninkrijk van Zijn licht. Of de Heere hem wil overtuigen van zonde en tot 
belijdenis van zonde wil brengen. Overwinning over de zonde in eigen kracht is 
niet mogelijk. Misschien voor een korte tijd. Maar de satan laat niet los, tenzij de 
Heere ons bevrijdt.

Romeinen 8:2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij 
vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

Galaten 5:1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en 
laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.

2 Timotheüs 2:25 Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich ver-
zetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de 
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waarheid komen 26 en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door 
wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.

John Bunyan, de schrijver van ‘De Christenreis’, zegt: ‘Wat maakt de satan van elk 
middel gebruik om de mens van Christus vandaan te houden! Hij wil niet dat ie-
mand ontwaakt. De satan houdt van gerustheid, blindheid, duisternis en dwaling.’

In later tijd zal Israël zich bekeren

Deuteronomium 4:30 Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u 
getroffen hebben, in later tijd, dan zult u terugkeren naar de HEERE, uw God, en 
Zijn stem gehoorzamen.

Deuteronomium 30:2 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem 
gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, over-
eenkomstig alles wat Ik u heden gebied.

Deuteronomium 30:10 Wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam 
bent door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven 
zijn, in acht te nemen; wanneer u zich bekeert tot de HEERE, uw God, met heel 
uw hart en met heel uw ziel.

1 Samuël 7:3 Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël: Als u zich met uw hele 
hart tot de HEERE bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook 
de Astartes, richt uw hart op de HEERE en dien Hem alleen. Dan zal Hij u uit de 
hand van de Filistijnen redden.

Als u zich met uw hele hart tot de HEERE bekeert, reken dan af met alles wat God 
van de eerste plaats in uw leven verdringt. Doe alle onreine-, goddeloze of occulte 
zaken weg uit uw leven, vernietig ze. Geef aan de Heere Jezus de eerste plaats en 
uw leven zal vernieuwd worden. U zult eeuwig gelukkig worden.

Handelingen 19:18 En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden 
belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, 
brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. 
En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken. 
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Het geduld van God is groot

2 Koningen 17:13 Toen de HEERE Israël en Juda door de dienst van alle profeten, 
van alle zieners, gewaarschuwd had: Bekeer u van uw slechte wegen en neem 
Mijn geboden en Mijn verordeningen in acht, overeenkomstig heel de wet die Ik 
uw vaderen geboden heb, en die Ik tot u gezonden heb door de dienst van Mijn 
dienaren, de profeten.

God heeft Israël vele malen gewaarschuwd. Wat een geduld heeft God gehad met 
Zijn volk. Maar op een bepaald moment was de maat van de zonde vol en werd 
Israël weggevoerd in ballingschap. 

Ook in deze tijd gaat God nog door met mensen te waarschuwen, met de oproep 
om zich moeten bekeren tot Hem. Waarom doet God dat? Omdat Hij liefde is en 
de wereld zó liefheeft dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ie-
der die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven ontvangt. (Johannes 
3:16)

Hij doet dat, omdat Hij wil dat alle mensen zalig worden en niet in de hel terecht 
komen. Want:

Ezechiël 33:11 Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in 
de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn 
weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u ster-
ven, huis van Israël?

Dit zegt de Heere in de eerste plaats tegen het volk Israël, maar ook tot ons klinkt 
deze oproep door met een belofte. 

Handelingen 3:19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist 
worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de 
Heere.

1 Timotheüs 2:4 God, onze Zaligmaker wil dat alle mensen zalig worden en tot 
kennis van de waarheid komen.
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2 Petrus 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet, maar Hij heeft geduld met ons en 
wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

Er komt echter een tijd dat het geduld van God opraakt. Maar dan heeft God ook 
wel heel veel gedaan om de mensen te bewegen tot bekering. Straks komt er een 
tijd waarin de mensheid wordt verdrukt, geplaagd. 

De Bijbel noemt dit een tijd van Grote Verdrukking. Het doet ons denken aan de 
plagen die God zond naar de farao van Egypte. Het duurde heel lang voordat de 
farao de Israëlieten liet vertrekken. Evenals toen, zullen ook straks de mensen zich 
niet bekeren, ondanks de plagen die God zal zenden naar deze wereld. 

U kunt echter ontkomen aan die plagen door u te bekeren. God wil niets liever.  

Bekering – vergeving – genezing – herstel

2 Kronieken 7:14 en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed 
buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte 
wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land ge-
nezen.

Nehemia 1:9 Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en 
die houdt – al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, van-
daar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb 
om daar Mijn Naam te laten wonen.

Heerlijke beloften voor het Joodse volk. Zijn Naam woont nu nog niet in het land 
Israël, maar dat zal zeker gaan gebeuren. Bij de terugkomst van de Heere Jezus zal 
dit gaan gebeuren.

Alle mensen op aarde zullen zich bekeren - wanneer?

Psalm 22:28 Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE be-
keren: alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht neer-
buigen.
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Wanneer gaat deze profetie in vervulling? Volgens de Bijbel wordt deze profetie 
vervuld bij de terugkomst van de Heere Jezus naar deze aarde. Dan is de tijd van 
de Grote Verdrukking voorbij. Bij Zijn komst zullen de dan levende Joden bekeerd 
worden. Zullen ook de mensen uit de volken bekeerd worden. De Heere Jezus wil 
als Koning van Zijn Vrederijk geen vijanden, geen goddelozen in Zijn Koninkrijk.

Psalm 51:3-14,15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich 
tot U bekeren.

Gebed van een bekeerd mens – gebed van David

Psalm 86:1 Een gebed van David. HEERE, neig Uw oor, verhoor mij, want ik ben 
ellendig en arm. 2 Bewaar mijn ziel, want ik ben Uw gunsteling; U, mijn God, 
verlos Uw dienaar, die op U vertrouwt. 3 Wees mij genadig, Heere, want ik roep 
tot U de hele dag. 4 Verblijd de ziel van Uw dienaar, want tot U, Heere, hef ik mijn 
ziel op. 5 U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goeder-
tierenheid voor allen die U aanroepen. 6 HEERE, neem mijn gebed ter ore, sla 
acht op mijn luide smeekbeden. 7 In de dag van mijn benauwdheid roep ik U aan, 
want U verhoort mij.

In deze eerste acht verzen van het gebed vraagt David aan God om genade, om 
verhoring. David voelt zich ellendig en arm van geest. Daarom roept David de hele 
dag tot God. In het Nieuwe Testament roept Paulus de gelovigen ook om gedurig 
het aangezicht van de Heere te zoeken. Om aanhoudend te bidden. 

Psalm 86:8 Onder de goden is niemand U gelijk, Heere; werken als de Uwe zijn 
er niet. 9 Al de heidenvolken, die U gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich 
voor Uw aangezicht neerbuigen en Uw Naam eren. 10 Want U bent groot en doet 
wonderen, U bent God, U alleen. 11 Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waar-
heid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen. 12 Heere, mijn God, 
ik zal U loven met heel mijn hart, ik zal Uw Naam voor eeuwig eren. 13 Want Uw 
goedertierenheid is groot over mij, U hebt mijn ziel aan het diepst van het graf 
ontrukt. 

In zijn gebed gaat David profetisch bidden over de heidenvolken. Al de volken zul-
len komen en zich neerbuigen voor de Heere. Dat is een wonder. Wanneer dat gaat 
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gebeuren? In het Vrederijk van Koning Jezus. Bij zijn terugkomst naar deze aarde 
zullen alle Joden zich bekeren. Zullen alle mensen zich voor Hem buigen. Dat lezen 
we in:

Zacharia 14:9 De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal 
de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.

Zacharia 14:16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken 
die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer 
te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhut-
tenfeest te vieren.

Ook de profeet Jesaja spreekt over de volken die de HEERE zullen aanbidden.

Jesaja 66:23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van 
sabbat tot sabbat alle vlees (mensen) zal (zullen) komen om zich neer te buigen 
voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

David wil graag de HEERE in alles vrezen, met Hem wandelen. David wil wandelen 
met God in overeenstemming met de Woorden van God. Met de waarheid van 
Gods Woord. Hij vraagt of zijn hart één mag zijn om de Heere te vrezen.

David heeft de zekerheid van zijn geloof in God. Hij zegt dat hij de Naam van God 
eeuwig zal eren. Hij zal God loven met heel zijn hart. Hoe kan David dit zo zeker 
weten? Dat is door de goedertierenheid van de Heere. De Heere heeft David ook 
gered van de eeuwige dood. God heeft David ontrukt aan het diepst van het graf. 
Ontrukt aan de banden van satan. 

Psalm 86:14 O God, hoogmoedigen staan tegen mij op, een horde geweldplegers 
staat mij naar het leven, zij houden U niet voor ogen. 15 Maar U, Heere, bent een 
barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. 16 
Wend U tot mij en wees mij genadig, geef Uw dienaar Uw kracht, verlos de zoon 
van Uw dienares. 17 Doe aan mij een teken ten goede; zodat wie mij haten het zien 
en beschaamd worden, wanneer Ú, HEERE, mij geholpen en getroost hebt.

David wordt bedreigd door een aantal vijanden. Hij vraagt aan de Heere om hem 
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daarvan te verlossen. Hij vraagt of de Heere hem daarin genadig wil zijn. Hij vraagt 
om kracht. Hij wijst de Heere erop dat hij de zoon is van Uw dienares. Wie is die 
dienares? Is dat Maria, dienstmaagd genoemd in Lukas 1:38. Of Ruth zoals sommi-
gen denken. Dat ligt voor de hand omdat David is opgevoed door zijn moeder en 
mede door zijn grootmoeder Ruth.

Verder vraagt David of de HEERE aan hem een teken wil geven van het feit dat 
de Heere aan zijn kant staat. Een teken waaraan ook zijn vijanden duidelijk zullen 
kunnen zien dat ze hem niet te na moeten komen, omdat de HEERE David de 
overwinning heeft gegeven. Omdat de HEERE David geholpen en getroost heeft.

Veel ellende door te blijven zondigen

Veel ellende doordat men zich niet wil bekeren

Psalm 78:32 Ondanks dit alles zondigden zij nog en geloofden zij niet door mid-
del van Zijn wonderen. 33 Daarom deed Hij hun dagen vergaan in vergankelijk-
heid, en hun jaren in verschrikking. 34 Wanneer Hij hen doodde, vroegen zij naar 
Hem en keerden terug en zochten God ernstig. 35 Dan dachten zij eraan dat God 
hun rots was en God, de Allerhoogste, hun Verlosser. 36 Maar zij vleiden Hem 
met hun mond en logen tegen Hem met hun tong.

Israël is ons tot voorbeeld. Israël ging door met zondigen ondanks Gods waarschu-
wingen en doet dat nu nog. De wereld gaat ook door met te zondigen en godde-
loosheden te bedrijven, ondanks de waarschuwingen en tekenen van de eindtijd. 
(Corona, vele rampen, oorlogen, hongersnoden, heftige christenvervolging enz.) 
Het zal zijn als in de dagen van Noach. Komt er dan nu ook weer een zondvloed? 
Nee, de HEERE heeft beloofd dat een zondvloed niet meer zal komen. Maar er 
staan de wereld nog wel vele andere rampen te wachten. De Heere Jezus heeft 
Zijn apostel Johannes daarover ingelicht. Deze rampen staan opgeschreven in het 
Bijbelboek Openbaring, de hoofdstukken 6 t/m 18.             

Jesaja 1:27 Sion zal door recht verlost worden, en wie van haar zich bekeren, door 
gerechtigheid. 28 Maar er zullen rampen zijn voor zowel overtreders als zon-
daars; wie de HEERE verlaten, zullen omkomen.
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Bloedrode zonden kunnen wit als sneeuw worden

Jesaja 1:18 Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw 
zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als 
karmozijn, zij zullen worden als witte wol. 

1 Thessalonicenzen 4:9 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het 
verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, 10 Die voor ons ge-
storven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden 
leven.

De Heere roept via de profeet Jesaja ieder mens op om zijn of haar zonde(n) voor 
God te belijden. Als een mens dat in praktijk brengt, ook al drukken zijn zonden 
nog zo zwaar, ook al zijn ze bloedrood, de zondaar zal door God gereinigd worden 
door middel van het bloed van Christus, gestort op Golgotha. Ze zullen worden als 
sneeuw of als witte wol.

Psalm 32:5 Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheden bedekte ik 
niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En U vergaf mijn 
ongerechtigheden, mijn zonde. 

1 Johannes 1:9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om 
ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

De overgeblevenen van Israël keren terug

Jesaja 10:21 Dat overblijfsel zal terugkeren, het overblijfsel van Jakob, naar de ster-
ke God. 22 Want, Israël, al is uw volk als het zand van de zee, toch zal maar een 
overblijfsel daarvan terugkeren; tot verdelging is vast besloten; het stroomt over 
van gerechtigheid. 23 een vernietigend einde – en dat is vast besloten – gaat de 
Heere, de HEERE van de legermachten, in het midden van heel het land ten uit-
voer brengen.

Wie zijn dat overblijfsel? Dat zijn Joden uit zowel Israël – 10 stammen als Juda en 
Benjamin. Het laat zich aanzien, dat die verdelging in Israël al heeft plaats gevon-
den. 
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In 70 na Christus en 132 na Christus. Hierover vond ik de volgende details.

70 na Christus:

“Titus begon onmiddellijk met de belegering van Jeruzalem. Nadat de Joodse ver-
dediging ernstig verzwakt was door hongersnood, kwam de laatste bestorming 
door de Romeinen op 29-30 augustus van het jaar 70. Dit wordt nog steeds door de 
Joden herdacht op Tisja be’Aaw. Er was voor de Joden geen houden meer aan en de 
hele stad werd in de as gelegd. Hoewel Titus de tempel ongeschonden in handen 
wilde krijgen, ging deze eveneens in vlammen op. Naar schatting 100.000 verde-
digers en inwoners kwamen om het leven. Het totale aantal slachtoffers van deze 
oorlog wordt geschat op 600.000 tot 1.300.000 doden. De Romeinen slachtten 
hele families af, waaronder iedereen die verdacht werd een afstammeling te zijn 
van het huis van koning David. De overlevenden werden verkocht op de slaven-
markten van het Midden-Oosten, waarbij de prijs door de grote aanvoer enorm 
kelderde.” 

Een belangrijke informatiebron voor de Joodse oorlog is de Romeins-Joodse 
geschiedschrijver  Flavius Josephus, die onder andere  een boek over de Joodse 
Oorlog schreef. Flavius heeft zelf meegevochten in deze oorlog.

132 na Christus:

“Volgens Cassius Dio verloren in 132 AC 580.000 Joden het leven en werden 50 ge-
fortificeerde steden en 985 dorpen bij de opstand vernietigd. De Talmoed spreekt 
over miljoenen doden, maar dit is onwaarschijnlijk omdat het land vermoedelijk 
niet zoveel inwoners had. Na de opstand verbood Hadrianus alles wat met het 
Joodse geloof te maken had. De sabbat en de besnijdenis werden verboden en 
hij doodde een groot aantal Joodse geleerden. Ook werden religieuze boekrollen 
op de Tempelberg verbrand. Daar kwamen ook twee standbeelden te staan, een 
van hemzelf en een van Jupiter. Het land kreeg de nieuwe naam Syria Palaestina. 
Jeruzalem kreeg definitief de nieuwe naam Aelia Capitolina en het werd Joden ver-
boden op straffe van de dood de stad te betreden.”
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Bekering en genezing van de Egyptenaren

Jesaja 19:22 Zo zal de HEERE de Egyptenaren geducht treffen en genezen. Zij 
zullen zich tot de HEERE bekeren en Hij zal Zich door hen laten verbidden en Hij 
zal hen genezen.

Wat een heerlijke belofte voor de Egyptenaren. Wat is de HEERE toch genadig en 
barmhartig. 

Op die dag - welke dag?

Jesaja 31:6 Bekeer u tot Hem van Wie de Israëlieten diep afvallig geworden zijn, 
7 want op die dag zal ieder verwerpen zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgo-
den, die uw eigen handen voor uzelf hebben gemaakt, tot zonde.

Dat zal zijn op de dag dat de Heere Jezus terugkomt om de volken te oordelen en 
Zijn Vrederijk op te richten. De Heere wil geen afgodendienaars in Zijn Vrederijk.

Profetie over de eerste komst van de Messias

Jesaja 59:20 En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van over-
treding bekeren, spreekt de HEERE.

De schijnbekering en verharding van Israël (10 stammen)

Jeremia 3:10 Zelfs in dit alles heeft haar trouweloze zuster Juda zich niet tot Mij 
bekeerd met heel haar hart, maar slechts in schijn, spreekt de HEERE.

Jeremia 4:1 Als u zich bekeert, Israël, spreekt de  HEERE, bekeer u  dan  tot 
Mij, en als u uw afschuwelijke afgoden wegdoet van voor Mijn aangezicht, en 
niet meer rondzwerft.

Jeremia 5:3 HEERE, zien Uw ogen niet uit naar betrouwbaarheid? U hebt hen ge-
slagen, maar zij voelden geen pijn. U hebt hen omgebracht,  maar  zij weiger-
den vermaning te aanvaarden. Zij hebben hun gezichten harder gemaakt dan een 
rots, zij hebben geweigerd zich te bekeren.



148

De tien stammen zwerven nog ergens rond. Zo nu en dan wordt een stam gevon-
den. Ook een wonder van God dat na 3000 jaar deze stammen nog ergens in de 
volken verborgen zijn. B.v. in China en India.

De HEERE waarschuwt Juda en Jeruzalem

Jeremia 18:8 Bekeert zich dat volk waarover Ik die uitspraak heb gedaan echter van 
zijn kwaad, dan zal Ik berouw hebben over het kwade dat Ik het dacht aan te doen 
11 Nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda en tegen de inwoners van Jeru-
zalem: Zo zegt de HEERE: Zie, Ik bereid onheil tegen u, bedenk een plan tegen 
u. Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg. Maak uw wegen en uw daden goed.

Jeremia 23:14 Maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik iets afschuwelijks ge-
zien: zij plegen overspel, met leugen gaan zij hun weg zij bemoedigen de kwaad-
doeners, zodat niemand zich bekeert van zijn slechtheid. Zij allen zijn voor Mij 
als Sodom, en zijn inwoners als Gomorra.

Ondanks de vele waarschuwingen van de HEERE gaan de Joden toch door met 
zondigen. Weinigen komen tot bekering. Vroeger werden kinderen aan de afgoden 
geofferd. Nu worden duizenden baby’s in de buik van de moeder vermoord als of-
fer aan het egoïsme van de mens en de materiële welvaart. De zonden van Sodom 
en Gomorra worden ook nu wereldwijd bedreven. 

Profetie over de bekering van het Joodse volk

Jeremia 24:7 Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben, en 
zij zullen Mij tot een volk zijn en Ík zal hun tot een God zijn; want zij zullen zich 
tot Mij bekeren met heel hun hart.

Wanneer zal het Joodse volk zich bekeren? Dat zal zijn op de dag dat de Heere Jezus 
terugkeert in Jeruzalem. 

De beloning en vrucht van de bekering

Jeremia 25:5 Ze zeiden: Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg en van uw slechte 
daden. Dan zult u eeuw uit en eeuw in blijven wonen in het land dat de HEERE u 
en uw vaderen gegeven heeft.
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Jeremia 26:3 Misschien zullen zij luisteren en zich bekeren, zij allen van hun 
slechte weg. Dan zal Ik berouw hebben over het kwade dat Ik hun denk aan te 
doen vanwege hun slechte daden.

Jeremia 35:15 Ik zond tot u vroeg en laat al Mijn dienaren, de profeten, om te zeg-
gen: Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg, en beter uw daden, ga geen andere 
goden achterna om die te dienen. Dan zult u in het land blijven dat Ik u en uw va-
deren gegeven heb. Maar u hebt uw oor niet geneigd en naar Mij niet geluisterd.

Indien de Israëlieten zich bekeerd hadden, wat hadden ze dan veel ellende en na-
righeid kunnen voorkomen. Geen verstrooiing naar andere landen, geen vervol-
ging, geen Holocaust en ga zo maar door. De gevolgen van het hardnekkig zondi-
gen tegen Gods geboden, de ongehoorzaamheid en de ongezeggelijkheid kunnen 
heel erg zijn. En die waren en zijn voor het Joodse volk ook heel erg. 

Een welgevallig gebed voor de HEERE

Jeremia 31:18 Ik heb zeker gehoord dat Efraïm zichzelf beklaagt: U hebt mij ge-
straft, ik ben gestraft als een ongetemd kalf. Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn, 
want U bent de HEERE, mijn God.

Efraïm heeft geprobeerd zich te bekeren, maar het lukte hem blijkbaar niet. Daarom 
roept hij de hulp in van de HEERE, zijn God. Dat is enige goede manier.

De bekering teruggedraaid

Jeremia 34:15 Ú hebt zich heden wel bekeerd en gedaan wat recht is in Mijn ogen 
door ieder voor zijn naaste vrijlating af te kondigen, en u hebt wel een verbond 
gesloten voor Mijn aangezicht in het huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, 
16 maar u bent er weer op teruggekomen en hebt Mijn Naam ontheiligd. 16 Ieder 
heeft zijn slaaf en ieder zijn slavin laten terugkomen, die u overeenkomstig hun 
verlangen vrij had laten weggaan, en u hebt hen weer onderworpen om voor u tot 
slaven en tot slavinnen te zijn.

Slaven en slavinnen moesten volgens de wetten van de HEERE na zeven jaren wor-
den vrijgelaten. Israël had dit wel gedaan, maar kreeg spijt en kwam er later toch 
weer op terug. Daar was de HEERE boos over. 
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God hoopt dat Juda zich zal bekeren

Jeremia 36:3 Misschien zullen die van het huis van Juda luisteren naar al het on-
heil dat Ik hun denk aan te doen, zodat zij zich bekeren, ieder van zijn slechte 
weg en Ik hun ongerechtigheid en hun zonden zal vergeven. Misschien zal hun 
smeekbede terechtkomen voor het aangezicht van de HEERE, en zullen zij zich 
bekeren, ieder van zijn slechte weg, want groot is de toorn en de grimmigheid die 
de HEERE tegen dit volk heeft uitgesproken.

Jeremia 44:5 Maar zij hebben niet geluisterd en hebben hun oor niet geneigd 
door zich van hun slechtheid te bekeren door geen reukoffers meer te brengen 
aan andere goden.                                                          

De Joden gingen door met reukoffers te brengen aan de afgoden.

Zelfonderzoek en bekering

Klaagliederen 3:40 Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laten 
wij terugkeren tot de HEERE! 41 Laten wij met onze handen ook ons hart op-
heffen,  tot God in de hemel! 42 Wíj hebben overtreden en zijn ongehoorzaam 
geweest! Ú hebt niet vergeven!

Zelfonderzoek inzake eventuele bedreven zonden. Ik denk dat heel veel mensen dat 
niet prettig vinden en daarom dus niet doen. Maar de HEERE God vindt dit heel 
belangrijk. Het kan leiden tot bekering en verandering.

Psalm 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.

In het Nieuwe Testament is na Pinksteren de Heilige Geest uitgestort en woont in 
het hart van elk kind van God. Als een kind van God gezondigd heeft, merkt hij/
zij heel snel dat hij/zij de Heilige Geest bedroefd heeft en zal meteen deze zonde 
belijden.
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Belangrijk om goddelozen te waarschuwen

Ezechiël 3:19 Maar u, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn 
goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid 
sterven, maar u hebt uw leven gered.

Ezechiël 13:22 Omdat u het hart van de rechtvaardige bedroeft met leugen, terwijl 
Ik hem Zelf geen smart heb aangedaan, en omdat u de goddeloze aangemoedigd 
hebt, zodat hij zich niet bekeert van zijn kwade weg, zodat Ik hem in het leven 
behoud,

De HEERE vindt het heel belangrijk dat een gelovige een ongelovige die op zijn 
weg komt, waarschuwt. Niet met het geheven vingertje, maar om hem in liefde 
met de Weg, de Waarheid en het Leven bekend te maken. Bid of u vandaag iemand 
mag ontmoeten met wie u over de Heere Jezus kunt spreken. De HEERE wil zo’n 
gebed graag verhoren.

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het 
is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en 
ook voor de Griek.

De HEERE heeft geen behagen in de eeuwige dood van 
de mens 

Noch van de Jood noch van de heiden

Onderstaand een aantal waarschuwingen van de profeet Ezechiël die over dit on-
derwerp gaan. Met de dood wordt het eeuwig verderf bedoeld,

Als een goddeloze zich bekeert zal hij niet sterven.

Zijn overtredingen zullen hem niet in heinnering gebracht worden.

De HEERE heeft geen behagen in de dood van de goddeloze.

Ezechiël 18:21 Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die 
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hij gedaan heeft, al Mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid 
doet, zal hij zeker in leven blijven, hij zal niet sterven.

Ezechiël 18:22 Al zijn overtredingen, die hij begaan heeft, ze zullen hem niet in 
herinnering gebracht worden. Vanwege zijn gerechtigheid, die hij gedaan heeft, 
zal hij leven.

Ezechiël 18:23 Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? 
spreekt de Heere HEERE. Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat 
hij zal leven?

Ezechiël 18:24 Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en 
onrecht doet, overeenkomstig al de gruweldaden die de goddeloze gedaan 
heeft en doet, zal hij in leven blijven? Al zijn gerechtigheden, die hij gedaan heeft, 
ze zullen niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn trouwbreuk, die hij 
gepleegd heeft en vanwege zijn zonde, die hij begaan heeft, alleen dáárom zal hij 
sterven.

Door bekering behouden worden

Ezechiël 18:27 Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid, die 
hij gedaan heeft, en recht en gerechtigheid doet, zal hij zijn ziel in het leven be-
houden. 28 Hij kwam tot inzicht en bekeerde zich van al zijn overtredingen, die 
hij gedaan had. Hij zal zeker in leven blijven, hij zal niet sterven.

Verschillende betekenissen van het woord behouden. In vers 27 betekent behouden 
eeuwig zalig worden. Volgens vers 28 betekent behouden, niet sterven. 

Er volgen nu een viertal teksten die gaan over de genezing van zieke of gehandi-
capte mensen. Van deze mensen zegt Jezus dat hun geloof hen heeft behouden. 
De Heere Jezus maakt hier ook duidelijk dat zondevergeving en eeuwig behoud 
belangrijker zijn dan tijdelijke genezing.

Over de genezing van de man die 38 jaar verlamd was, lezen we het volgende:

Johannes 5:13,14,15 En die genezen was, wist niet wie het was, want Jezus had Zich 
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ongemerkt verwijderd omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Je-
zus hem in de tempel en zei tegen hem: Zie u bent gezond geworden, zondig niet 
meer opdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden 
dat het Jezus was Die hem gezond gemaakt had.

De Heere Jezus vond hem twee keer: de eerste keer bij het badwater in Bethesda 
en de tweede keer in de tempel. De Heere Jezus zoekt de ellendige op en dat de 
genezen man in de tempel te vinden was, betekent dat hij op de plaats was waar hij 
zijn dankbaarheid aan God tot uiting bracht.

Daarna ging hij heen om te getuigen van wat de Heere Jezus in zijn leven gedaan had.

Mattheüs 9:22 Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, 
uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. 

Markus 10:52 En Jezus zei tegen hem: Ga heen,  uw geloof heeft u behouden. En 
meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. 

Lukas 18:42 En Jezus zei tegen hem: Word ziende. Uw geloof heeft u behouden. 43 
En onmiddellijk werd hij ziende, en hij volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte. 
En al het volk gaf God de eer, toen het dat zag. 

Niet gekomen om te oordelen – maar om te behouden

Johannes 3:17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de 
wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden (zalig) zou 
worden.

Dit is een duidelijke proclamatie van Gods liefde. In feite gaat daar de hele Bijbel 
over, van Genesis tot en met Openbaring. Want Jezus Christus is het Hoofdthema 
van de Schriften.

Efeze 2:4,5,6 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde waar-
mede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft 
ons levend gemaakt met Christus; ( uit genade zijt gij zalig geworden). En heeft 
ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. SV



154

De Grote Verdrukking verkort

Mattheüs 24:22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees be-
houden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort 
worden.

Als de plagen in de Grote Verdrukking nog langer zouden gaan duren, zou er geen 
mens meer in leven blijven. Maar ter wille van de uitverkorenen, zij die vóór de 
grondlegging van de wereld in Christus waren uitverkoren om in Hem te geloven 
en door Hem gered te worden met een eeuwige zaligheid, zullen die dagen inge-
kort worden. 

Ook in die tijd van Grote Verdrukking zullen nog mensen tot geloof kunnen ko-
men. De Heere zal de arbeid van Zijn 144.000 dienstknechten overvloedig zegenen.

Mensen kunnen elkaar niet behouden

Psalm 49:7,8,9 De onrechtvaardigen vertrouwen op hun vermogen en beroemen 
zich op hun grote rijkdom. Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad ver-
lossen, hij kan God zijn losgeld niet geven. De losprijs voor hun leven is immers 
te kostbaar en zal voor eeuwig ontoereikend zijn.

Wat een zegen dat de Heere Jezus de losprijs voor ons betaald heeft met Zijn eigen 
kostbaar en dierbaar bloed.

Markus 10:45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te wor-
den, maar om te dienen, en Zijn ziel (de ziel/ het leven is in het bloed Leviticus 
17:11)) te geven als losprijs voor velen.

1 Korinthe 7:16 Want hoe weet u, vrouw, of u uw man zult behouden? Of hoe weet 
u, man, of u uw vrouw zult behouden? 

Mensen kunnen elkaar niet zalig maken. Dit is soms de hoop en de verwachting van 
de gelovige die met een ongelovige trouwt. Maar het huwelijk is geen Evangelisatie 
instelling. Het is een groot wonder als het gebeurt, maar de Heere waarschuwt heel 
nadrukkelijk in Zijn Woord om geen juk aan te gaan met een ongelovige.
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Israël beschuldigt de HEERE

Ezechiël 18:29 Het huis van Israël zegt desondanks: De weg van de Heere is niet 
recht. Huis van Israël, zijn Mijn wegen niet recht? Zijn niet  veeleer uw wegen 
onrecht? 30 Daarom zal Ik u berechten, huis van Israël, ieder overeenkomstig zijn 
wegen, spreekt de Heere HEERE. Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen, 
dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden.

Hoe erg is het om de HEERE te beschuldigen van onrecht. Toch geen wonder dat 
de HEERE daar boos over wordt. Hij zal Israël gaan berechten.

Zelf een nieuw hart en geest maken – kan dat?

Ezechiël 18:31 Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en 
maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël?

Ik denk dat het woord “maak” niet de juiste betekenis weergeeft. Andere vertalin-
gen schrijven: verwerven, aanschaffen, verkrijgen. Ik denk dat dit beter weergeeft 

wat de HEERE bedoelt. Want een mens kan zichzelf geen nieuw hart en geen nieu-
we geest geven. In andere verzen staat dat de HEERE een nieuw hart en een nieuwe 
Geest kan en wil geven. Dat kan een zondig mens verkrijgen door de HEERE daar-
om te vragen. Zoals b.v. David deed, nadat hij gezondigd had. Psalm 51:12 Schep 
mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.

De HEERE heeft geen behagen in de dood van een zondaar

Ezechiël 33:10 En u, mensenkind, zeg tegen het huis van Israël: Dit hebt u gezegd: 
Omdat onze overtredingen en onze zonden op ons rusten en wij erin  wegkwij-
nen, hoe zouden wij dan blijven leven? 11 Zeg tegen hen:  Zo waar Ik leef, spreekt 
de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin 
dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw 
slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?

Met dood en sterven wordt in deze tekst bedoeld eeuwig met satan in de hel moe-
ten verblijven.
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Een rechtvaardige die zondigt wordt niet gered (OT)

Ezechiël 33:12 En u, mensenkind, zeg tegen uw volksgenoten: De gerechtigheid 
van de rechtvaardige zal hem niet redden op de dag van zijn overtreding. En wat 
de goddeloosheid van de goddeloze betreft, hij zal er niet door struikelen op 
de dag dat hij zich van zijn goddeloosheid bekeert, en de rechtvaardige zal niet 
door zijn gerechtigheid in leven kunnen blijven op de dag dat hij zondigt.

1 Johannes 2:1 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als 
iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, 
de Rechtvaardige.

Johannes zegt dat een Rechtvaardige niet zondigt. Maar mocht het toch gebeuren 
dan is er vergeving mogelijk als hij de zonde belijdt en omdat de Heere Jezus voor 
hem of haar pleit. Zie ook 1 Johannes 1:9.

Gebed van Daniël – belijdenis van zonde

Daniël 9:13 Zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons 
gekomen. Wij hebben het aangezicht van de  HEERE, onze God, niet getracht 
gunstig te stemmen door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstan-
dig met Uw waarheid om te gaan.

Daniël doet, namens het Joodse volk in ballingschap, belijdenis van hun ongerech-
tigheden en hun ongehoorzaamheid. Hij maakt hierin ook duidelijk dat de Heere 
niet met Zich laat spotten, maar uitvoert waar Hij voor gewaarschuwd heeft. 

Profetie over bekering van het Joodse volk

Hosea 3:5 Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de  HEERE, hun God, 
zoeken en David, hun Koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn 
goedheid wenden, in later tijd.

In later tijd. Wanneer is die tijd? Is die al bekend? Ja, uit andere teksten weten we 
dat dit zal zijn bij de terugkomst van de Heere Jezus.
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Israël wil zich niet bekeren

Hosea 5:4 Hun daden zijn er niet op gericht zich tot hun God te bekeren. Want de 
geest van hoererij is in hun midden, en de HEERE kennen zij niet.

Hosea 7:10 Hoewel de trots van Israël tegen hem getuigde, hebben zij zich niet 
bekeerd tot de HEERE, hun God. In dit alles zochten zij Hem niet.

Hosea 11:5 Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte, maar Assyrië, dat zal zijn 
koning zijn, want zij weigeren zich te bekeren.

Hosea 14:2 Bekeer u, Israël, tot de HEERE, uw God, want u bent gestruikeld door 
uw ongerechtigheid. 3 Neem deze woorden met u mee, bekeer u tot de HEERE. 
Zeg tegen Hem: Neem alle ongerechtigheid weg, neem het goede aan. Dan zul-
len wij de offers van onze lippen nakomen.

Dit zegt God over Israël, het tien stammenrijk. Zij zoeken God niet. Zij dienen de 
afgoden. Zij weigeren zich te bekeren. Zij zoeken hulp bij andere volken. Zij liegen 
tegen de HEERE. Zij roepen soms wel tot God, maar niet met hun gehele hart.

Ondanks de straffen wil Israël zich niet bekeren

Amos 4:6 Daarom heb Ík u ook schone tanden gegeven in al uw steden, gebrek 
aan brood in al uw woonplaatsen. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt 
de HEERE. 7 En Ík heb zelfs de regen u onthouden, nog wel drie maanden voor 
de oogsttijd. Ik heb het laten regenen op de ene stad, maar op de andere stad 
liet Ik het niet regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het stuk waarop 
geen regen viel, verdorde. 8 Twee, drie steden wankelden (strompelden) naar een 
andere stad om water te drinken, maar zij werden niet verzadigd. Toch hebt u zich 
niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE.

“Schone tanden gegeven”, wil zeggen dat de HEERE hongersnood over het land 
gebracht heeft.

Amos 4:9 Ik heb u geslagen met korenbrand en met meeldauw. De sprinkhanen 
vraten uw talrijke tuinen, wijngaarden, vijgenbomen en olijfbomen op. Toch hebt 
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u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. 10 Ik heb de pest naar u toege-
stuurd, zoals Ik eens bij Egypte deed. Ik heb uw jongemannen met het zwaard 
gedood, terwijl uw paarden werden buitgemaakt. Ik heb de stank van uw leger-
kampen in uw neus doen opstijgen. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt 
de HEERE. 11 Ik heb u ondersteboven gekeerd, zoals God Sodom en Gomorra 
ondersteboven keerde; u werd als een stuk brandhout dat aan de vlammen ont-
rukt is, maar u hebt zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE.

God heeft Israël gestraft met vele en strenge straffen, vergelijkbaar met de uit-
roeiing van Sodom en Gomorra. En toch bekeerden zij zich niet. Hieruit blijkt hoe 
hardnekkig het volk was. Laten we niet vergeten dat al deze dingen opgeschreven 
zijn ons tot een voorbeeld.

1 Korinthe 10:11 Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, 
en ze zijn beschreven als waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeu-
wen gekomen is. 

De mensen in Ninevé bekeerden zich – God strafte hen niet

Jona 3:8 Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God 
roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld 
dat aan zijn handen kleeft. 9 Wie weet zal God Zich omkeren, berouw hebben en 
Zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen! 10 Toen zag God wat 
zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over 
het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.

God straft niet als mensen berouw krijgen en zich bekeren van hun slechte daden. 
Hij is barmhartig en genadig en groot van goedertierenheid.

Psalm 86:5 U, Heere bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goeder-
tierenheid voor allen die U aanroepen. 

God straft niet van harte. God heeft dat bewezen door de stad Ninevé niet te verdel-
gen. God wil heel graag dat alle mensen zich bekeren tot Hem en dat alle mensen 
zalig worden. Niet voor niets heeft Hij ons Zijn eniggeboren Zoon gezonden als 
onze Verlosser en Zaligmaker. 



159

Onze Immanuel, God met ons. Mattheüs 1:23 

Scheur uw hart – niet uw kleren

Joël 2:12 Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, na-
melijk met vasten, met geween en met rouwklacht. 13 En scheur uw hart en niet 
uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, 
geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat mensen zich moeten bekeren. Er 
hangt alles van af. Een eeuwigheid in het Paradijs met God of een eeuwigheid met 
satan in de hel. Als mensen zich bekeren, heeft God berouw over de straf die Hij 
toegezegd had en voert die niet uit.

Keer terug naar God - dan zal God naar u terugkeren

Zacharia 1:3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: 
Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u 
terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten. 4 Wees niet als uw vaderen, 
tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben: Zo zegt de HEERE van de leger-
machten: Bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar zij 
luisterden niet en sloegen geen acht op Mij, spreekt de HEERE.

De Joden in Israël hadden de God van Abraham, Izak en Jakob verlaten en waren 
vreemde afgoden gaan dienen. De afgoden die ze in Egypte ook dienden en nu ze 
in het beloofde land woonden, waren er nog meer afgoden bijgekomen. Ja, door 
deze hardnekkige afgoderij had God hen verlaten. Daardoor kwamen ze in bal-
lingschap terecht en werden verstrooid over de hele wereld. “Maar”, zegt God, “als 
jullie je bekeren, zal Ik weer naar jullie terugkeren en jullie God zijn.” 

Jezus, Gods Zoon, roept vele malen op tot bekering

Mattheüs 4:17 Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen:  Bekeer u, want 
het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

De prediking van Jezus is dezelfde als die van de profeten, dezelfde als die van God, 
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Zijn Vader. Door de komst van Jezus is het Koninkrijk van de hemelen dichterbij 
gekomen. Wat is het Koninkrijk van de hemelen? Dat is een Koninkrijk van he-
melburgers met als Koning de Heere Jezus. Deze hemelburgers, ook wel heiligen 
genoemd, zullen met de Heere Jezus regeren in het Messiaanse Vrederijk.

Jezus verwijt de bewoners van steden van onwil om zich 
te bekeren

Mattheüs 11:20 Toen begon Hij de steden waarin de meeste krachten door Hem 
verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden: 21 Wee u, Chorazin, 
wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u 
plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben.

God wil dat mensen zich bekeren. Jezus wil dat mensen zich bekeren. Is het de 
schuld van God als mensen zich niet bekeren? Dat wordt nog wel eens gezegd: Ik 
kan mij niet bekeren, God moet mij bekeren. Dus daar wacht ik dan maar op. Uit 
deze tekst blijkt dat het zo niet ligt. Jezus verwijt de mensen dat zij zich niet bekeerd 
hebben. Het is niet de schuld van Jezus of van God, Zijn Vader, dat de mensen zich 
niet bekeerd hebben. Nee, de mensen hebben zich niet willen bekeren. Ze wilden 
niet erkennen dat Jezus de beloofde Messias was, hoewel Hij vele wonderen en te-
kenen in hun midden deed om te bewijzen dat Hij van God kwam. Het komt door 
de hardnekkigheid en de harde harten van de mensen. 

Mannen in Ninevé hebben zich wel bekeerd

Veel mannen in Israël bekeerden zich niet

Mattheüs 12:41 De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met 
dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de predi-
king van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!                             

“De mannen van Nineve zullen in het oordeel opstaan. Letterlijk verklaard, was 
dit de gewoonte en de praktijk van de getuigen. Ze stonden op  van hun stoelen, 
wanneer ze hun getuigenis aflegden in de rechtszaal. 

Geestelijk verwijst het naar de tijd van de algemene opstanding uit de doden, op de 
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laatste dag, wanneer deze mannen uit de doden zullen opstaan   en in het oordeel 
zullen opstaan met deze generatie; en samen voor de rechterstoel zullen staan 
en hen veroordelen; niet als rechters, maar door hun voorbeeld en praktijken, die 
boven water zullen worden gebracht en worden waargenomen als een verergering 
van de schuld en veroordeling van de Joden: 

Zo veroordelen de levens en gesprekken van de heiligen, de goddelozen nu, en 
hierna. In deze zin wordt het woord gebruikt in de Talmoed. Waar Hillell zegt: 
Hoewel een arme man Eleazar, hoewel een rijk man, en hoewel Jozef, jeugdig, vro-
lijk en mooi, de opdringerigheid van zijn minnares weerstond, wordt door Hillell 
opgemerkt dat Eleazar ben Harsum de rijken veroordeelde; en Jozef veroordeelde 
de goddelozen: op dezelfde manier zullen de Ninevieten de Joden veroordelen, 
omdat ze berouw hadden over de prediking van Jonas; 

De Ninevieten, hoewel ze een heidens volk waren, kregen na Jonas’ prediking maar 
veertig dagen de tijd om zich te bekeren, maar bekeerden zich onmiddellijk; over-
wegende dat de Joden, hoewel Gode belijdende mensen, en veertig jaar na Christus’ 
opstanding, hen toestonden zich te bekeren, maar dat helemaal niet deden; 

En hoewel het berouw van de Ninevieten slechts een uiterlijke was, in stof en as, 
was het toch wat hen van tijdelijke ondergang behoedde; zoals de Joden gered zou-
den zijn van de vernietiging die over hun tempel, stad en natie kwam, als ze zich 
maar hadden bekeerd.

De bekeerde mannen van Ninevé behoorden zeer waarschijnlijk niet tot de heiligen 
waarvan staat in de Bijbel dat de heiligen de wereld zullen oordelen. Volgens ver-
klaarders was het een uiterlijke bekering. Maar toch, het behoede hen tijdelijk wel 
voor de ondergang van de stad.” (John Gill)

Worden als de kinderen is noodzakelijk

Mattheüs 18:3 En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als 
de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Worden als de kinderen. Wat houdt dat in?
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Waarom moet iedereen worden als een kind om het Koninkrijk van God binnen te 
kunnen gaan? Wat is het speciale van het kind- zijn, dat de Heiland noodzakelijk 
vindt? Het speciale is ‘geloof en vertrouwen’. Een klein kind gelooft voor honderd 
procent onvoorwaardelijk, wat zijn vader en moeder zeggen of beloven. Uitgaande 
van deze eigenschap moet een kind worden onderwezen en opgevoed. Nu, zo 
moeten ook volwassen mensen voor honderd procent de Woorden van God en van 
de Heere Jezus geloven. De Joden geloofden Zijn woorden niet. Daarom kwam de 
Heere Jezus met dit voorbeeld. Dus worden als een kind wil zeggen: als een kind 
voor honderd procent, letterlijk geloven wat de Vader zegt en Hem volkomen ver-
trouwen.

Lukas 9:48 En Hij zei tegen hen: Wie dit kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt 
Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. Want wie de 
minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn.

Lukas 18:16 Jezus echter riep die kinderen tot Zich en zei: Laat de kinderen tot 
Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. 
17 Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal 
daarin beslist niet binnengaan 21 Op dat moment verheugde Jezus Zich in de 
geest en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze 
dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen 
hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.

Worden als een kind is zó belangrijk, dat de Heere Jezus zelfs zegt, dat als je niet 
wordt als een kind, je het Koninkrijk van de hemelen niet zult binnen gaan. Daar 
hangt dus heel veel van af. Eeuwig zalig of eeuwig verloren. Het geloof en het ver-
trouwen in de Heere Jezus maken het grote verschil uit.

Markus 10:15 Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een 
kind, zal het beslist niet binnengaan. 16 En Hij omarmde hen, legde de handen 
op hen en zegende hen.

Psalm 8:3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fun-
dament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige 
te laten ophouden.
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Bekeer u en geloof het Evangelie

Markus 1:15 En Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgeko-
men;  bekeer u en geloof het Evangelie.

De discipelen moeten prediken dat mensen zich moeten 
bekeren

Markus 6:12 En toen zij weggegaan waren, predikten zij dat men zich moest be-
keren.

De discipelen gehoorzaamden de opdracht en gingen twee aan twee op weg om 
mensen op te roepen tot bekering.

Waarschuwing voor twee steden

Lukas 10:13 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de 
krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich 
allang, in zak en as gezeten, bekeerd hebben.

Chorazin en Bethsaïda bestaan inmiddels niet meer. Er is weinig van over. Alleen 
een aantal ruïnes. We hebben het met onze eigen ogen gezien in 2014 op een va-
kantie in Israël.

Zonder bekering komt iedereen om

Lukas 13:3 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omko-
men. 4 Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood 
werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die 
in Jeruzalem wonen? 5 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen 
evenzo omkomen.

Mensen realiseren zich dat heel vaak niet en blijven vragen naar het waarom van 
een ongeluk, van een catastrofe. Dit ongeluk overkwam hen niet als straf, omdat ze 
meer gezondigd hadden dan anderen. God straft de zonde meestal niet meteen, 
omdat Hij lankmoedig is. Vaak moeten mensen wel de gevolgen van hun zonden 
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dragen, maar als men onbekeerd sterft, op welke wijze dan ook, door een ongeluk 
of anderszins, valt men in hetzelfde oordeel. 

Overkomt een bekeerd iemand nooit een dodelijk ongeluk? Dat zegt de Heere 
Jezus niet. Maar als hem dit overkomt, dan gaat die persoon naar de hemel en is 
eeuwig zalig. Maar als een onbekeerd iemand een dodelijk ongeluk treft, dan is dat 
werkelijk rampzalig. Hij is voor eeuwig verloren.

Blijdschap in de hemel over één bekeerling

Lukas 15:7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar 
die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de beke-
ring niet nodig hebben.

De vraag dringt zich op of er al blijdschap in de hemel is geweest over uw bekering. 
Of hoort u bij degenen die rechtvaardig zijn in eigen ogen en die bekering tot God 
niet nodig vinden?

Jezus weende – God weende

Lukas 19:41 En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. 42 Hij 
zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. 

De Heere Jezus, laat ons als Zoon van God, in Zijn hart kijken als Hij weent over de 
onbekeerlijkheid van Zijn volk Israël, met name van Jeruzalem. Hij wil zo graag dat 
ze zich bekeren, niet verloren gaan en treurt hierover.

Kunt u zich dat voorstellen? Een God die huilt? Toch komen we dat verschillende 
keren tegen in zowel het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. In het Oude 
Testament wordt dat veelal uitgedrukt in andere termen, het is meer een inwendig 
wenen. Het hart van God is bewogen, benauwd of krimpt ineen. Ook staat er wel 
dat Zijn ingewanden rommelen. 

Allemaal uitdrukkingen die de bewogenheid van God aantonen met de mens die 
verloren dreigt te gaan. God zegt het zo duidelijk in Zijn Woord dat Hij niet wil dat 
er iemand verloren gaat, maar dat wie in de Zoon gelooft eeuwig leven heeft.
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In het Nieuwe Testament is het de Zoon van God die weent om de onwil van de 
mensen om zich te laten behouden. Hij wil evenals Zijn Vader niet dat er een mens 
verloren gaat. In de gelijkenis van het verloren schaap toont Hij aan dat zelfs die 
éne mens Hem zeer ter harte gaat. Hij laat de andere schapen even alleen om het 
verloren schaap te zoeken. Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich 
bekeert.

God weent echter niet alleen om de onwil van de mens om behouden te worden. 
Hij weent ook over de ellende, de straf over de zonde en de gevolgen van de zonde, 
die de mens moet ondergaan. Dat zien we bij het graf van Lazarus, waar Jezus huilt 
over de dood van Lazarus. Hij is vol mededogen over de gevolgen van de zonde, die 
de mensen moeten ondergaan. Hij wekt Lazarus op uit de dood!

In Jeremia is de Heere God Zelf aan het woord als Hij het heeft over Efraïm, één 
van de stammen van het tienstammenrijk Israël. De Heere is daar bewogen en 
bedroefd over de afkerigheid van Zijn volk. Soms wordt met Efraïm het gehele 
tienstammen rijk bedoeld. 

Jeremia 31:20 Is Efraïm voor Mij niet een dierbare zoon, is hij voor Mij niet een 
lievelingskind? Want zo dikwijls als Ik tot hem spreek, denk Ik nog voortdurend 
aan hem. Daarom is Mijn binnenste bewogen over hem, Ik zal Mij zeker over hem 
ontfermen, spreekt de HEERE.

Bekeer u en laat u dopen

Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt 
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de 
gave van de Heilige Geest ontvangen.

Uit deze tekst blijkt dat bekering en dopen bij elkaar horen. Geen bekering zonder 
dopen en geen dopen zonder bekering. Dopen zonder geloof, zonder bekering 
komt in de hele Bijbel niet voor. Hiermee zou alle discussie over babydoop en 
geloofsdoop niet nodig zijn. Gewoon de Schrift gehoorzamen en niet steunen op 
leringen van mensen. Dat voorkomt veel dwaling, strijd en valse gerustheid. Gods 
Woord is op dit punt duidelijk en helder. Op verschillende plaatsen in Gods Woord 
worden we erop gewezen dat we van dat Woord niet mogen afwijken: niets eraan 
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mogen toedoen en niets ervan afdoen. Het is een heel ernstige zaak dat door de 
vervangingstheologie: (de gemeente is in de plaats van Israël gekomen), deze dwa-
ling in de kerk is gekomen. De doop is niet in de plaats van de besnijdenis geko-
men. Dit is een grote dwaling met zeer ernstige gevolgen, zowel voor de kerk als 
voor Israël en heeft het antisemitisme zeer in de hand gewerkt. Degenen die blijven 
geloven dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen, wil ik graag wijzen 
op de volgende teksten.

Galaten 5:6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, 
en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is. 

Galaten 6:15 Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en 
ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn.[

Deuteronomium 4:2 U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en 
er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE, uw God, die ik u 
gebied, in acht neemt.

Deuteronomium 12:32 Dit alles wat ik u gebied, moet u nauwlettend in acht ne-
men. U mag er niets aan toevoegen en er ook niets van afdoen.

Spreuken 30:5 Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die 
tot Hem de toevlucht nemen. 6 Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u 
straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn.

Openbaring 22:14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben 
op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Bekeer u en bid om vergeving

Handelingen 8:22 Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze 
gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt.

Bij bekering hoort ook belijdenis van zonde. Opdat vergeving en reiniging wordt 
verkregen. Dat geeft blijdschap en vreugde als we mogen weten dat onze zonden 
vergeven en verzoend zijn door het offer van de Heere Jezus.
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Allen bekeerden zich

Handelingen 9:35 En allen die in Lydda en Sarona woonden, zagen hem en be-
keerden zich tot de Heere.

Dit gebeurde na de genezing van Eneas, een verlamde. Als de Heere werkt, gebeu-
ren er wonderen.

Een groot aantal bekeerde zich

Handelingen 11:21 En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal 
geloofde en bekeerde zich tot de Heere.

Gelovigen uit o.a. Cyprus en Cyrene verkondigden de Heere Jezus in Antiochië. En 
met veel zegen. Een groot aantal bekeerde zich tot de Heere.

Bekeert u tot de levende God

Handelingen 14:15 Mannen,  waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen net zoals u, 
en wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de 
levende God, Die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is, gemaakt heeft.

Van zinloze dingen bekeren. Hoeveel mensen verdoen hun tijd niet met zinloze 
dingen? De smartphone is in dit opzicht een grote verleiding. Zinloze dingen zijn 
dingen die voor God geen waarde hebben. Die geen eeuwigheidswaarde hebben. 
Tijd is een kostbaar geschenk ons van God gegeven. Tijd ons gegeven om te vragen 
naar Gods wil. “Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?” Tijd om de werken te ontdek-
ken en te verrichten die de Heere van te voren bereid heeft. Welke dingen hebben 
wel waarde? Dat lezen we in 1 Korinthe 3: 10-15.

Het fundament in ons leven is Christus. Hoe bouwen wij op dit fundament? Met 
goud, zilver, edelstenen of met hout, hooi of stro? Voor de rechterstoel van Christus 
zal ieders werk openbaar worden. Wij worden zelf niet meer veroordeeld, maar 
onze werken worden beoordeeld en door het vuur beproefd. Houden onze werken 
stand? Dat zijn werken verricht onder de leiding van de Heilige Geest of wordt ons 
werk verbrand? Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal 
behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen. 
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De grote vraag is: Waardoor en waarmee wordt God verheerlijkt in ons leven?  

De bekeerde volken geen lasten opleggen

Handelingen 15:19 Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de 
heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken,

De bedoeling van deze tekst is, dat gelovigen uit de volken niet belast moeten 
worden met Joodse wetten. Wetten inzake o.a. het houden van de sabbat en Joodse 
feestdagen. We zien in onze tijd het verschijnsel dat gelovigen uit de heidenen 
dit wél doen in zgn. Messiaanse gemeentes. Ze leggen zichzelf een juk op dat de 
Heere hun niet oplegt. Aan de gelovigen uit de heidenen worden de volgende ge-
boden opgelegd:

Handelingen 15:20 Zij dienen zich te onthouden van de dingen die door de afgo-
den besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van het bloed.  

Paulus heeft de bekering verkondigd

Handelingen 26:20 maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en 
in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij 
tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeen-
stemming zijn met de bekering.

Ongelovigen moeten zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstem-
ming zijn met de bekering.

Oren en ogen gesloten voor het Evangelie

Handelingen 28:27 want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met 
de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op 
enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart 
begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.

Wat Paulus hier ondervindt, ondervonden ook de profeten in het OT. Er is nog niets 
veranderd, Tenzij de bedekking wordt weggenomen.
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2 Korinthe 3:15,16 Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een 
bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de 
bedekking weggenomen.

Een oudste-(ouderling) mag geen pas bekeerde zijn

1 Timotheüs 3:6 Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt 
en daardoor onder het oordeel van de duivel valt.

Een pasbekeerde is meestal wel erg enthousiast, maar heeft nog niet zoveel er-
varing in zijn omgang met de Heere, ook niet zoveel Bijbelkennis om anderen te 
kunnen onderwijzen.

U was een dwalend schaap

1 Petrus 2:25 Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de 
Herder en Opziener van uw zielen.

Alle niet bekeerden waren eerst dwalende schapen. Ook ik!

Jesaja 53:6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen 
weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neer-
komen.

Een ernstige waarschuwing van de Heere Jezus

Openbaring 2:5 Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe 
de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van 
zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.

Openbaring 2:16 Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen 
oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond.

Sommige gelovigen/gemeenten zijn blijkbaar de eerste liefde kwijt. Dat is heel erg. 
Maar blijkbaar is bekering toch nog mogelijk. 
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Verklaring inzake de gouden kandelaar:

“Toen ik me omdraaide, zag ik zeven gouden kandelaars; die de zeven Gemeenten 
vertegenwoordigden, in zinspeling op de zeven lampen in de kandelaar van 
het heiligdom, (Exodus 25:37). Deze “kandelaars” hebben als taak om licht voort 
te brengen; dit licht hebben ze niet van zichzelf. Zo hebben de Gemeenten van 
Christus geen licht van zichzelf, maar ontvangen dat van Hem. Het is het licht van 
het Evangelie van Christus; die duisternis verdrijft en het middel is om zondaars te 
verlichten, en licht geeft aan heiligen, waardoor zij wandelen en werken.

Dit licht wordt in de Gemeenten gebracht door Christus, van wie het Evangelie is, 
en Die zelf een Licht in de wereld is. De door Hem geplaatste dienaren, die de lich-
ten van de wereld zijn, zowel door hun bediening als door hun leven en gesprek-
ken, worden vergeleken met “gouden” kandelaars vanwege hun voortreffelijkheid, 
kostbaarheid en waarde in de achting van Christus; en voor hun helderheid en 
zuiverheid in leer, discipline en leven; en hoewel ze onderhevig zijn aan corruptie 
en smet, kunnen ze toch verfijnd en gezuiverd worden als goud.” John Gill – 

De Heere Jezus waarschuwt

Openbaring 3:3 Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het 
vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en 
u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.

Wees ijverig en bekeer u

Openbaring 3:19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig 
en bekeer u.

God onderwijst en bestraft ook Zijn kinderen als dat nodig is. Uit liefde. Opdat zij 
zich bekeren.

De straffen en plagen van God leiden niet tot bekering   

Openbaring 9:20 En de overige mensen, die niet door deze plagen werden ge-
dood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen 
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aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet 
kunnen zien, horen of lopen. 21 Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, 
hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.

Openbaring 16:9 En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij las-
terden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden 
zich niet om Hem eer te geven. 10 En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de 
troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong 
van pijn. 11 En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege 
hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken.

Zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, 
maar zij bekeerden zich niet van hun werken.

Wat zegt de Bijbel over mensen die zich niet willen 
bekeren?

Daar zijn in de Bijbel heel veel voorbeelden van te vinden. Maar we beperken ons 
tot één bekend voorbeeld dat grote overeenkomst heeft met de tijd waarin wij nu 
leven. Daarvoor gaan we naar Genesis 6.

God laat ons weten dat de mensen in de tijd van Noach zeer goddeloos leefden. 
Er was veel geweld in de wereld. Bovendien waren er demonen die naar de aarde 
afdaalden en die met vrouwen trouwden. Gods schepselen overtraden Gods schep-
pingsorde. (Iets wat we ook vandaag zien: mannen die met mannen slapen). Daar 
kwamen de reuzen of enakskinderen uit voort. Het waren goddelozen die in de tijd 
van Jozua nog in het land Kanaan leefden en die door Jozua uitgeroeid moesten 
worden. Dit gebeurde echter niet grondig en zo geschiedde het dat David in zijn 
tijd streed met de goddeloze Goliath. 

God heeft afgerekend met die goddeloze wereld door middel van de zondvloed. Er 
was in die tijd één rechtvaardige voor God, Noach. Hij en zijn gezin en de dieren 
werden gered door middel van de ark, waarvan God Zelf de deur toesloot.

Genesis 6:9 Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, 
oprecht man onder zijn tijdgenoten.  Noach wandelde met God. 10 En Noach 
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verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafeth. 11 Maar de aarde was verdorven voor 
Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. 12 Toen zag God de aarde, 
en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel. 13 
Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht 
gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met 
de aarde te gronde richten. 14 Maak voor uzelf een ark van goferhout. In vak-
ken ingedeeld moet u deze ark maken en hem vanbinnen en vanbuiten met pek 
bestrijken. 15 Zo moet u hem maken: driehonderd el moet de lengte van de ark 
zijn, vijftig el zijn breedte en dertig el zijn hoogte.

De tijd van nu lijkt in veel opzichten op de tijd van Noach. Er is veel geweld in de 
wereld en goddeloosheid. Miljoenen baby’s worden in de moederschoot gedood. 
De meerderheid van de mensheid wil niets van God weten en spot met alles wat 
met God en Zijn gebod te maken heeft. De oprechte gelovigen worden wereldwijd 
vervolgd.

2 Timotheüs 3:1-4 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbre-
ken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootspre-
kers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 
zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder 
liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zin-
genot dan liefhebbers van God.

Komt u dit bekend voor? Is dit herkenbaar?

Komt er dan nu ook weer een zondvloed? Nee, God heeft beloofd dat Hij dat niet 
zal doen. Denk aan Gods verbond met Noach bevestigd door de regenboog. De 
goddeloze mensen zullen wel worden geoordeeld en gestraft. Wanneer zal dat 
plaats vinden? Dat zal plaats vinden in de tijd van de Grote Verdrukking. En als ze 
die tijd overleven, zullen ze worden vernietigd bij de 2e komst van de Heere Jezus 
in Jeruzalem, op de Olijfberg. De gelovigen zullen vóór die tijd worden opgenomen 
in de hemel. 

De toorn van God is gekomen

Openbaring 11:18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen 
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en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het 
loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen 
die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de 
aarde vernietigden.

De volken worden vanwege de plagen boos op God, in plaats van dat zij zich beke-
ren. Dan is het geen wonder dat voor God de maat van de zonde vol is. Nu is het 
nog genadetijd, maar de tijd van Gods oordelen staan voor de deur. We zien nu al 
de barensweeën waarvan de Heere Jezus spreekt. De tekenen van de eindtijd: oor-
logen, epidemieën (Corona), natuurrampen, geweld, hongersnoden enz. 

Opmerkelijk dat we lezen in Openbaring 11:18, dat degenen die de aarde vernietig-
den, zelf vernietigd zullen worden. Als er één ding zichtbaar wordt in onze tijd dan 
is het dat de mens bezig is om de aarde te vernietigen door uitbuiting en vervuiling.  

Zij bekeerden zich niet

Openbaring 16:11 En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en van-
wege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken.

Ondanks de straffen bekeerden zij zich niet. 

De oordelen van God zijn rechtvaardig

Loof Hem Halleluja

Openbaring 19:1 En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de 
hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan 
de Heere, onze God. 2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, om-
dat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met 
haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken 
heeft. 3 En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja!  En haar rook stijgt op in 
alle eeuwigheid. 4 En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen 
zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja! 5 En er 
kwam een stem uit de troon, die zei: Looft onze God, al Zijn dienstknechten, en 
die Hem vrezen, kleinen en groten!
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In Openbaring 19 krijgen we een blik in de hemel. Alle dienstknechten van God en 
alle mensen die God vrezen worden opgeroepen om God te loven.

De duivel en het beest in de hel

Openbaring 19:20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die 
in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had 
die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden 
hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel 
brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het 
paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden 
verzadigd met hun vlees.

Het derde visioen in Openbaring hoofdstuk 14 is een profetisch vooruitkijken en 
een aankondiging van wat er aan het einde van de Grote Verdrukking zal gebeuren. 
**Er is sprake van twee oordelen. Het eerste oordeel speelt zich af in de wereld. 
Bij de tarweoogst zal de aarde gemaaid worden. Het tweede oordeel vindt in Israël 
plaats, bij de wijnoogst zal de perskuip getreden worden.

De Heere Jezus oordeelt en vernietigt de volken

Openbaring 19:9 ‘En de persbak werd getreden buiten de stad ( Jeruzalem), en 
er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd 
stadiën ver’.

Het gaat hier om een bloedige veldslag. Deze vindt plaats over een afstand van 
ongeveer 300 km, dus bijna over het gehele land Israël, van Bozra in het zuiden 
tot Megiddo in het noorden, of van Dan tot Ber-sheba. De Messias komt in vre-
selijke toorn! De wijnpersbak ligt “buiten de stad”. Het oordeel vindt plaats buiten 
Jeruzalem. Om een indruk te krijgen hoe verschrikkelijk het oordeel is, wordt aan-
gegeven tot hoe hoog het bloed komt en tot hoe ver het reikt. Het bloed van hen 
die gedood worden, komt tot aan de tomen van de paarden. Het bloed van hen die 
gedood worden, vult het gehele land.

In Openbaring 19:15 staat hierover: En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om 
daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en 
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Hijzelf treedt de pers bak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, van de 
Almachtige.

Het scherpe zwaard dat uit Zijn mond komt en dat de wereld oordeelt, is het Woord 
van God.

Hebreeën 12:4 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan 
enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en 
geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten 
van het hart.

In Openbaring 1:16 lezen we van de Heere Jezus, dat er uit Zijn mond een tweesnij-
dend scherp zwaard kwam.

De profeet Joël zegt over deze strijd:

De HEERE zal in het gericht treden

Joël 3:1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in 
het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar 
het dal van Josafat, en 2 Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van 
Mijn volk en van Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, 
terwijl zij Mijn Land verdeelden .

De profeet spreekt over alle volken. Dat zijn in ieder geval de volken die vijandig 
staan ten opzichte van Israël. (Openbaring 16:12; Daniël 11:44; Ezechiël 39:2) Als 
strijdtoneel worden de volgende gebieden genoemd: Harmagedon of Armageddon 
in de valleien van Jisreël en Megiddo. (Openbaring 16) Het dal van Josafat, bij 
Jeruzalem. (Joël 3:12-16) In Jesaja 63:1-6 wordt ook over deze strijd gesproken, maar 
hier wordt niet expliciet een gebied genoemd.

De goddelozen zullen gestraft worden in de hel

Mattheüs 13:40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, 
zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 De Zoon des mensen 
zal Zijn engelen uitzenden en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot 
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zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, 42 en zij zullen hen in 
de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 43 Dan zullen 
de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren 
heeft om te horen, laat hij horen. 49 Zo zal het bij de voleinding van de wereld 
zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardi-
gen afzonderen, 50 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer 
zijn en tandengeknars.

De opstanding (2e) van de ongelovigen vindt plaats na het 1000 jarig Vrederijk, na 
de laatste strijd met satan, kort voor het laatste oordeel. In het laatste oordeel wor-
den deze ongelovigen veroordeeld tot de hel, een plaats van eeuwige wroeging. Dit 
wordt de tweede dood genoemd. Het is eigenlijk geen dood, het is veel erger dan 
de dood. Het is eeuwig van God gescheiden zijn, eeuwig in smart en ellende zijn. 
Daarom zegt de Heere Jezus ook: ”Zalig is hij die deel heeft aan de eerste opstan-
ding”. Alle reden om Zijn waarschuwing ter harte te nemen.

Toen de Heere Jezus op aarde was, sprak Hij ook over het komende oordeel. Dit 
eindoordeel vindt niet plaats bij de komst van de Heere Jezus op de Olijfberg, zoals 
verwoord wordt in de Apostolische Geloofsbelijdenis. Dit eindoordeel vindt plaats 
aan het einde van het 1000 jarig Vrederijk en vóór de komst van een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde. 

Dit blijkt ook uit de tekst in Mattheüs 13. Aan het einde van het Koninkrijk van de 
Heere Jezus worden de ongelovigen en slechte mensen verzameld en in de hel ge-
worpen. Dit klinkt hard, maar zo oordeelt God over de mensen die Hem afwijzen. 
Daarna gaan de overblijvende rechtvaardige mensen naar het Koninkrijk van de 
Vader, op de nieuwe aarde.

Doordat hij zich niet bekeert, komt de mens uiteindelijk na zijn sterven bij satan in 
de hel terecht.       
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Wat zegt de Bijbel over?
Wedergeboorte – opnieuw 
geboren worden
Betekenis van het woord

Wedergeboorte - nieuwe geboorte

Wat is opnieuw geboren worden? Dit is een gebeuren dat we alleen kennen vanuit 
de Bijbel. Jezus, de Zoon van God, spreekt erover met een Joodse Bijbelleraar. Deze 
man wist niet waarover Jezus sprak. Hij had het echter wel kunnen weten. In het 
OT, in de Profeten, wordt er wel over gesproken. Het is zó belangrijk te weten en te 
beseffen, dat je zonder wedergeboorte het Koninkrijk van God niet kunt zien, noch 
binnengaan.

Wedergeboorte houdt in, sterven aan je egoïstische zondige natuur/karakter en 
opstaan met Jezus Christus in een nieuw leven, gewerkt door de Heilige Geest. Dan 
staat de Heere Jezus op de eerste plaats in je leven, voor altijd. 

Met Jezus sterven en met Hem opstaan in een nieuw 
leven

2 Korinthe 5:17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: 
het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Galaten 6:15 Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en 
ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn.

Als je een nieuwe schepping bent geworden, ga je anders denken, spreken en doen. 
Jezelf totaal met ziel, geest en lichaam toewijden aan de Heere. 

Romeinen 12:1,2 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van 
God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God 
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welgevallig; dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijk-
vormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid 
om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van 
God is.

Dit is een betrouwbaar woord. 

Romeinen 6:8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij 
ook met Hem zullen leven;. 

Als we niet met Jezus gestorven zijn, zullen we ook niet met Hem leven. Geen 
eeuwig leven met de Heere Jezus ontvangen. In de Bijbel staan verschillende tek-
sten die gaan over het sterven en opstaan met Christus in een nieuw leven. Jezus 
bespreekt dit onderwerp met Nicodemus, een Schriftgeleerde. 

Nicodemus moet wederom geboren worden. Hoewel hij als een vooraanstaand 
Farizeeër leefde en de Schriften kende, was dit blijkbaar nieuw voor hem. Jezus legt 
uit dat dit een geboorte is uit water en Geest. Het water, als teken van het sterven 
en opstaan met Christus, duidt op de radicaliteit van de genade. Door de Geest 
worden wij daar zo op en in betrokken dat we delen in deze genade. We worden 
daardoor een ander mens: het oude, het leven in de zonde en onder het oordeel, is 
daarmee voorbij en we zijn een nieuwe schepping in Christus geworden. 

De Heere Jezus spreekt er niet alleen met Nicodemus over. Ook in Johannes 12 
heeft de Heere het over de graankorrel die in de aarde moet vallen en sterven, om 
vrucht te kunnen dragen. 

Johannes 12:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde 
valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn 
leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het 
behouden tot het eeuwige leven. 26 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en 
waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader 
hem eren.

Ook de apostel Paulus heeft het in zijn brieven over het sterven- en opgewekt wor-
den met Christus.
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Galaten 2:20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer 
mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef 
ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij 
heeft overgegeven. SV

Kolossenzen 3:1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die 
boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de 
dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en 
uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer Christus geopenbaard 
zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in 
heerlijkheid. 5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, 
hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door deze dingen 
komt de toorn van God over de ongehoorzamen.

2 Timotheüs 2:11 Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven 
zijn, zullen wij ook met Hem leven. 12 Als wij volharden, zullen wij ook met Hem 
regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. 13 Als wij on-
trouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

Ook de apostel Petrus weet wat opnieuw geboren zijn betekent. Hij spreekt erover 
in zijn eerste brief aan de gemeenten.

Dus de Heere Jezus spreekt over opnieuw geboren worden, de apostel Paulus 
spreekt erover en de apostel Petrus spreekt erover. Aan een voorganger werd eens 
gevraagd, waarom hij nooit sprak over opnieuw geboren worden. Och, zei hij: “het 
staat maar één keer in de Bijbel. Waar heb je het over?” Conclusie: deze man weet 
helaas niet wat opnieuw geboren worden betekent en kent ook de Schrift niet met 
betrekking tot dit onderwerp. 

1 Petrus 1:3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die 
ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden 
tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4 
tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen 
bewaard wordt voor u. 
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1 Petrus 1:23 U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onver-
gankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Na wedergeboorte verder groeien

1 Petrus 2:2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van 
het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien.

Kruis opnemen = sterven aan zondige eigen ik

Mattheüs 16:24 Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan 
wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 25 
Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven 
zal verliezen om Mij, die zal het vinden.

Als Jezus komt zullen wij zijn als Hij

1 Johannes 3:1 Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons! Wij héten niet 
alleen zijn kinderen, wij zíjn het ook. De mensen die God niet kennen, begrijpen 
daar niets van. 2 Ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen 
voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding: als Chris-
tus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat wij Hem dan zien zoals Hij werkelijk is. 
(Het Boek)

Deze woorden van Johannes doen ons verlangen naar de ontmoeting met onze 
Heiland en Zaligmaker.

Gelovigen leiden een rein leven -zondigen niet

1 Johannes 3:3 Ieder die dit gelooft, leidt een rein leven omdat Christus rein is. 
4 Wie zondigt, overtreedt de wet van God, want elke zonde is een overtreding 
van die wet. 5 U weet dat de Zoon van God mens geworden is om onze zonden 
te kunnen wegnemen. En Hij kon dat omdat Hij nooit gezondigd heeft. 6 Als wij 
één met Hem blijven, zullen wij ook niet zondigen. Maar de mensen die blijven 
zondigen, moeten goed beseffen dat zij zondigen omdat zij Christus nooit echt 
hebben gekend. (Het Boek)
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Dit is een ontdekkend woord van Johannes. Als iemand blijft zondigen, heeft men 
Christus nooit echt gekend. Dan is men nog niet opnieuw geboren. Als dat bij u 
nog zo is, bekeer u dan. Belijd God uw zonden en vraag Hem om u te helpen uw 
zonde te overwinnen. Dit is mogelijk door de Heilige Geest in u.

Wie blijft zondigen hoort bij de duivel

1 Johannes 3:7 Laat u door niemand iets wijsmaken, vrienden: een rechtvaardige 
is iemand die rechtvaardig leeft, zoals ook Christus rechtvaardig is. 8 Maar wie 
blijft zondigen, bewijst daarmee dat hij bij de duivel hoort, die nadat hij voor het 
eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen. Maar de Zoon van God is geko-
men om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken. (Het Boek) 

Wie blijft zondigen, bewijst daarmee dat hij bij de duivel hoort, die ook is blijven 
zondigen. Dit is een duidelijk antwoord aan degenen die met een beroep op:

Romeinen 7:24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze 
dood? zich verontschuldigen en in de zonde blijven Ze vergeten dat dit een vraag is 
met een antwoord in: vers 25 Ik dan God door Jezus Christus onze Heere! 

Het complete antwoord vinden we in:

Romeinen 6:4,6 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat 
evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook 
wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dit weten wij toch, dat onze oude mens 
met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou wor-
den en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.

Romeinen 8:13,14 Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door 
de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers zovelen er door 
de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
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Wie uit God geboren is, zondigt niet

1 Johannes 3:9 Wie uit God geboren is, zondigt niet, omdat de levenskracht van 
God in hem is. Hij kan niet doorgaan met zondigen, omdat God zijn Vader is. 10 
Wij kunnen nu dus zien wie een kind van God en wie een kind van de duivel is. 
Wie verkeerde dingen doet en ook niet van zijn broeder houdt, hoort niet bij het 
gezin van God. (Het Boek)

De levenskracht van God is in hem. Dat is de Heilige Geest, waardoor we de kracht 
krijgen de zonde te overwinnen en voor dood te houden. (Romeinen 6:11) Daarom 
moet een mens opnieuw geboren worden. Dan gaat men de zonde haten.

Gelovigen moeten elkaar liefhebben

1 Johannes 3:11 Want u hebt vanaf het begin gehoord dat wij elkaar moeten lief-
hebben. 12 Wij moeten niet zijn als Kaïn, die bij de duivel hoorde en zijn broer 
vermoordde. Waarom deed hij dat? Omdat Kaïn verkeerde dingen had gedaan en 
wist dat zijn broer eerlijk en goed leefde. (Het Boek)

Wij weten wat echte liefde is door te zien op Jezus

1 Johannes 3:13 Het hoeft u dus niet te verbazen, broeders en zusters, als de we-
reld u haat. 14 Als wij van elkaar houden, blijkt daaruit dat wij van de dood naar 
het leven zijn overgegaan. Maar wie niet liefheeft, blijft in de dood. 15 Wie zijn 
broeder of zuster haat, heeft hem in zijn hart eigenlijk al vermoord. En u weet 
dat er in het hart van een moordenaar geen plaats is voor het eeuwige leven van 
God. 16 Door het voorbeeld van Christus, die voor ons gestorven is, weten wij wat 
echte liefde is. Daarom moeten ook wij ons leven opofferen voor onze broeders. 
17 Als iemand genoeg heeft om van te leven en ziet dat zijn broeder of zuster ge-
brek lijdt, maar zich verhardt en hem niet helpt, hoe kan Gods liefde dan in hem 
blijven? (Het Boek)

Door het voorbeeld van Christus, die voor ons gestorven is, weten wij wat echte 
liefde is. Daarom moeten ook wij ons leven opofferen voor onze broeders.

Ook Paulus roept in zijn gebed voor de Thessalonicenzen, wanneer het gaat over de 
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eindtijd, op om elkaar lief te hebben als een getuigenis voor de wereld, zoals ook 
de Heere Jezus gezegd heeft: 

Johannes 13:34,35 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals 
Ik u liefgehad heb, moet ook u elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat 
u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

Johannes 15:12,13 Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. 
Niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor 
zijn vrienden.

1 Thessalonicenzen 3:12,13 En ú moge de Heere toen toenemen en overvloedig 
maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u, opdat Hij 
uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht 
van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn 
heiligen.

Uit onze daden moet blijken dat we van elkaar houden

1 Johannes 3:18 Vrienden, wij moeten ophouden te zéggen dat we van elkaar hou-
den. Wij moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken. 19 
Daaraan kunnen wij weten of de waarheid onze vader is. Dan zullen wij niet bang 
voor God hoeven te zijn. 20 Maar ook als ons geweten ons aanklaagt, is God toch 
groter dan ons geweten. Hij weet alles. (Het Boek)

Wij moeten echt van elkaar houden en dit ook uit onze daden laten blijken. God 
weet alles. Hij weet van onze daden.

Psalm 41:2 Gelukkig is de man die voor de kleinen zorgt, als hemzelf een onheil 
treft, zal de Heere hem helpen. (Het Boek)

Efeze 1:15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus, dat 
onder u is, en de liefde tot al de heiligen. SV

Liefde is een vrucht van de Geest en een kenmerk van wedergeboorte.
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Wij krijgen wat wij van God vragen

Omdat wij Hem gehoorzamen en doen wat Hij wil

1 Johannes 3:21 Als ons geweten ons niet aanklaagt, vrienden, kunnen wij vol 
vertrouwen naar God opkijken. 22 Wij krijgen wat wij van Hem vragen, omdat wij 
Hem gehoorzamen en doen wat Hij wil. 23 God vraagt van ons dat wij in zijn Zoon 
Jezus Christus geloven en dat wij van elkaar houden, zoals Christus ons heeft 
opgedragen. (Het Boek)

Gods kinderen krijgen hetgeen ze van God vragen, indien ze God gehoorzamen en 
doen wat Hij wil dat ze doen zullen. Hij kent hun motieven en of ze bij alles wat ze 
doen Zijn eer en glorie op het oog hebben. 

Die zich aan Gods geboden houdt blijft één met God

1 Johannes 3:24 De mensen die zich houden aan wat God heeft gezegd, blijven 
één met Hem en Hij blijft één met hen. Door de Geest die God ons heeft gege-
ven, weten wij dat Hij één met ons blijft. (Het Boek)

Als we in Christus blijven kunnen we veel vrucht dragen. Zonder Mij kunt u niets 
doen. Zonder Hem en zonder Zijn Heilige Geest is er geen vrucht. Geen vrucht op 
de verkondiging van het Evangeliewoord. Dit is een ernstig woord voor alle diena-
ren van het Evangelie. In Christus blijven betekent: Zijn Woorden bewaren. Daar 
niet van afwijken en vol zijn van Zijn Geest.  

Vergelijking tussen natuurlijke en geestelijke geboorte

De totale vernieuwing van een mens wordt de wedergeboorte genoemd.

Dit wordt zo genoemd, omdat er een overeenkomst is tussen de natuurlijke ge-
boorte en de geestelijke geboorte. De natuurlijke geboorte is een geheim, evenzo 
de geestelijke geboorte.

Johannes 3:8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet 
niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit 
de Geest geboren is.
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Het werk van de Geest wordt wel gevoeld, maar Zijn werking is in het verborgene. 
Het kind is er niet totdat het verwekt en geboren wordt. Een wedergeboren mens 
wordt van dood, levend gemaakt. Het is net zoals de genezing bij een ziek mens. 
Het kind ondergaat zijn schepping lijdelijk, is er zich niet van bewust. Evenzo het 
kind van God. Een natuurlijk kind ontstaat uit iets heel kleins. 

Een geestelijke geboorte kan ook door iets heel kleins ontstaan, doordat God met 
een enkel Woord het hart, of het verstand opent. Er is een wonderlijk samenstel van 
onderdelen in beide geboorten. Van zijn natuurlijke geboorte zegt de Psalmist in 
Psalm 139:14, dat hij als een borduurwerk is gemaakt in de baarmoeder. Ook bij de 
geestelijke geboorte ziet men een wonderlijk samengaan van de genademiddelen 
van God. Bij beide geboortes ontstaan er nieuwe relaties. 

Het kind heeft een vader en een wedergeboren iemand mag God zijn Vader noe-
men. Hij wordt een lid van het lichaam van Christus. Bestaande uit bekeerde Jood 
en bekeerde heiden. Hij gaat behoren tot de Bruid van Christus. Hij wordt een 
bouwsteen in een geestelijk huis waarvan Christus de Hoeksteen is. Hij wordt een 
schaap van de kudde. In het opgroeien gaat het kind op de ouders gelijken. Een we-
dergeboren iemand gaat op de Heere Jezus gelijken. Een natuurlijke geboorte gaat 
meestal met enige pijn gepaard. Evenzo een geestelijke geboorte. Er wordt pijn en 
smart gevoeld over bedreven zonden en het eigen ik moet sterven. Dit gaat lang 
niet altijd gemakkelijk en kan dikwijls heel moeilijk en pijnlijk zijn. Wedergeboorte 
is een zodanige verandering van de mens dat hij door God tot een totaal nieuw 
schepsel gemaakt wordt. (2 Korinthe 5:17)

Deze verandering houdt in:

Innerlijke kenmerken van een wedergeboren persoon
 y Het is een bovennatuurlijke verandering, door God gewerkt. Johannes 3:6  Het 

hart wordt vernieuwd, de wil wordt veranderd.
 y Een verandering van hoedanigheden en eigenschappen.
 y De natuur wordt veranderd. Men krijgt deel aan de Goddelijke natuur door de 

inwoning van de Heilige Geest.
 y Men wordt veranderd naar het beeld van God. 2 Korinthe 3:18 Naar het beeld van 

de Zoon van God. Galaten 4:19 Men ontvangt de vrucht van de Geest. Galaten 
5:22 Het is een onvolmaakte verandering. De wedergeboren mens houdt zijn/
haar oude natuur en wordt opgeroepen die voor dood te houden. Romeinen 
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6:11; Colossenzen 3:5-10 Het is een blijvende verandering. Die uit God geboren 
is, Zijn Zaad blijft in hem. Die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in 
hem. 1 Johannes 3:24 Alle geestelijke zegeningen genoemd in Efeziërs 1:3-14 
worden zijn deel.

 y Het verstand is verlicht door de Heilige Geest. Zij, die vroeger duisternis waren, 
zijn nu licht in de HEERE. Efeziërs 5:8 Men ontvangt meer kennis van God.

 y Men ontvangt meer kennis van de Heere Jezus.
 y Men krijgt meer kennis van zichzelf en van zijn zonden.
 y Men wordt een burger van een rijk in de hemel, waardoor de aardse dingen 

gerelativeerd worden en men kennis krijgt inzake de ijdelheden van deze we-
reld. Hij ontvangt eeuwig leven. 1 Johannes 5:10-13. Doordat het verstand ver-
licht wordt, ontvangt men meer kennis van geestelijke zaken. Zij zullen allen 
door God geleerd zijn. Johannes 6:45 De wil van een wedergeboren mens is 
vernieuwd. De HEERE heeft een gewillig volk op de dag van Zijn kracht. Psalm 
110:3 De vernieuwing van de wil heeft ten gevolge dat: God werkt het willen en 
het werken in hem werkt naar Zijn welbehagen. Filippenzen 2:13 De wil is ge-
nezen van zijn onvermogen om het goede te doen. In de wil wordt een afkeer 
van het kwade gewerkt en een geneigdheid tot het goede. De ziel is geschikt 
gemaakt om in overeenstemming met de wil van God te leven.

 y De HEERE zal Zijn wetten in hun verstand geven en in hun harten inschrijven. 
(Hebreeën 8:10) Het is een zoutverbond van de HEERE, d.w.z. een eeuwig ver-
bond. Nu het verstand is verlicht en de wil vernieuwd, is de zondaar bekwaam 
gemaakt om de roep van het Evangelie te beantwoorden. Jezus, de Messias, is 
ontvangen in het hart, doordat de HEERE het hart heeft geopend. Hij is geko-
men in de ziel door Zijn levendmakende Geest, waardoor geestelijk leven aan de 
mens is gegeven, die daarvoor in zichzelf dood was in en door de zonde.

Uiterlijke kenmerken van een wedergeboren persoon
 y Het hart dat eerst op zichzelf was gericht, wordt nu op God gericht. God en de 

Heere Jezus komen op de eerste plaats in iemands leven.
 y Hij krijgt oog voor de schoonheid en heerlijkheid van de Messias Jezus. Hooglied 

5:16 Hij heeft Gods Woord en Zijn geboden lief.
 y Hij heeft de broeders (en zusters) lief.
 y Hij haat de zonde in zichzelf en in anderen.
 y Hij zucht en is bedroefd over de nog overgebleven zonden. Niet omdat hij bang 

is voor de toorn van God, maar omdat hij God bedroefd heeft.
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 y Als kind van God, bemint hij God om wie Hij is. Omdat God nu ook Zijn Vader 
is geworden door de tussenkomst van de Heere Jezus.

 y Het geweten is vernieuwd. Het geweten is verlicht en onderwezen door Woord 
en Geest. Door het licht van de Geest worden de kleinste zonden ontdekt.

 y Het geweten is uiterst gevoelig gemaakt en bang om de kleinste zonden te be-
denken en te doen.

 y Het geheugen wordt opgehelderd en verlicht door de Geest. Men herinnert zich 
de kleinste zonden uit het verleden en belijdt die voor de Heere.

 y Het vernieuwde geheugen dient om te denken aan Gods geboden en die te 
doen. Het Woord van God, opgeslagen in het hart en geheugen, dient de gelo-
vige om verzoekingen te weerstaan en niet te zondigen. (Psalm 119:9-11; Efeziërs 
6:11-18)

 y Het lichaam is nu voor de Heere. Het is een tempel van de Heilige Geest ge-
worden. Het oog, waardoor zondige begeerten binnenkwamen, is er nu voor 
het zien van de grote werken van God in de natuur en voor het lezen van Gods 
Woord. Ook oor en tong zijn geschikt gemaakt om God te dienen.( 1 Korinthe 
3:16; 1Korinthe 6:19,20)

 y Hij zoekt nu het gezelschap van de kinderen van God. Vroeger verachtte hij deze 
mensen.

 y Hij zal zijn arbeid serieus en gewetensvol verrichten. Genade maakt niet alleen 
goede mensen in het algemeen, maar ook goede mannen, goede vrouwen, goe-
de werkgevers en goede werknemers en goede onderdanen van een land.

 y Zij hebben belang bij de voortgang van het Evangelie in hun woonplaats, hun 
land en in de wereld. Zelf gered zijnde zijn zij bewogen met de mensen die nog 
niet gered zijn.

 y Genade leert al de gerieflijkheden van dit leven te gebruiken als voorbijgaand en 
het betonen van een heilige matigheid in alle dingen.

 y Er komt een honger in het hart naar de eeuwige dingen. Naar God, naar de Heere 
Jezus, naar Gods Woord en naar de gemeenschap der heiligen, andere ware gelo-
vigen.

Er zijn mensen die het niet fijn vinden om bovenstaande kenmerken te lezen, want 
men zou daardoor aan het twijfelen worden gebracht. Maar de Bijbel noemt al deze 
kenmerken. Ze staan niet altijd op een rijtje onder elkaar, maar ze staan er wel. Zie 
b.v. Mattheüs 5, de Zaligsprekingen en Galaten 5:22, over de vrucht van de Geest. 
Op veel meer plaatsen geeft de Heere Jezus het verschil aan tussen iemand die ge-
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looft en iemand die niet gelooft, degene die wedergeboren is en niet wedergeboren 
is. Zo is er wel meer te noemen. In de Psalmen en de Profeten en in de brieven van 
de apostelen. Het is dus een volstrekt legitieme zaak om het leven van het geloof te 
toetsen aan deze kenmerken. 

Daardoor worden de gelovigen opgescherpt en schijngelovigen ontdekt aan hun 
dwaling: ‘En al wat u ontbreekt, schenk Hij zo u het smeekt, mild en overvloedig.’

Vooral voor mensen die nog onzeker zijn over hun zaligheid kunnen deze kenmer-
ken helpen om hen hun situatie duidelijk te maken.

Galaten 5:22 geeft een heel goede samenvatting van kenmerken: ‘De vrucht van 
de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goed-
heid, geloof (trouw), zachtmoedigheid, matigheid.”

Wat de apostel Johannes zegt over kinderen van God is 
heel leerzaam

Wie is een kind van God?

Die gelooft dat Jezus Christus Gods Zoon en onze 
Redder is

1 Johannes 5:1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, dat Hij Gods Zoon en 
onze Redder is, is een kind van God. En ieder die van de Vader houdt, houdt ook 
van diens kinderen. (Het Boek)

God liefhebben is doen wat Hij zegt

Elk kind van God kan de wereld óverwinnen door op God te vertrouwen.

1 Johannes 5:2 Hieruit volgt dus dat wij, als wij God liefhebben en doen wat Hij 
zegt, ook zijn kinderen liefhebben. 3 Want God liefhebben, is doen wat Hij zegt. 
En dat is helemaal niet zo moeilijk. 4 Elk kind van God kan de wereld overwinnen 
door op Hem te vertrouwen. 5 Alleen als wij geloven dat Jezus de Zoon van God 
is, kunnen wij de wereld overwinnen. (Het Boek) 
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God de Vader heeft drie keer bevestigd dat Jezus Zijn 
Zoon is 

1 Johannes 5:6 Wij weten dat Jezus de Zoon van God is, omdat dat bevestigd is 
door zijn doop in water en door het bloed van zijn dood. En ook de Heilige Geest, 
die altijd de waarheid spreekt, zegt dat Hij de Zoon van God is. 

Zowel in het Oude- als in het Nieuwe Testament lezen we dat in de mond van twee 
of drie getuigen een zaak vaststaat. (Deuteronomium 17:6;2 Korinthe 13:1)

Mattheüs 3:17 En zie, een stem uit de hemelen zei:  Dit is Mijn geliefde Zoon, in 
Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Mattheüs 17:5 Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; 
en zie, een stem uit de wolk zei:  Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbe-
hagen heb; luister naar Hem!

Johannes 12:27 Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos 
Mij uit dit uur. Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen. 28 Vader, verheerlijk Uw 
Naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: En Ik heb hem verheerlijkt en Ik 
zal hem opnieuw verheerlijken.

God is een Drie-Enig God

1 Johannes 5:7 Er zijn dus drie getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de 
Heilige Geest, en samen zijn Zij één. 8 En er zijn drie getuigen op aarde: de Hei-
lige Geest, het water en het bloed, en ook deze drie horen bij elkaar.

Als iemand het Woord van God niet gelooft maakt hij 
God tot een leugenaar

1 Johannes 5:9 Als wij mensen geloven die getuigen, moeten wij zéker het getui-
genis van God aannemen. Hij zegt dat Jezus Christus Zijn Zoon is. 10 Ieder die 
dit gelooft, heeft het getuigenis van God aanvaard. Als iemand dit niet gelooft, 
zegt hij daarmee dat God een leugenaar is, omdat hij niet gelooft wat God over 
Zijn Zoon heeft gezegd. 
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Wie de Zoon van God heeft, heeft eeuwig leven

1 Johannes 5:11 En wat heeft God dan wel gezegd? Dat Hij ons eeuwig leven heeft 
gegeven en dat dit leven in Zijn Zoon is. 12 Wie dus de Zoon van God heeft, heeft 
het leven, maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 13 Ik heb dit 
geschreven aan u die in de Zoon van God gelooft, om u de zekerheid te geven 
dat u eeuwig leven hebt. 

God verhoort wat naar Zijn wil is

1 Johannes 5:14 Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen wat met 
Zijn wil overeenstemt. 15 En als wij weten dat Hij naar ons luistert, mogen wij er 
ook zeker van zijn dat Hij ons geeft wat wij Hem vragen. 

Wat is een dodelijke zonde?

1 Johannes 5:16 Als u iemand ziet zondigen op een manier die niet de dood tot 
gevolg heeft, vraag God dan het hem niet toe te rekenen. Als hij geen dodelijke 
zonde heeft gedaan, zal God hem het leven geven. Er bestaat namelijk een zonde 
die dodelijk is, en ik zeg niet dat u moet bidden voor iemand die zo zwaar gezon-
digd heeft. 17 Alle onrecht is zonde, maar niet alle zonde is dodelijk. 

De zonde tegen de Heilige Geest is een zonde die God niet wil vergeven. Dat was 
de zonde van de Farizeeën en Schriftgeleerden, die het werk en de tekenen van 
de Heere Jezus toekenden aan de satan. Hierdoor zondigden zij tegen de Heilige 
Geest.

Een kind van God zondigt niet

1 Johannes 5:18 Wij weten dat ieder die een kind van God is, niet zondigt, want de 
Zoon van God beschermt hem en de duivel kan hem niets doen. 

Een wedergeboren persoon zondigt niet. Hij wordt beschermd door de Heere 
Jezus. De Heere Jezus woont met Zijn Heilige Geest in Zijn Kind. De Heilige Geest 
is de Weerhouder.
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De hele wereld is in de macht van de duivel

1 Johannes 5:19 Wij weten dat wij kinderen van God zijn en dat de hele wereld in 
de macht van de duivel is.

Mattheüs 4:8 Opnieuw nam de duivel Hem ( Jezus) mee, nu naar een zeer hoge 
berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 
9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. 10 Toen 
zei Jezus tegen hem : Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, 
zult u aanbidden en Hem alleen dienen. 11 Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, 
engelen kwamen en dienden Hem.

De hele wereld is in de macht van de duivel. Dat zien we om ons heen. Mensen 
hebben bij de val in het Paradijs voor satan gekozen. Maar de Heere Jezus is mach-
tiger dan satan. Hij heeft op Golgotha satan de kop vermorzeld. Hij heeft alle 
macht in hemel en op aarde. De Heere Jezus diende de satan van repliek door hem 
te antwoorden met het Woord, het zwaard des Geestes. Dat is een voorbeeld voor 
ons dat we moeten navolgen.

Wij weten dat wij kinderen van God zijn

1 Johannes 5:19 Wij weten dat wij kinderen van God zijn, 

“Wij weten dat wij kinderen van God zijn”, zegt Johannes. Dat is de zekerheid van 
een kind van God dat wedergeboren is. Als u daaraan twijfelt, doet u er goed aan 
om uzelf te onderzoeken of de Heilige Geest wel in u is. Misschien zegt u: “Het 
moet een mens gegeven worden.” Of u zit op allerlei ervaringen te wachten. De 
Heere Jezus Zelf wacht op u met de uitnodiging; “Komt tot Mij allen die vermoeid 
en belast (met zonde) zijt en Ik zal u rust geven.”

Heeft de Heere Jezus al aan de deur van uw hart geklopt? Wie moet er dan open 
doen? 

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en 
de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, 
en hij met Mij. 
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Hebt u de hand van het geloof al uitgestrekt naar Gods onuitsprekelijke Gave en 
Hem daarvoor gedankt? 

Door de Heere Jezus zijn wij één met de ware God

1 Johannes 5:20 Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons heeft laten 
zien hoe wij de enige en echte God kunnen leren kennen. Wij zijn één met de 
ware God door zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de ware God, Hem te kennen, is 
het eeuwige leven. 

God, de Vader is één met Zijn geliefde Zoon Jezus. De Heere Jezus heeft, toen Hij 
op aarde was, laten zien wie God, Zijn Vader is. Hij deed toen de werken, die Zijn 
Vader wilde dat Hij doen zou. 

Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de 
schoot van de Vader is, Die heeft hem ons verklaard.

Het was Zijn Vader die de gelovigen aan Zijn Zoon gaf. (Johannes 17)

Wat of wie heeft Gods plaats in uw leven ingenomen?

1 Johannes 5:21 Vrienden, houd u ver van alles wat Gods plaats in uw hart zou 
kunnen innemen.

Staan God en de Heere Jezus op de eerste plaats in ons leven? Of is dat iets of 
iemand anders? Veel mensen hebben hun vrouw, man, kinderen en kleinkinderen 
op de eerste plaats staan. Mag dat niet? Nee, niet op de eerste plaats, wel op de 
tweede.

Mattheüs 10:37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie 
zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. 

(Alle verzen uit de 1e Johannesbrief zijn genomen uit Het Boek.) 
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Kenmerken uit het Oude Testament van wedergeboorte

Genesis 35:2 Toen zei Jakob tegen zijn huisgezin en tegen allen die bij hem waren: 
Doe de vreemde goden die in uw midden zijn, van u weg. Reinig u en verwissel 
uw kleren. 3 Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken 
voor de God Die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was, en Die met mij 
geweest is op de weg die ik gegaan ben.

Deuteronomium 30:6 De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nage-
slacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met 
heel uw ziel, zodat u leven zult.

2 Samuël 22:1-51 Danklied van David.

Psalm 9:2 Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertel-
len. 3 In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen, ik zal voor Uw Naam 
psalmen zingen, o Allerhoogste!

Psalm 15:1 HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige 
berg? 2 Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de 
waarheid spreekt. 3 Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet 
en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. 4 In zijn ogen is de ver-
worpene veracht, maar wie de HEERE vrezen, eert hij.

Psalm 22:26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente, mijn geloften zal ik 
nakomen in bijzijn van wie Hem vrezen. 27 De zachtmoedigen zullen eten en 
verzadigd worden; wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven. Uw hart zal voor 
eeuwig leven.

Psalm 23:1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 
2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wa-
teren. 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, 
omwille van Zijn Naam. 4 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. 5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U 
zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6 Ja, goedheid en goedertieren-
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heid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE 
blijven tot in lengte van dagen.

Psalm 73:23 Ik zal echter voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand gegre-
pen. 24 U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opne-
men. 25 Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op 
de aarde. 26 Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart 
en voor eeuwig mijn deel. 27 Want zie, wie zich ver van U houden, zullen omko-
men; U verdelgt allen die als in hoererij U verlaten. 28 Maar wat mij betreft, het is 
voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE, 
om al Uw werken te vertellen.

 Jesaja 1:16 Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd 
op met kwaad doen, 17 leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe 
de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe! 18 Kom nu, laten wij samen 
een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze 
zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden 
als witte wol.

Jeremia 24:7 Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben, en 
zij zullen Mij tot een volk zijn en Ík zal hun tot een God zijn; want zij zullen zich 
tot Mij bekeren met heel hun hart.

Jeremia 31:33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van 
Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en 
zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een 
volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder 
onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, 
vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun on-
gerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.

Jeremia 32:38 Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn. 39 Ik 
zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen, hun ten goede, 
en hun kinderen na hen. 40 Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij 
van achter hen niet zal afwenden, opdat Ik hun goeddoe. En Ik zal Mijn vreze in 
hun hart geven, zodat zij niet van Mij afwijken.
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Ezechiël 11:19 Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste 
geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees 
geven, 20 zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen 
en die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een God zijn.

Ezechiël 36:25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw 
onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 26 Dan zal Ik u een nieuw 
hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen 
uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 27 Ik zal Mijn Geest in 
uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u 
Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

De veertien teksten die ik hierboven vermeld heb, gaan allemaal over wedergeboor-
te. Wat noemen vanuit de Profeten en de Psalmen de belangrijkste kenmerken van 
de wedergeboorte? Ik zet ze even op een rijtje:
 y God zal het hart besnijden.
 y God liefhebben met heel uw hart en ziel.
 y In God verblijden en van vreugde opspringen.
 y De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden.
 y Uw hart zal voor eeuwig leven.
 y De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
 y U bent met mij in een dal van de schaduw van de dood.
 y Uw goedheid en goedertierenheid volgen mij mijn hele leven.
 y Uw zonden die bloedrood waren zullen wit worden als sneeuw.
 y Bekering met heel het hart.
 y Gods wet in het hart van de kleinen en de groten.
 y Men krijgt een nieuw hart, een gelovig hart.
 y Men ontvangt de Geest van God.
 y Gods wetten en bepalingen worden gehouden door de Geest.
 y God is de Rots van mijn hart.
 y God is voor eeuwig mijn deel.
 y Om al Gods werken te vertellen, neem ik de toevlucht tot de Heere HEERE, tot 

de Heere Jezus.  



196

Wat deed God met uw zonden?

Voor de gelovigen die nu leven herhaal ik voor onze bemoediging nog even de 
Woorden van God over de vergeving van onze zonden. Kunnen we soms nodig 
hebben als de duivel, als satan ons aanvalt met zijn leugens. 

Psalm 103:12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtre-
dingen van ons gedaan.

Jesaja 1:19 Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw al 
waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.

Jesaja 38:17 Zie, tot vrede is de bitterheid voor mij bitter geweest, want Ú hebt 
mijn ziel lieflijk omhelsd, van het graf van de ontbinding vandaan gehaald. Want 
U hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen.

Jesaja 43:25 Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en 
aan uw zonden denk Ik niet.

Micha 7:18 Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat 
aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeu-
wig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. 19 Hij 
zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, 
U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.

Het Nieuwe Testament over de nieuwe geboorte

Mattheüs 5:2-11, 13,14,16,24,28,32,34, 37, 39-42,44,48; Mattheüs 6:1,7,17,20,24, 25, 
31,33; Mattheüs 7:12,17; Mattheüs 10:38

Efeze 3:17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde ge-
worteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle 
heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en u de liefde van 
Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden 
tot heel de volheid van God.
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1 Petrus 1:13-23; 1 Petrus 2:12; 1 Petrus 4:1-3,8-11,14,16; 2 Petrus 1:5-8; 1 Johannes 
2:3-6,15-17; 1 Johannes 3:6,9,14,

Gods liefde in ons volmaakt door de Heilige Geest

1 Johannes 4:11 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefheb-
ben. 12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons 
en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. 13 Hieraan weten wij dat wij in Hem 
blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. 

1 Johannes 4:14 En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezon-
den heeft als Zaligmaker van de wereld. 15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van 
God is, God blijft in hem, en hij in God. 16 En wij hebben de liefde die God tot 
ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, 
en God in hem. 17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrij-
moedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook 
wij in deze wereld. 

1 Johannes 4:18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de 
vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de 
liefde. 19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 20 Als iemand 
zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leuge-
naar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, 
Die hij niet gezien heeft? 21 En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God lief-
heeft, ook zijn broeder moet liefhebben.

God is volmaakt. De liefde van God is ook volmaakt. Dat heeft God laten zien in de 
gave van Zijn eigen geliefde Zoon als offer aan het kruis voor onze zonde. Grotere 
liefde is niet denkbaar. Door de Heilige Geest, die ieder kind van God heeft ontvan-
gen en in onze harten is uitgestort, is het mogelijk iets van die liefde te laten zien 
en te geven aan onze naaste. Aan onze broeders en zusters maar ook aan andere 
mensen die op onze weg komen. Wij hebben Jezus lief, omdat Hij ons eerst heeft 
liefgehad. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
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Relatie tussen geloof, bekering, nieuwe geboorte

In het NT roepen Johannes de Doper en Jezus beiden op tot bekering. De Heere 
Jezus spreekt over de noodzaak van wedergeboorte en spreekt mensen zalig op 
basis van hun geloof. Bovendien wordt door de Heere Jezus gezegd dat, indien 
iemand geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, hij zalig zal zijn. Indien iemand 
gelooft in God en in de Heere Jezus en gedoopt is, is die dan ook wedergeboren of 
moet die nog wedergeboren worden?

Het Woord is betrouwbaar, dus zowel geloof, bekering en wedergeboorte zijn no-
dig om behouden te worden. De apostel Johannes geeft in één van zijn brieven aan 
hoe de relatie is tussen geloof en wedergeboorte.

1 Johannes 5:1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en 
ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem 
geboren is.

Uit deze tekst blijkt dat als iemand tot geloof in Jezus Christus komt, uit God ge-
boren is d.w.z. wedergeboren is. Uit hetgeen we hierboven hebben weergegeven 
blijkt, dat indien iemand nog niet is wedergeboren, hij dood is in de zonde.

Iemand die geestelijk dood is, kan niet geloven, kan zich niet bekeren en wil dat ook 
niet. Het is door de levendmakende Geest van God, als iemand op zoek gaat naar 
de Heere. Daarom zegt God van de zoekende mens, dat deze zal leven, 

Johannes 15:16 Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb 
u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou 
blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.

Johannes 15:19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, 
maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, 
daarom haat de wereld u.

Johannes 16:33 Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult 
hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.
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Mattheüs 5:10,11,12 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want 
van hen is het Koninkrijk der hemelen. 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.

Een woord van bemoediging voor alle kinderen van God die vervolgd worden en 
door de wereld bespot en gesmaad worden. De Heere Jezus heeft hetzelfde onder-
vonden. Zij gaan in Zijn voetstappen. 

U, die God zoekt, uw hart zal leven

Psalm 69:33 Als de zachtmoedigen dit zien, zullen zij zich verblijden; u die God 
zoekt, uw hart zal leven.

Wil een mens behouden worden dan moet hij God gaan zoeken. Dan moet hij gaan 
geloven en moet hij zich bekeren. Dit is een bemoedigend woord voor allen die 
door God zoekende gemaakt zijn. Hij belooft dat wie zoekt, zal vinden.

Handelingen 26:18 Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis 
tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de 
zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij. 

Hij moet zijn zonden erkennen en belijden en geloven in het offer van Christus 
tot vergeving. Dan is er een gereinigd hart en plaats voor de Heilige Geest. Dan is 
hij wedergeboren. Maar uiteindelijk zullen we erkennen dat het God is, Die in ons 
werkt, beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. 

Filippenzen 2:12 Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, 13 want het is 
God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

God wil de zaligheid van alle mensen

God wil dit geven, want Hij wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis der 
waarheid komen, 
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1Timotheus 2:4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waar-
heid komen.

Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen, 

God wil niet dat enigen verloren gaan                                 

Daarom heeft God geduld

2 Petrus 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid 
beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren 
gaan, maar dat allen tot bekering komen.           

Het geduld van God is een grote zegen. Maar mag geen reden zijn om onze beke-
ring uit te stellen, om door te gaan met een zondig leven. Dat is niet de bedoeling 
van het geduld van God.

God beloont degenen die Hem zoeken

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

God beloont degene die Hem gaat zoeken. Wat is die beloning? De beloning is dat 
ze God ook werkelijk zullen vinden. Een ontmoeting met God? Ja, en met de Heere 
Jezus. Van aangezicht tot aangezicht? Nee, dat kan niet, want niemand kan God 
zien en in leven blijven. Het is een ontmoeting in de Geest. Hoe gaat dat verder? 
God gaat geloof geven, God gaat een nieuw hart geven, God gaat Zijn Heilige 
Geest geven. En dat zal worden gemerkt. Iedere dag een nieuw leven met de Heere 
Jezus. Want Jezus komt dan op de eerste plaats te staan.

Wat zegt Jezus over opnieuw geboren worden?

Johannes 3:1 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een 
leider van de Joden. 2 Deze kwam ‘s nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, 
wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze teke-
nen doen die U doet, als God niet met hem is. 
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Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 
4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud 
is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en 
geboren worden? 

Nieuwe geboorte is door de Heilige Geest

Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet ge-
boren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 
6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.

Weet u deze dingen niet?

Johannes 3:9 Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze din-
gen gebeuren? 10 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël 
en weet u deze dingen niet?

Wat waren deze dingen? Dat ging over een nieuwe geboorte. Zonder wederge-
boorte kan niemand zalig worden. Die Joodse leraar wist niet waar Jezus het over 
had. Maar met enige kennis van de Profeten had hij het kunnen weten. Ook nu 
weten heel veel Bijbelleraren niets over wedergeboorte. Althans ze preken er niet 
over. Zo worden veel mensen misleid.

Wind en Geest

Johannes 3:7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw gebo-
ren worden. 8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet 
niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit 
de Geest geboren is. 

Verklaring over wind en Geest door John Gill

“De wind waait waarheen hij wil. Want zou een sterveling het tegenovergestelde 
kunnen zeggen of doen: en zo is de Geest van God een vrije persoon in weder-
geboorte; Hij werkt hoe, en waar, en wanneer Hij wil; Hij handelt vrij in de eerste 
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werking van zijn genade op het hart, en in alle navolgende invloeden ervan; evenals 
bij het schenken van zijn gaven aan mensen, voor verschillende doeleinden; (zie 1 
Korintiërs 12:11). 

Deze genade van de Geest in de wedergeboorte is, net als de wind, krachtig en 
onweerstaanbaar; het draagt   alles voor zich; er is geen weerstand tegen; het werpt 
satans sterke greep omver, vernietigt de vestingwerken van de zonde; de hele ben-
de van de hel en de verdorvenheid van het hart van een mens zijn er niet tegen 
opgewassen; als de Geest werkt, wie kan dat dan keren?

Zo is iedereen die uit de Geest is geboren: hij wordt wedergeboren door genade, 
dat wil zeggen, zo vrij en soeverein, zo krachtig en onweerstaanbaar, en zo geheim 
en onmerkbaar als de wind: en iets zo gewoon zoals het blazen van de wind is 
van dien aard, en zo weinig om rekening mee te houden; wedergeboorte door de 
Geest van God, die vergelijkbaar is met de wind, hoeft niet zo wonderbaarlijk en 
verbazingwekkend te worden beschouwd, hoewel de natuurlijke mens het niet on-
derscheidt en er geen verklaring voor kan geven.

De schoonheid en juistheid van deze vergelijking zal meer blijken door dat het-
zelfde Hebreeuwse woord zowel voor de wind als voor de Geest van God wordt 
gebruikt; het wordt gebruikt voor de “wind”, in Genesis 3:8; en op andere plaatsen, 
en voor de Geest van God, in Genesis 1:2 en elders: en zo wordt ook het Griekse 
woord voor beide gebruikt, voor de wind in deze plaats, en vaak voor de Heilige 
Geest: en het kan worden opgemerkt dat de Heilige Geest, vanwege zijn krachti-
ge, behaaglijke en levendmakende krachten, in sommige passages van het Oude 
Testament wordt vergeleken met de wind, vooral met de zuidenwind, die Christus 
zou kunnen hebben bedoeld in Hooglied 4:16.

Hooglied 4:16 Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind, waai door mijn tuin, 
zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. Laat mijn Liefste in Zijn tuin 
komen en eten van zijn beste vruchten!

Wat onze Heere hier zegt over de wind, wordt bevestigd door alle ervaring en filo-
sofische observaties; de opkomst van winden, waar ze vandaan komen en waar ze 
heen gaan, kan niet worden vastgesteld; hun schatten zijn alleen bij God en zijn 
Hem bekend; 
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Prediker 11:5 Evenmin als u weet wat de richting van de wind is, of hoe het gaat met 
de beenderen in de buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het werk van 
God, Die alles maakt.

U hoort het geluid ervan, maar kunt niet zeggen waar het vandaan komt, noch waar 
het heen gaat; zoals de wind, hoewel zijn geluid wordt gehoord en zijn kracht wordt 
gevoeld, hij niet kan worden gezien; het is ook niet zeker bekend waar het vandaan 
komt en waar de schatten ervan zijn; van waar het begint en waar het eindigt; zo is 
de genade van de Geest van God bij de wedergeboorte tot een natuurlijk mens; het 
is onmerkbaar, niet waarneembaar en onverklaarbaar door hem, 

1 Korinthe 2:14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God 
niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, 
omdat ze geestelijk beoordeeld worden

Zo is iedereen die uit de Geest is geboren: hij wordt wedergeboren door genade, 
dat wil zeggen, zo vrij en soeverein, zo krachtig en onweerstaanbaar, en zo geheim 
en onmerkbaar als de wind: en iets zo gewoons als het blazen van de wind. En zo 
weinig om rekening mee te houden; wedergeboorte door de Geest van God, die 
vergelijkbaar is met de wind, hoeft niet zo wonderbaarlijk en verbazingwekkend te 
worden beschouwd, hoewel de natuurlijke mens het niet onderscheidt en er geen 
verklaring voor kan geven.

Genesis 1:2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; 
en de Geest van God zweefde boven het water.

Genesis 3:8 En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, 
bij de wind in de namiddag.

Wat onze Heere hier zegt over de wind, wordt bevestigd door alle ervaring en filo-
sofische observaties; de opkomst van de winden, waar ze vandaan komen en waar 
ze heen gaan, kan niet worden vastgesteld; hun schatten zijn alleen bij God en zijn 
hem bekend.” (John Gill)  
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God stuurt de wind en de vogels

Numeri 11:31 Toen  stak er van  de kant van  de  HEERE  een wind op en voerde 
kwakkels aan vanaf de zee, en verspreidde ze boven het kamp, ongeveer een 
dagreis naar de ene kant en een dagreis naar de andere kant, rondom het kamp, 
ongeveer twee el hoog boven het aardoppervlak.

We krijgen hier ook een beeld van de omvang van het aantal Israëlieten dat uit 
Egypte is verlost. De tenten beslaan een oppervlakte van minimaal 20 x 20 km, 
maar het kan ook 25 x 25 km geweest zijn of maximaal 30 x 30 km. Een dagreis is 
7 á 8 uur lopen. We krijgen ook een beeld van de omvang van het aantal kwakkels 
dat de HEERE gaf. Echt een groot wonder van God. Onvoorstelbaar veel kwakkels. 
Meer dan een meter hoog opgestapeld. Er moesten ook miljoenen mensen gevoed 
worden. 

Elia is moedeloos en bang

1 Koningen 19:9 Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord 
van de HEERE kwam tot hem, en Hij zei tegen hem: Wat doet u hier, Elia? 10 Hij 
zei: Ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, ingezet. De 
Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw altaren omvergehaald en 
Uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven, en zij staan mij 
naar het leven om het mij te benemen.

Toch geen wonder dat Elia moedeloos en bang werd. Het ging echt niet goed in 
Israël. Maar de HEERE komt Elia bemoedigen. Hij is niet de enige godvrezende in 
het land. 

Wind van de HEERE splijt bergen en breekt rotsen

1 Koningen 19:11 Maar Hij zei: Ga naar buiten en ga op de berg staan, voor het 
aangezicht van de HEERE. En zie, de HEERE ging voorbij, en een grote en ster-
ke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van 
de HEERE uit. Maar de HEERE was niet in de wind. Na deze wind kwam er een 
aardbeving, maar de HEERE was ook niet in de aardbeving. 
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Als de wind orkaankracht heeft kan er veel stuk gaan. Zelfs bergen splijten en rot-
sen in stukken breken. Of huizen om doen vallen en bomen ontwortelen. God 
beheerst ook de orkaanwinden.

De HEERE kwam tot Elia in een zachte stilte

1 Koningen 19:12 Op de aardbeving volgde een vuur, maar de HEERE was ook niet 
in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. 13 En het ge-
beurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar 
buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot 
hem, die zei: Wat doet u hier, Elia? 14 Hij zei: Ik heb mij zeer voor de HEERE, de 
God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond 
verlaten, Uw altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik 
alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. 

1 Koningen 19:15 De HEERE zei tegen hem: Ga heen, keer terug op uw weg, naar 
de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazaël zalven tot ko-
ning over Syrië. 16 En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over 
Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in 
uw plaats. 17 En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Ha-
zaël ontkomt, en Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. 18 Maar Ik 
zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben 
voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft.

Wat een bemoediging voor Elia om van God te horen dat 7000 mensen in Israël 
zich niet gebogen hebben voor de afgod Baäl. Maar voordat Elia met emeritaat, 
met pensioen mag, moet hij nog drie opdrachten uitvoeren. Waaronder de aanstel-
ling van zijn opvolger, de profeet Elisa.

De weg van de HEERE is in wervelwind en storm

Nahum 1:3 De HEERE is geduldig, maar groot van kracht en Hij houdt de schul-
dige zeker niet voor onschuldig. De weg van de HEERE is in wervelwind en in 
storm,  wolken zijn het stof van Zijn voeten.

Wordt ook wel vertaald “in stormwind en onweer”
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De HEERE regeert over de wind

Psalm 107:25 Wanneer Hij spreekt, doet Hij een stormwind opsteken, die haar 
golven hoog opheft. 29 Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen.

De wind vanuit God is een beeld van de Geest

Ezechiël 37:9 Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! 
Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstre-
ken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. 10 Ik profeteerde zoals 
Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij 
gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger.

Uitleg over Ezechiël 37:9-14 door Ger de Koning.  

“Israël zal een tweeledig herstel beleven: 1. Er zal een nationaal herstel zijn, een 
eigen volksbestaan met een eigen regering. 2. Er zal ook een geestelijk herstel zijn, 
een nieuw innerlijk, een nieuw hart en een nieuwe geest door de Geest bewerkt. 

We zien deze twee zijden van het herstel in dit hoofdstuk en ook dat deze twee zij-
den in chronologische volgorde zullen plaatsvinden: eerst het nationale herstel en 
daarna het geestelijke herstel. 

Dit hoofdstuk is het antwoord aan allen die geen herstel voor Israël zien, niet in de 
tijd van Ezechiël en niet in onze tijd. In de tijd van Ezechiël betekent de verwoesting 
van de tempel het verlies van hun geloof. Het volk is absoluut overtuigd van het de-
finitieve einde van de natie en dat er geen herstel zal zijn (vers 11; vgl. Ezra 11:17-20). 
De HEERE antwoordt door een visioen (verzen 1-14), een symbolische handeling 
(verzen 15-25) en een verbond (verzen 26-28) op hun hopeloosheid.” 

Ezechiël 37:11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het 
huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is 
vergaan, wij zijn afgesneden! 12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de 
Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprij-
zen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. 13 Dan zult u weten dat 
Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, 
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Mijn volk. 14 Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw 
land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, [dit] gesproken en gedaan heb, 
spreekt de HEERE.

“Dan geeft de HEERE Ezechiël de verklaring van het visioen (vers 11). De doods-
beenderen zijn niet alleen een beeld van Juda, maar van “heel het huis van Israël”. 
Het hele volk heeft de hoop op een volksbestaan opgegeven. Ze zien zichzelf als 
afgesneden van Gods land en Gods zegeningen. Dat is ook hun situatie als gevolg 
van hun zonden. Ze leiden een dor en doods bestaan (vgl. Psalm 31:11; 32:3). De 
vallei met dorre beenderen spreekt over de totaliteit van de nederlaag. Het volk is 
als het ware begraven in Babel en andere landen. Daarom moet Ezechiël profeteren 
dat de Heere HEERE de graven zal openen en hen daaruit zal doen oprijzen en dat 
Hij hen “in het land van Israël” zal brengen.

Deze profetie is een prachtige belofte van het herstel van Israël als natie in hun 
land. De terugkeer uit Babel is als een herrijzenis uit het graf en de dood. Maar 
dat is slechts een gedeeltelijke en ook nog een tijdelijke herrijzenis. In de toekomst 
zal die herrijzenis nadrukkelijk voor het hele volk gelden. Ze zullen weten dat Hij 
de HEERE is, wanneer Hij dit machtige levendmakende werk aan Zijn volk heeft 
gedaan door hun graven te openen en hen uit hun graven te laten oprijzen (vers 13). 

Dan zal Hij hun ook Zijn Geest geven en zij zullen, na hun nationale herstel, ook 
innerlijk hersteld worden en nieuw leven ontvangen (vers 14). Ze zullen zien dat wat 
de HEERE gesproken heeft, ook door Hem waargemaakt is. De Geest moet nog 
komen (Joël 2:28-32). Hij komt in een bekeerd Israël. Het is, zoals al is gezegd, een 
herstel in twee fasen: eerst nationaal, daarna geestelijk.” (Ger de Koning)

Die windvlaag geeft aan dat het van God komt

Handelingen 2:2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een ge-
weldige windvlaag en  dat  vervulde heel het huis waar zij zaten. 3 En aan hen 
werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van 
hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in 
andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
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Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven

Johannes 14:6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. 
Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Jezus is de Weg en de Deur naar God, de Vader. Zonder Jezus kan niemand met 
God, de Vader, verzoend worden. Wilt u met God verzoend worden? Ga in gebed 
naar de Heere Jezus en belijdt Hem uw zonden. 

Ieder die uit God geboren is, zondigt niet

1 Johannes 3:9 Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet,  want Zijn zaad 
blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.

1 Johannes 5:1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en 
ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem 
geboren is. 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld;  en dit is de 
overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 18 Wij weten dat ieder 
die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zich-
zelf en de boze heeft geen vat op hem.

Ik hoop dat door de weergave van het bovenstaande duidelijk is geworden, wat het 
Woord van God, wat de Heere Jezus bedoelt met opnieuw geboren worden. Het is 
heel belangrijk dit te weten. Het gaat om eeuwig leven met God of eeuwig leven 
met satan in de hel. 

Het is dan ook heel erg dat er voorgangers, leraren, zijn die niet weten wat wederge-
boorte betekent. Of die het niet belangrijk vinden. Die zeggen, och het staat maar 
één keer in de Bijbel. En dan bedoelen ze het gesprek van Jezus met Nicodemus. 

Last van zondigen?

Ik heb diverse keren kerkmensen horen zeggen dat ze nog zo’n last van hun zonde 
hebben. Ze kunnen er maar niet van afkomen. Ze belijden hun zonde en hopen op 
vergeving en tot hun troost halen ze de uitspraak van Paulus aan in Romeinen 6, 
“ik ellendig mens”. De Heere Jezus wijst een andere weg, een betere weg, zoals uit 
bovenstaande teksten blijkt.
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Is wedergeboorte een lang proces?

Nog erger en van meer invloed is als een professor, die voorgangers moet oplei-
den, het ook niet weet. Die aan zijn leerlingen leert, dat een mens over wederge-
boorte een heel leven kan doen. Dat wedergeboorte een zaak is van heiligmaking. 
Dat noemt hij wedergeboorte in ruimere betekenis. Dat leert Gods Woord ons niet. 

Dat leren ook de Dordtse Leerregels niet die deze professor zegt aan te hangen. 
En toch mag hij doorgaan met zijn onderwijs en preken. Dat is kerk verwoestend 
bezig zijn. 

Hiervoor is het bestuur van de Gereformeerde Bond in de PKN mede verantwoor-
delijk. Dit betreft dr. Henk van de Belt, professor aan de VU. Deze is, na dr. Gijs van 
de Brink, de tweede professor die bezig is een verkeerde leer in de gemeenten te 
brengen. 

De liefde is uit God – is vrucht van de Geest

1 Johannes 4:7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en 
ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

De liefde is volgens Galaten 5:22 een vrucht van de Heilige Geest. Ieder die opnieuw 
geboren is, heeft ook de Heilige Geest van God ontvangen en daarmee ook de 
liefde.

Wat zegt de Bijbel over iemand die niet opnieuw geboren 
wil worden?

Daar zegt de Bijbel, daar zegt Jezus heel veel over. Maar het valt op dat er geen 
namen van mensen genoemd worden. In alle Evangeliën niet. Wel de namen van 
degene die bij het proces tegen Jezus betrokken waren, zoals Kajafas, Judas, Pilatus 
en Herodes.

In de Evangeliën worden geen namen genoemd van mensen die het Evangelie af-
wijzen. Wel een groep mensen, zoals de Schriftgeleerden en Farizeeën. De Heiland 
spreekt over verkeerde zondige situaties. Hij zegt het zo, dat iedereen zich daaraan 
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kan spiegelen. Hij spreekt over bidden, vasten, bezorgd zijn, overspel, scheiding, 
liefhebben, liegen, bedriegen, traditie, schijngeloof enz. 

Veel mensen kregen het Evangelie aangeboden, maar wilden niet geloven, wilden 
zich niet bekeren, wilden niet opnieuw geboren worden. Voor hen gold de volgen-
de waarschuwing van Jezus:

Mattheüs 8:11 Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zul-
len aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, 12 
en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste 
duisternis;  ;  daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Mattheüs 22:12 En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen ter-
wijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. 13 Toen zei de koning tegen 
de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in 
de buitenste duisternis;  daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 14 Want velen 
zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Velen zijn geroepen – weinigen uitverkoren

God wil toch dat alle mensen zalig worden? Waarom worden er dan weinig mensen 
uitverkoren? God roept er wel velen. Hij geeft zijn dienaren de opdracht om op 
zoek te gaan in deze wereld of er mensen zijn die zalig willen worden. Het blijkt 
echter dat heel veel mensen niet willen. Onbegrijpelijk, maar toch. Of niet serieus 
willen, zoals blijkt uit de gelijkenis van de 10 meisjes. Alleen wedergeboren mensen 
zijn uitverkoren. 

Lukas 13:23 En iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het weinigen, die zalig worden? 
En Hij zei tegen hen: 24 Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want ve-
len, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, 25 namelijk van-
af het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. 
Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: 
Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet 
niet waar u vandaan komt. 

Lukas 13:26 Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid 
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gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. 27 En Hij zal 
zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die on-
gerechtigheid bedrijven. 28 Daar zal gejammer zijn en tandengeknars,  wanneer 
u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, 
maar u buitengeworpen. 29 En daar zullen er komen van oost en west, van noord 
en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van God. 30 En zie, er zijn 
laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.

En ernstige waarschuwing van Judas, de broer van de 
Heere Jezus voor ongelovigen 

Voor mensen die niet opnieuw geboren willen worden.

Pas op voor mensen die zeggen dat Gods genade zo 
groot is, dat alles is toegestaan.

Judas1:4 Ik zeg dit omdat er onbetrouwbare mensen zijn binnengedrongen die 
beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Volgens hen is Gods genade zo 
groot dat Hij alles door de vingers ziet. Het staat allang vast dat mensen die dit 
zeggen en toepassen, daarvoor veroordeeld zullen worden. Zij weigeren Jezus 
Christus als Leider en Heer van hun leven te erkennen. 

God heeft veel mensen gestraft voor hun ongeloof

Judas1:5 U weet het allemaal al, maar ik wil u er toch nog eens aan herinneren dat 
God zijn hele volk uit het land Egypte heeft bevrijd, maar de mensen die Hem 
niet vertrouwden, heeft Hij gedood. 6 Hij heeft engelen die hun oorspronkelijke 
positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten, gevangengezet 
in de eeuwige duisternis, daar houdt Hij hen vast tot de grote dag van het oor-
deel. 7 En denk eens aan Sodom en Gomorra en de steden daar in de buurt. Hun 
inwoners werden ook ontrouw en gingen zich aan allerlei onnatuurlijke praktij-
ken te buiten. De steden en hun inwoners, die gestraft zijn met altijddurend vuur, 
liggen daar als een blijvende waarschuwing voor ons. 8 Maar de mensen over wie 
ik net sprak, trekken zich daar niets van aan. Zij laten hun fantasie de vrije loop 
en doen schandalige dingen met hun lichaam. Zij aanvaarden geen enkel gezag 
en spotten met de hemelse machten.



212

Ongelovigen spotten met alles wat zij niet kennen

Judas1:10 Maar deze mannen spotten met alles wat zij niet kennen. Zij doen pre-
cies waar ze zin in hebben, net als dieren die hun instinct volgen, en gaan daaraan 
dan ook te gronde. 11 Het ziet er heel slecht voor hen uit. Zij volgen het voorbeeld 
van Kaïn, die zijn broer vermoordde. Zij zijn net als Bileam, die zich voor geld 
overgaf aan bedrog. Zij gaan Korach achterna, die tegen God in opstand kwam en 
dat met de dood moest bekopen.

Het ziet er slecht voor hen uit. Zij belanden uiteindelijk met satan in de hel. Wat 
heeft de Heere Jezus de mensen daarvoor vaak gewaarschuwd.

Ongelovigen zijn dwaalsterren – geven geen vrucht

Judas 1:12 Deze mensen bederven de feestelijke maaltijden die u met elkaar 
houdt. Het is hun alleen om eten en drinken begonnen. Zij schamen zich ner-
gens voor en denken alleen maar aan zichzelf. Zij zijn als wolken die over dorstig 
land drijven, zonder regen te geven. Zij lijken op vruchtbomen die zelfs in de 
oogsttijd geen vruchten geven en daarom omgehakt worden, al het leven is er 
uit. 13 Zij zijn net als woeste golven op zee die schuimkoppen krijgen, zij laten 
zich zó door hun schandalige begeerten opzwepen dat er allerlei vuiligheid naar 
boven komt. Dwaalsterren zijn het, die hun einde zullen vinden in de eeuwige 
duisternis.

God zal mensen straffen voor hun verzet tegen Hem

Judas1:14 Wat Henoch zei, die van de zevende generatie na Adam was, is ook op 
hen van toepassing: ‘Daar komt de Heere met de tienduizenden die bij Hem 
horen, om over alle mensen recht te spreken. 15 Hij zal alle onbetrouwbare (on-
gelovige) mensen straffen voor hun verzet tegen God en voor de grote mond die 
zij tegen Hem hebben opgezet.’
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God zal straffen - wie?

Spotters, werelds gezind zijn, Gods Geest missen, 
verdeeldheid zaaien, die hun eigen zin doen

Judas1:16 Zij doen niets dan mopperen en zeuren, zij willen alleen hun eigen 
zin doen. Praatjesmakers zijn het. En áls zij eens aardig zijn, doen zij het om er 
beter van te worden. 17 Vergeet niet, vrienden, wat de apostelen van onze Here 
Jezus Christus vroeger hebben gezegd:  18 ‘Tegen het einde van de tijd zullen 
er spotters komen, die zich aan hun onreine verlangens overgeven.’ 19 Het zijn 
mensen die verdeeldheid zaaien, ze zijn alleen op het wereldse gericht en hebben 
de Geest van God niet. 

Tegen het einde van de tijd. Wanneer is dat? Dat is denk ik nu al. Die tijd is nu al 
begonnen denk ik. Veel tekenen in de wereld wijzen erop dat de openbaring van de 
Heere Jezus niet lang meer duurt. Zijn openbaring wil zeggen dat de Heere Jezus 
komt om Zijn kinderen op te nemen in de hemel. Na de Grote Verdrukking van 7 
jaren, zal de Heere Jezus terug komen om Zijn Vrederijk op te richten. Dat is dan 
ook het einde van de huidige aardse tijd. In het Vrederijk zal er een vernieuwde 
aarde zijn. 

Maar de ongelovigen, de spotters en zij die andere zonden doen, komen niet in het 
Vrederijk. De Heere wil geen vijanden in Zijn Koninkrijk.

Oproep voor de gelovigen

Judas 1:20 Maar, vrienden, u moet uw allerheiligst geloof sterker laten worden en 
u bij uw bidden laten leiden door de Heilige Geest. 21 Houd vast aan de liefde 
van God en blijf de goedheid verwachten van onze Heere Jezus Christus, die u het 
eeuwige leven schenkt. 22 Leef mee met de mensen die twijfelen. 23 Houd hen 
vast en red hen uit het vuur. Maar bij sommige mensen moet u voorzichtig zijn 
met uw medeleven, u zou mogelijk door hun zonden kunnen worden beïnvloed. 
Haat elk spoor van hun zonde. 24 God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij 
kan u zover brengen dat u zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitte-
rende troon komt te staan. 25 Hij is de enige God, Hij redt ons door onze Heere 
Jezus Christus. Hem komt alle heerlijkheid en majesteit toe, alle kracht en macht, 



214

vanaf het begin, nu en voor eeuwig. Amen. (Het Boek)

Judas geeft heel duidelijke pastorale adviezen voor kinderen van God. 
 y Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest.
 y Houd vast aan de liefde van God.
 y Jezus Christus schenkt u het eeuwige leven.
 y Redt mensen die twijfelen uit het vuur.
 y Haat elk spoor van zonde.
 y God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt.
 y Dat u vol blijdschap en zonder gebreken voor zijn schitterende troon komt te 

staan. Daar kan God voor zorgen.

Ongelovigen leven onder de toorn van God

Ongelovigen leven onder de toorn van God. Na hun sterven gaat hun ziel eerst 
naar het dodenrijk, in afwachting van hun veroordeling aan het einde van het 1000 
jarig Vrederijk. Dan krijgen ze hun eeuwige verblijfplaats, de hel. In gezelschap van 
satan moeten ze daar eeuwig verblijven. Ook in het dodenrijk is het leven verschrik-
kelijk. De Heere Jezus geeft ons daar een beeld van in de geschiedenis van de rijke 
man en de arme Lazarus. Zo wordt deze geschiedenis genoemd. Maar het wordt 
de rijke Lazarus en de arme man.

Toch wil God dat alle mensen zalig worden       
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Met welk doel zond God Zijn Zoon naar deze wereld?

Johannes 3:17 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.

1 Timotheüs 2:3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze 
Zaligmaker, 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid 
komen.
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Voorwoord
Henk Schipper 
Giethoorn, 1 november 1928 - Veenendaal, 19 maart 2022 

Ruim twee jaar geleden spraken Henk en ik elkaar. Zijn gezondheid was broos ge-
worden, zijn levenseinde, hier op aarde, nabij. Henk vroeg me in dat gesprek of ik 
in de afscheidsdienst wilde voorgaan. Het zou nog ruim twee jaar duren, voordat 
Zijn Heiland Henk thuis zou roepen. Die tijd heeft hij ten volle benut. De avond 
voor zijn heengaan, feitelijk enkele uren daarvoor, zat Henk nog met zijn laptop in 
bed te werken. Beter kunnen we hem niet tekenen.

Op 10 maart 2022 mailde hij mij de tekst van een nieuw boek. Dat was niet zonder 
reden. In dat nieuwe boek komen heel belangrijke onderwerpen naar voren. Zoals 
we van Henk gewend zijn, werden de onderwerpen keurig gerubriceerd, waardoor 
de boodschap zeer toegankelijk wordt. De kracht van de boeken van Henk is niet 
dat hij zijn eigen gedachten over de onderwerpen waarover hij schrijven mocht 
neerschreef, wat zo dikwijls gedaan wordt. Nee, de veelheid aan Bijbelteksten geven 
de Bijbelse boodschap duidelijk weer. Daarin schuilt de kracht van het Evangelie.

Er was nog een belangrijke reden waarom ik de tekst van dit nieuwe boek ontving. 
De afscheidsdienst zou gedragen moeten worden door de drie thema’s van dat 
boek: Geloof - Bekering - Wedergeboorte. Zijn dat niet de belangrijkste zaken voor 
ons mensen? Wanneer we Gods Woord geloven, ons bekeren tot God, dan doet Hij 
ons wedergeboren worden tot een levende hoop. 

Het boekje doorlezend, lijkt het of Henk, meer nog dan in de andere boeken, ge-
dreven was deze allerbelangrijkste boodschap door te geven. Zo is dit boekje, wat 
u nu in handen hebt, in zekere zin, ook het geestelijke testament van Henk gewor-
den, zijn geestelijke nalatenschap. 

Ds. Henk Schouten
5 april 2022 Veenendaal
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Waarom dit boek?
Waarom een boek over deze kernbegrippen van de Bijbel? In de Bijbel zelf, kan 
men toch alles lezen over geloven, bekeren en opnieuw geboren worden? Ja, dat is 
zonder meer waar en dat betekent dus ook dat het heel belangrijke onderwerpen 
zijn.

In deze tijd echter, lezen steeds minder mensen de Bijbel. Daar komt nog bij, dat 
de Bijbel momenteel in het Nederlands, in minstens zes verschillende vertalingen 
verkrijgbaar is. Voor welke vertaling moet je dan kiezen? Daar bestaat veel verwar-
ring over. Veel mensen vinden de Bijbelse taal moeilijk te begrijpen. Als een jon-
gere ook nog veel woorden tegenkomt, die niet meer gebruikt worden, is de kans 
groot dat hij/zij er niet meer aan begint. Daarom is een goede Bijbelvertaling in 
hedendaags Nederlands heel belangrijk.

Er zijn nog meer redenen om deze kernwoorden uit de Bijbel nader te verklaren. 
Wat is er gaande? Uit de prediking in verschillende kerkelijke denominaties blijkt 
dat de begrippen: bekering en wedergeboorte bijna niet meer voorkomen. Bekering 
is niet meer nodig. Er wordt vaak gezegd: ”God is liefde en je mag komen zoals je 
bent.” Maar het Woord leert ons dat je niet mag blijven zoals je bent. Volgens een 
PKN dominee, komt wedergeboorte maar één keer in de Bijbel voor en volgens een 
hoogleraar theologie, kun je over wedergeboorte een leven lang doen. 

De woorden geloven of geloof worden veel gebruikt in de prediking, maar deze 
vlag kan verschillende ladingen dekken. Met andere woorden: de inhoud en de 
betekenis worden niet altijd op Bijbelse wijze verklaard.

We herkennen meer en meer wat de Heere Jezus zegt in Lukas 18:8: Maar zal de 
Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? 

Dat is de nood van deze tijd. Aangezien er zonder geloof, bekering en wederge-
boorte geen behoud is, geeft dit mij voldoende motivatie om biddend, onder de 
leiding van de Heilige Geest, te gaan onderzoeken wat de Bijbel zegt over deze 
kernwoorden. 
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Hoe was het ook al weer?
Adam en Eva, de eerste mensen, waren door God zeer goed geschapen en leefden 
in de Hof van Eden in volkomen harmonie met hun Schepper. Ze geloofden God. 
Ze vertrouwden God en ze gehoorzaamden God. Toen zij echter verzocht werden 
door de satan, konden zij de proef niet doorstaan. Ze geloofden satan, vertrouwden 
God niet meer en werden ongehoorzaam. Dit noemen wij de erfzonde en deze 
bracht scheiding tussen God en mens. Ze werden verdreven uit de Hof en kwamen 
terecht in het domein van satan. Dat had grote gevolgen voor de gehele mensheid. 
Wat is er veranderd?

We gaan hiervoor naar het Bijbelboek Genesis: Genesis 3. 

Genesis 3:7 Toen zij dat hadden gedaan, kregen ze door dat ze naakt waren en zij 
schaamden zich. Van bladeren van een vijgenboom maakten ze schorten en hin-
gen die om hun middel. 8 Die avond hoorden zij de Heere God door de hof wan-
delen en zij verborgen zich snel tussen de bomen. 9 De Heere God riep: ‘Adam, 
waar ben je?’ 10 Adam antwoordde: ‘Ik hoorde U en toen werd ik bang omdat ik 
naakt ben. Daarom verstopte ik me.’ 11 ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent?’ 
vroeg de Heere God. ‘Of heb je soms gegeten van de boom waarvoor Ik jullie 
had gewaarschuwd?’ 12 Adam zei: ‘De vrouw die U mij hebt gegeven, heeft mij 
ervan gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ 13 De Heere God wendde Zich tot 
de vrouw en vroeg: ‘Hoe kon je dat nu doen?’ Zij antwoordde: ‘De slang heeft mij 
bedrogen en misleid.’14 Toen zei de Heere God tegen de slang: ‘Ik zal je hiervoor 
straffen. Je zult vervloekt zijn onder alle dieren op aarde, je hele verdere leven zul 
je op je buik door het stof kruipen. 15 De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen, 
zullen vijanden zijn. Eén van haar nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen en jij 
zult Zijn hiel verbrijzelen.’ 16 Na die woorden zei God tegen de vrouw: ‘Met veel 
pijn en moeite zul je je kinderen krijgen. Je zult verlangen naar je man en hij zal 
over je heersen!’ 17 Tegen Adam zei Hij: ‘Omdat je naar je vrouw hebt geluisterd 
en ondanks mijn waarschuwing toch van de boom hebt gegeten, zal Ik de aard-
bodem vervloeken. Voortaan zul je hard moeten werken om in leven te blijven. 18 
Er zullen dorens en distels groeien en van de wilde planten zul je eten. 19 Tot de 
dag van je dood zul je zwetend het land bewerken om te kunnen leven. Dan zal 
je lichaam vergaan tot het stof van de aarde. Want uit stof ben je gemaakt en tot 
stof zul je weer worden.’ 20 En de man noemde zijn vrouw Eva, moeder van alle 
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levenden, omdat uit haar alle mensen zouden worden geboren. 21 De Heere God 
maakte van dierenhuid kleding voor Adam en zijn vrouw en trok hun die aan. 22 
‘Door te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad is de mens aan Ons 
gelijk geworden. Als hij nu van de boom van het leven eet, zal hij ook nog voor 
altijd leven,’ zei de Heere God. 23 Daarom stuurde Hij de mens voor altijd uit de 
hof van Eden weg: hij moest het land gaan bewerken waaruit hij was voortgeko-
men. 24 God verdreef de mens en plaatste aan de oostkant van de hof cherubs 
en een vlammend zwaard dat flitsend heen en weer schoot, om de toegang tot 
de boom van het leven te bewaken. Het Boek.

In Genesis 2:17 zegt God dat, indien Adam en Eva Zijn gebod overtreden, zij de 
dood zullen sterven. Want het loon van de zonde is de dood. 

God heeft echter in Zijn grote genade vanaf het begin een herstelplan gemaakt 
voor de mens. Vanaf de grondlegging van de wereld is het Lam van God geslacht 
als een volkomen offer, om verzoening tussen God en mens te bewerken. Door het 
geloof in Jezus Christus, de Zoon van God, als volmaakt offer voor mijn zonde en 
door bekering kan mijn relatie met God hersteld worden, kan ik zelfs een kind van 
God worden. Want God, in Zijn grote liefde, wil dat alle mensen zalig worden. Hij 
wil niet dat wij in de eeuwigheid bij satan in de hel terecht komen. Daarom heeft 
God Zijn Zoon naar deze wereld gezonden om mensen met Zich te verzoenen 
door het volkomen offer van de Heere Jezus op Golgotha. Hij heeft in onze plaats, 
de straf op de zonde gedragen en vrijwillig Zijn leven afgelegd. Christus heeft ons 
vrijgekocht uit de macht van satan en bevrijd van de slavernij van de zonde door 
Zijn kostbaar en dierbaar bloed te storten. 

Hij roept ons op om ons te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht 
van satan tot God om door het geloof vergeving van zonden te ontvangen en een 
erfdeel onder de geheiligden. Handelingen 26:18.

Zowel in het Oude- als het Nieuwe Testament wordt de mens zalig op basis van het 
offer van Christus en op basis van het persoonlijk geloof. Abraham werd door zijn 
geloof gerechtvaardigd.

Wie nu in Jezus, de Zoon van God gelooft, ontvangt de Heilige Geest en wordt door 
die Geest wedergeboren. Hij wordt een nieuwe schepping.
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Titus 3:5 Christus maakte ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaar-
digheid die wij zouden gedaan hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door 
het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.

Ons geloof is altijd de sleutel tot het verstaan van de Schrift en de hand waarmee 
wij van God ontvangen, wat Hij beloofd en bereid heeft in en door Zijn Zoon de 
Heere Jezus.

Efeze 2:8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit 
u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Dat zien we meteen al in het leven van Abel, de zoon van Adam en Eva. Hij geloofde 
God, hij vertrouwde God en hij gehoorzaamde God. Dit in tegenstelling tot zijn 
broer Kaïn. 

Abel slachtte een dier. Er vloeide bloed. Abel wist dat er zonder bloedstorting geen 
vergeving is. 

Vanaf het begin is het duidelijk dat de mens een keuze kan maken. Wil hij God 
vrijwillig liefhebben, in Hem geloven en Hem vertrouwen en gehoorzamen of gaat 
hij de satan en zijn eigen vlees en begeertes navolgen? 

Hebreeën 11:4 Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn; 
hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf 
aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

Was er redding mogelijk voor Adam en Eva? Konden ze zalig worden? 

Wat zegt Gods Woord hierover?

Adam en Eva staan voor God als bange, schuldige mensen. God Zelf zoekt hen op 
en begint het gesprek. Het gesprek gaat over hun daden. Het is een gerechtelijk 
onderzoek. De zaak wordt tot op de bodem uitgezocht. God oordeelt en veroor-
deelt. Maar dan komt God te midden van de oordelen met een wonderlijke belofte. 
De belofte van God uit 
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Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw en tus-
sen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen en u zult 
Het de hiel vermorzelen. 

Het is de belofte van de Nakomeling van Eva, Die zal komen om de duivel te over-
winnen. Dit is de Heere Jezus.

Bij Gods komst in het Paradijs spreekt God al over Zijn tweede komst. Hij zal ko-
men door middel van Zijn Zoon Jezus Christus als de tweede Adam, om de eerste 
Adam uit de macht van de satan te bevrijden. Hij is vol van genade en liefde. God 
gaat Zijn verloren en schuldige kinderen door middel van Zijn eniggeboren Zoon 
redden. Hij gaat in hun plaats staan. Hij gaat de schuld van hun overtreding op 
Zich nemen en het oordeel dat zij verdienen, voor hen dragen. Bij Gods komst in 
het Paradijs krijgen we al een blik op het kruis van Gods Zoon, op Golgotha.

Toen God Zijn schuldige kinderen vond, heeft Hij hen niet gedood, maar als een 
Vader Zijn arm om hen heen geslagen en hen redding geboden van de eeuwige 
ondergang. Dit is de basis van Gods herstelplan. Dit is het hart van het Evangelie.
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De betekenis van het woord 
“geloof”
Geloof of geloven betekent: “voor waar houden”. Ik geloof je, betekent: ik ben over-
tuigd dat je de waarheid spreekt. Ik vertrouw je. Het tegenovergestelde is ongeloof. 
Nu even een overstapje naar de Bijbel. We hebben al gezegd dat geloof een kern-
woord in de Bijbel is.

De kortste Bijbels definitie van geloof vinden we in 

Hebreeën 11:1: Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en 
een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Wat leren we uit 

Hebreeën 11:6 Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot 
God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie hem zoeken.

Hebreeën 4:2 Maar het gepredikte Woord bracht hun geen voordeel, omdat het 
niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.

Vele mensen in de Bijbel geloofden God, gaven zich aan Hem over en volgden en 
gehoorzaamden Hem. Welke prijs ze daar ook voor moesten betalen. 

Kaïn en ook koning Saul waren personen in de Bijbel, die hun eigen vlees en be-
geerten navolgden. Ze lieten zich leiden door hun hoogmoed. Ze geloofden God 
niet, vertrouwden en gehoorzaamden Hem niet. Vlak voor zijn dood raadpleegde 
Saul zelfs een waarzegster en hij maakte zelf een einde aan zijn leven. 

Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God.

We komen in Hebreeën 11 een hele rij Oudtestamentische gelovigen tegen, die uit 
hun daden toonden dat ze God geloofden op Zijn Woord, Hem vertrouwden en 
gehoorzaamden. Ze zijn ons tot voorbeeld.
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Thomas wilde vanwege zijn ongeloof, zijn handen leggen in de wonden van de 
Heere Jezus, maar Hij zegt tegen ons: 

Johannes 20:29b Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch zullen geloven. 

1 Timotheüs 6:12 Strijd de goede strijd van het geloof. 

Daartoe worden wij opgeroepen, want in Christus zijn wij meer dan overwinnaars 
in deze strijd. 

Als je iemands woorden niet gelooft, hoeft dat niet altijd consequenties te hebben. 
Hoe anders is het, als iemand de Woorden van God of Jezus niet gelooft. Dat heeft 
gevolgen voor zijn of haar eeuwige zaligheid.

De Bijbel windt er geen doekjes om. We lezen in 

Romeinen 14:23 Alles wat niet uit geloof is, is zonde. 

Wat zegt de Bijbel over geloof?

Waarom wil ik weten wat de Bijbel over geloof zegt? Dat wil ik graag weten, omdat 
ik in het dagelijkse leven allerlei soorten van geloof tegenkom. 

Wat is nu het ware, echte geloof, zoals God dat van ons verlangt? Met geloof wordt be-
doeld: “geloven dat Jezus ook voor mij persoonlijk, voor de vergeving van mijn zonden, 
Zijn leven heeft geofferd aan het kruis op Golgotha”. Hoe kom ik aan dat geloof?

Jezus is gestorven voor de verzoening van zondaren met God. Mensen die zich 
geen zondaar weten of voelen, kunnen hier dus niets mee. Veel mensen die naar 
een kerk gaan, geloven meestal wel alles of veel wat in de Bijbel staat over Jezus, 
maar voelen zich geen zondaar voor God. Zijn misschien wel vroom, maar zondaar, 
nee dat niet. Ja, natuurlijk, alle mensen zijn zondaren. Daar is Jezus voor gekomen. 
Maar ik voel mij geen zondaar. Ik houd me aan de tien geboden. Ik doe al die vre-
selijke dingen niet, die mensen in de wereld doen. En daar komt de hoogmoed om 
de hoek kijken. Wat moet ik dan precies voelen als zondaar? Dat zijn van die vragen 
die er leven.
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Maar het gaat niet in de eerste plaats om ons gevoel, maar om het feit dat de Bijbel 
zegt dat we zondaar zijn. 

Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. 

Zie ook Romeinen 3:10-20 en Jesaja 59;1,2.

Gods Woord is radicaal. Jezus is ook radicaal.

Romeinen 6;23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van 
God is eeuwig leven, door Jezus Christus onze Heere.

Hij stierf voor zondaren. Hij stierf voor mensen die erkennen dat ze zondaar zijn. 
Die de zonde als een last ervaren en een sterk verlangen hebben naar reiniging en 
vergeving. Psalm 32: 3-5. In Johannes 16:8 staat dat de Heilige Geest overtuigt van 
zonde. Dus, als u zich geen zondaar voelt, bidt dan tot God om de overtuiging door 
de Heilige Geest. 

In de Bijbel vinden we vele voorbeelden van mensen, die God op Zijn Woord ge-
loofden. We hebben al de zogenaamde geloofshelden uit Hebreeën 11 genoemd. 
Tijdens de rondwandeling van de Heere Jezus op aarde, horen we vele keren uit 
Zijn mond: “Uw geloof heeft u behouden.” De Heere Jezus maakte ook steeds weer 
duidelijk dat zondenvergeving belangrijker is dan lichamelijke genezing. God de 
Vader en de Heere Jezus geven in de Bijbel duidelijk aan wat een waar geloof in-
houdt. 

Het Evangelie in een notendop en de kern van het geloof vinden we in:

Johannes 3:16 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.

17 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.

18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al ver-
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oordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van 
God.

We willen nu verder onderzoeken wat Gods Woord zegt over geloof en geloven. Is 
dat nodig? Ja, omdat veel mensen de betekenis van deze woorden verkeerd begrij-
pen, verkeerd uitleggen, verdraaien, er iets aan toevoegen of er iets van afdoen.

Om de betekenis te verstaan is het nodig dat we Schrift met Schrift vergelijken. 

Kernwoorden: geloven – geloof – geloofd – geloofde - gelooft

Deze Bijbelse begrippen vinden we van Genesis tot en met Openbaring. We gaan 
zien welke betekenis ze hebben in hun context. We beginnen in het Bijbelboek 
Genesis en wel bij Abraham.

Abraham geloofde God

Genesis 15:6 En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerech-
tigheid. 

Abram, van nature een zondaar uit het heidense Ur van de Chaldeeën (Irak), ver-
trouwde God en geloofde Hem op Zijn Woord. Hij vertrok uit zijn woonplaats en 
gehoorzaamde God om te gaan naar een plaats die de Heere hem wijzen zou. 
Door dat geloof verzoende God Zijn zondig leven en kwam Abram recht voor God 
te staan. Daardoor werd Abram een vriend van God, ja zelfs een profeet van God. 

Dat Abraham ook een profeet was, daarover lezen we in de ontmoeting van 
Abraham met Abimelech, een vorst in het land Kanaän. Abimelech had de vrouw 
van Abraham bij zijn harem gevoegd. Abraham had tegen Abimelech gezegd dat 
Sara zijn zuster was. Dit was een halve waarheid of een halve leugen. Reden voor 

Abimelech om Sara bij zijn harem te voegen. Maar God greep in. Wilde niet dat 
Sara verontreinigd werd door de omgang met Abimelech. God sprak tot Abimelech 
in een visioen.

Genesis 20:7 Nu dan, geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet! 
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Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft. Als u haar echter niet teruggeeft, 
weet dan dat u zeker zult sterven, u en al wat van u is. (die man is Abraham) 

Jakobus 2:23 En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het 
is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.

Jesaja 41:8 Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van 
mijn vriend Abraham. (NBG51)

Jesaja 41:8 Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob,  die Ik heb verkozen, het nage-
slacht van Abraham, die Mij liefhad. (HSV)

Zie ook: 2 Kronieken 20:7; Johannes 15:13-15.

Het volk Israël geloofde

Exodus 4:31 Het volk nu geloofde. Toen zij hoorden dat de HEERE naar de Isra-
elieten omgezien had en dat Hij hun onderdrukking gezien had, knielden zij en 
bogen zij zich neer.

De Israëlieten dienden in Egypte de afgoden van Egypte. Zij kenden de HEERE, de 
God van hun vaderen, niet meer zoals hun voorvaders Jakob en Jozef. Toen Mozes, 
namens de HEERE tot hen sprak, geloofden zij de woorden van Mozes en knielden 
zij. Voor de HEERE? Dat zou kunnen.

Exodus 14:31 Toen zag Israël de machtige hand die de HEERE tegen de Egypte-
naren gekeerd had, en het volk vreesde de HEERE en geloofde in de HEERE en 
in Mozes, Zijn dienaar.  

Na de tocht door de Roode Zee en de ondergang van de Egyptenaren vreesde Israël 
de HEERE en geloofde (vertrouwde) de HEERE en Mozes. Dit geloof van Israël zegt 
niets over het persoonlijke geloof van iedere Israëliet. Maar als volk vreesden zij de 
HEERE.
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Goede koningen en slechte koningen

Vertrouw op de HEERE en Zijn profeten

2 Kronieken 20:20 De  volgende  morgen stonden zij vroeg op, en vertrokken 
naar de woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei: Luis-
ter naar mij, Juda, en  u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de  HEERE, uw 
God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u voorspoedig 
zijn. 21 Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de HEERE zangers aan 
en mensen die de heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapen-
de mannen uit trokken en zeiden: Loof de HEERE, want Zijn goedertierenheid 
is voor eeuwig! 22 Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde 
de HEERE hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïr 
gebergte die op Juda waren afgekomen, en zij werden verslagen.

In deze passage gaat het over Josafat, een koning van de stammen Juda en 
Benjamin. Israël was toen al verdeeld in twee koninkrijken: een tien stammenrijk 
en een twee stammenrijk. De koningen van het tien stammenrijk weken meestal af 
van de geboden van God en dienden de afgoden. De koningen van het twee stam-
menrijk waren vaak Godvrezend. 

2 Kronieken 20:37 Maar Eliëzer, de zoon van Dodava, uit Maresa, profeteerde te-
gen Josafat: Omdat u een verbintenis aangegaan bent met Ahazia, heeft de HEE-
RE uw werken afgebroken. Toen leden de schepen schipbreuk en konden zij niet 
naar Tarsis varen.

Josafat was voor het grootste deel van zijn leven een Godvrezende koning, maar 
tegen het einde van zijn koningschap ging hij een overeenkomst aan met de god-
deloze koning van het tien stammenrijk. Zij lieten voor gezamenlijke rekening tien 
schepen bouwen. Maar de HEERE keurde deze verbintenis niet goed. Met als re-
sultaat, alle schepen verongelukten door schipbreuk. 
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Asaf, de Psalmist, geloofde God
Een heerlijk getuigenis van Asaf
De Almachtige HEERE is mijn toevlucht
Mensen zonder God gaan eeuwig ten onder

Psalm 73:21 Toen bitterheid in mijn hart opkwam en ik opstandig en geprikkeld 
was, 22 reageerde ik als een dwaas zonder inzicht. Ik gedroeg mij onredelijk te-
genover U. 23 Toch zal ik altijd bij U blijven; U houdt mij stevig vast. 24 Door Uw 
raadgevingen zal ik mij laten leiden; en wanneer ik eenmaal sterf, mag ik in Uw 
heerlijkheid bij U komen. 25 Wie of wat heb ik, buiten U, nog nodig? Als ik U heb, 
heb ik verder niets nodig en verlang ik niets meer. Noch op aarde, noch in de he-
mel. 26 Al zou ik geestelijk en lichamelijk bezwijken, mijn hart vertrouwt op God, 
Die mijn rots is. Voor eeuwig houdt Hij mij vast. 27 Het is duidelijk. Wie niet met 
U leven, gaan hun ondergang tegemoet. U vernietigt ieder die U verlaat en ande-
re goden dient. 28 En ik? Ik ben gelukkig als ik dicht bij God ben. De Almachtige 
HEERE is mijn toevluchtsoord. Ik wil iedereen over Uw werk vertellen. (Het Boek 
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®)             

Psalm 73:22 Toen was ik onvernuftig, en wist niets; ik was een groot beest bij U. 
(SV) 

Onvernuftig betekent, zonder verstand. Een “groot beest” wordt ook wel vertaald 
met als een “onredelijk dier”.

Als de HEERE een mens overtuigt van zijn zonde, dan kan hij zich voelen als een 
onrein dier. Zo is het bij mij wél gegaan. De HEERE, een heilig God, liet mij al 
mijn zondige daden en onreine gedachten uit mijn jeugd zien. Dan ga je je voelen 
als een onrein beest tegenover een heilig God. Dan is het zo’n grote genade dat je 
mag weten dat God je reinigt door het bloed van de Heere Jezus en al je zonden 
vergeeft en je ook nog wil gebruiken in Zijn dienst om Gods Woord te verspreiden 
onder de volken via de boeken. Dank zij het offer van de Heere Jezus, in mijn plaats 
gestorven voor al mijn zonden. 

Uit de getuigenis van Asaf blijkt dat Asaf een echt kind van God is. Dat hij opnieuw 
geboren is. Hierover meer in het hoofdstuk over wedergeboorte.
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Zij geloofden niet – gingen door met zondigen

Psalm 78:22 Want zij geloofden niet in God en vertrouwden niet op Zijn heil.

Psalm 78:32 Ondanks dit alles zondigden zij nog en geloofden zij niet door mid-
del van Zijn wonderen.

In Psalm 78 geeft Asaf een terugblik op de geschiedenis van Israël. Het is een ge-
dicht waaruit we veel kunnen leren. Vooral wat we kunnen leren van de fouten. Het 
is belangrijk voor een volk dat het zijn geschiedenis kent. Om in de toekomst niet 
weer dezelfde fouten te maken, die in het verleden gemaakt zijn. Maar Israël was 
behoorlijk hardleers, hetgeen ook al blijkt uit de bovenstaande twee teksten.

Psalm 106:12 Toen geloofden zij Zijn woorden, zij zongen Zijn lof.

Psalm 106:24 Zij versmaadden het begerenswaardige land, zij geloofden Zijn 
woord niet,

Uit deze twee teksten uit Psalm 106 blijkt de onstandvastigheid van hun geloof. Het 
ongeloof dat in vers 24 wordt aangegeven, was de oorzaak van hun 40-jarig verblijf 
in de woestijn. Door hun ongeloof mochten zij het beloofde land niet binnen-
gaan, uitgezonderd Jozua en Kaleb, die een goed getuigenis gaven en geloofden 
en vertrouwden dat de Heere hun de overwinning over de reuzen zou geven. De 
ongelovige generatie moest eerst uitgestorven zijn, voordat zij het beloofde land in 
bezit mochten nemen.

Israël, het tienstammenrijk zal niet blijven 

Jesaja 7:9 Ondertussen zal Samaria het hoofd van Efraïm zijn en de zoon van Re-
malia het hoofd van Samaria. Indien u niet gelooft, voorwaar, u zult geen stand 
houden.

Israël, het tienstammenrijk, zal worden gestraft, als ze blijven doorgaan met de 
afgoden te vereren. Ze zijn daarmee doorgegaan en gestraft met verbanning. Tot 
voor kort wist niemand waar deze stammen gebleven zijn. In de laatste tijd worden 
er weer enkele stammen ontdekt b.v. in India en China. Deze Joodse afstamme-
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lingen hebben meer dan een paar duizend jaar de Joodse cultuur en traditie in 
stand gehouden. Eens zullen alle 12 stammen weer in Israël gevonden worden. 
Hoe groot is Gods genade. Dat ze de traditie in stand gehouden hebben, zegt nog 
niet alles over hun persoonlijk geloof.               

Wie gelooft zal niet beschaamd worden

Jesaja 28:16 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie,  Ik leg in Sion een steen ten 
grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. 
Wie gelooft, zal zich niet (weg)haasten. 

Die kostbare Hoeksteen die de HEERE gaat leggen is de Heere Jezus. Het laatste 
deel van deze tekst kan verschillend vertaald worden. “Wie gelooft zal niet ver-
bijsterd staan.” “Wie gelooft zal niet vluchten.” ”Wie vertrouwt zal niet beschaamd 
worden.” “Wie gelooft zal niet haastig handelen.”

Hieruit blijkt maar weer dat vertalen uit het Hebreeuws/Aramees niet zo gemakke-
lijk is. Voor de mensen die Hebreeuws kennen, geef ik de tekst in het Hebreeuws 
weer: 
טז  ָלֵכן, ֹּכה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה, ִהְנִני ִיַּסד ְּבִצּיֹון, ָאֶבן; ֶאֶבן ֹּבַחן ִּפַּנת ִיְקַרת, מּוָסד מּוָּסד--ַהַּמֲאִמין, לֹא ָיִחיׁש

Het geloof en de bekering van Ninevé-Mosul

Jona 3:5 De mensen van Ninevé geloofden in God. Zij riepen een vasten uit en 
trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen.

De profeet Jona had dit niet verwacht. Maar als God aan het werk gaat, kan nie-
mand het werk van Zijn Geest en genade tegenhouden. Een groot aantal jaren 
later keren de bewoners van Ninevé weer terug naar de afgoden. De stad wordt 
uiteindelijk vernietigd. De stad is later weer opgebouwd en heet momenteel Mosul. 
Is echter ook nu weer grotendeels vernietigd vanwege de oorlog..

Door geloof echt leven

Habakuk 2:4 Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaar-
dige zal door zijn geloof leven.
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Deze tekst komen we nog twee keer tegen in de Bijbel namelijk in de Romeinenbrief 
en in de brief van Paulus aan de Galaten. 

Romeinen 1:16,17: Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want 
het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood 
en ook voor de Griek. 17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopen-
baard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het 
geloof leven.

Galaten 3:11: En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is 
duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Wat betekent echt leven? Echt leven betekent hier, leven in overeenstemming 
met Gods wil en geboden. Dat is mogelijk geworden door werking van de Heilige 
Geest, Die in de gelovige woont. God wil dat de mensen gaan geloven in het vol-
brachte werk van de Heere Jezus. Dat ze niet steunen op hun goede daden of op 
het houden van de wet maar op Christus en die gekruisigd alleen. Door het geloof 
wordt de gerechtigheid van Christus hen toegerekend.

Johannes 3:16 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. 17 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.

Een groot geloof

Mattheüs 8:10 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen 
die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet 
gevonden.

Van wie zegt de Heiland dit? Van een Romeinse officier. Deze man geloofde in de 
almacht van de Heere Jezus. 

De Romeinse officier is één van de eerste niet-Joden, die deel gaan uitmaken van 
het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen, waar Joden en niet-Jo-
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den deel van zullen gaan uitmaken. Tot eer van God de Vader, tot eer van God de 
Zoon, tot eer van God de Heilige Geest. Waarom mag deze Romeinse officier daar 
deel aan krijgen? Dat is door zijn geloof in de Heere Jezus.

Door het geloof worden de zonden vergeven

Door hun geloof brachten twee mannen hun vriend bij Jezus. 

Mattheüs 9:2 En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb 
goede moed, uw zonden zijn u vergeven. 

De Heere Jezus zag hun geloof. Welk geloof en van wie? Van de vrienden van de 
verlamde man. Zij geloofden dat Jezus de verlamde man weer gezond zou kunnen 
maken. Ze braken het dak er zelfs voor open. Wat een getuigenis van hun liefde 
voor hun vriend. Jezus ziet echter meer dan de verlamde benen van die man. Jezus 
zag ook zijn hart. Die man verlangde naar een paar gezonde benen, maar nog meer 
dat zijn zonden vergeven zouden worden.

Met een gezond lichaam kan een mens nog voor eeuwig verloren gaan. Maar als je 
zonden door de Heere Jezus zijn vergeven, komt het goed, voor nu en voor eeuwig. 
Nadat zijn zonden zijn vergeven, komt het ook nog goed met zijn benen. De Heere 
is een volkomen Heelmeester. Altijd? Voor iedereen? Nee, niet iedereen wordt altijd 
genezen. Maar wie met berouw tot Jezus komt met zijn zonden, ontvangt altijd 
vergeving. Hij wordt geestelijk gezond. 

Door geloof behouden

Door geloof gezond geworden. 

Mattheüs 9:20 En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, kwam van 
achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; 21want zij 
zei bij zichzelf: Als ik alleen maar Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. 
22 Jezus keerde Zich om, zag haar en zei:  Heb goede moed, dochter, uw geloof 
heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond.

Deze vrouw was al twaalf jaar onrein vanwege bloedvloeiingen. Volgens  
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Leviticus 15:25 moest zij in afzondering leven. Net als een vrouw die menstrueert. 
Maar deze vrouw geloofde dat Jezus haar weer zou kunnen helen en reinigen. Haar 
geloof in Jezus was zó groot, dat ze dacht, als ik alleen maar even zijn kleding mag 
aanraken, zal ik weer rein, weer gezond worden. Door haar onreinheid mocht ze 
ook niet in de tempel komen voor de verzoening van haar zonden. En als haar zon-
den niet verzoend zijn door het bloed van het offerdier, staat ze niet recht voor God. 
Begrijpt u het grote probleem van deze vrouw? Jezus begrijpt dit ook. Hij is een 
volkomen Verlosser. Daarom zegt Hij tegen haar: “uw geloof heeft u behouden”.

Door geloof weer kunnen zien

Mattheüs 9:28 Toen Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. 
En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat Ik dat kan doen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, 
Heere. 29 Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof.

De blinden geloven in de almacht van de Heere. Dat geloof wordt niet beschaamd. 
Zij werden genezen nadat Jezus hun ogen had aangeraakt.

Het geloof van de kinderen

Mattheüs 11:25 In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de 
hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen 
hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.

Het geloof van een kind in de Heere Jezus.
Vanmiddag (zomer 2021) hadden wij op onze “wandeling” een ontmoeting met 
twee zusjes: een meisje van elf- en een meisje van zeven jaar. We vroegen of we 
bij hen mochten komen zitten op het bankje. Daar hadden ze geen bezwaar tegen. 
De meisjes vertelden ons, dat ze naar een christelijke school gingen, dat ze gelovig 
waren en in de Heere Jezus geloofden. “Hebt u ook kleinkinderen of kinderen?” 
vroeg het oudste meisje. “Nee, die hebben we niet’, zeiden we. “Dan heeft de Heere 
vast een ander plan met uw leven”, zei ze. Bij het weggaan zei ze: “We zullen voor u 
bidden. Misschien wil God u wel genezen.” (Ik zat in de rolstoel, voorzien van een 
zuurstoftankje). “Aan jonge kinderen wordt het geopenbaard.” Daaraan moesten 
we denken. We vervolgden onze “wandeling” met blijdschap.
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Het grote geloof van de Kananese vrouw

Mattheüs 15:28 Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw 
geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment 
gezond.

Wat was nu zo bijzonder aan het geloof van deze buitenlandse (heidense) vrouw? 
Zij kwam uit het gebied van Tyrus en Sidon, het huidige Libanon. Zij geloofde dat 
de Joodse man Jezus haar dochter zou kunnen genezen. 

Zij geloofde ook dat Jezus een Zoon van David was. Blijkbaar was ze goed op de 
hoogte van de geschiedenis van Israël. Ze heeft wel de nodige research gedaan 
voor ze naar Jezus toeging. Ze wist en geloofde ook dat Jezus machtiger was dan 
een duivel. Ze was nederig, zij erkende dat de Heere in de eerste plaats voor het 
Joodse volk was gekomen. 

Als heidense vrouw kon ze geen aanspraak maken op Zijn hulp. Maar ontroerend is 
haar motivatie om Zijn genade en hulp. Mag ik ook een kruimeltje eten van uw ge-
nade. Ik weet wel dat ik een hond ben in vergelijking met het Joodse volk. Hoe oot-
moedig en nederig. De Heere zegt dat haar geloof groot is en geneest haar dochter. 

Door ongeloof niet genezen

Mattheüs 17:20 Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg 
u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Ver-
plaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. 
21 Maar dit soort (demonen) gaat niet uit dan door bidden en vasten.

Andere vertalingen geven voor ongeloof aan: kleingeloof.

Wat was er aan de hand? Dat lezen we in de volgende voorafgaande verzen:

Mattheüs 17:14 En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij 
Hem, die voor Hem op de knieën viel en zei: 15 Heere, ontferm U over mijn 
zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur 
en dikwijls in het water. 16 En ik heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij 
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konden hem niet genezen. 17 Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard 
geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem 
hier bij Mij. 18 En Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het 
kind was vanaf dat moment genezen. 19 Toen kwamen de discipelen bij Jezus en 
zeiden, toen zij alleen waren: Waarom konden wij hem niet uitdrijven?

Commentaar van Matthew Henry:           

“Het geval van gekwelde kinderen moet door getrouw en vurig gebed aan God 
worden voorgelegd. Christus genas het kind. Hoewel de mensen pervers waren 
en Christus werd getergd, werd er toch voor het kind gezorgd. Als alle andere 
hulp en bijstand mislukken, zijn we welkom bij Christus, mogen we op Hem en 
op Zijn kracht en goedheid vertrouwen. Zie hier een voorbeeld van Christus’ werk 
als onze Verlosser. Het moedigt ouders aan om kinderen tot Christus te brengen, 
wiens zielen onder de macht van satan zijn; Hij is in staat om ze te genezen, en zo 
gewillig dit te doen. 

Breng ze niet alleen door gebed tot Christus, maar breng ze tot het Woord van 
Christus; tot middelen waarmee satans bolwerken in de ziel worden neergeslagen. 
Het is goed voor ons om onszelf en onze eigen kracht te wantrouwen; maar het 
is onaangenaam voor Christus als we elke macht die van Hem is afgeleid of door 
Hem is verleend, wantrouwen. Er was ook iets in de ziekte dat de genezing be-
moeilijkte. 

De buitengewone macht van satan moet ons geloof niet ontmoedigen, maar ons 
aansporen tot meer ernst in het bidden tot God voor de toename ervan. Verwonderen 
we ons als we satans lichamelijke bezit van deze jonge man zien, wanneer we zijn 
geestelijke bezit van elke zoon van Adam vanaf de val zien!” (Matthew Henry)

Heel belangrijk

Satan is de geestelijke bezitter van ieder mens, van iedere zoon of dochter. De 
Heere Jezus is gewillig om ook dat geestelijk bezit van satan aan hem te onttrekken. 
Als we de Heere Jezus daarom bidden, is Hij gewillig om dat te doen.

Colossenzen 1:13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en over-
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gezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 14 In Hem hebben wij de 
verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. 

Paulus werd gezonden om de blijde boodschap te brengen, dat de mensen zich 
moesten bekeren tot God om bevrijd te worden uit de duisternis en uit de macht 
van satan: Handelingen 26:18. 

Het is heel belangrijk om u te bekeren. Waarom? Omdat u, als u dit niet doet, voor 
eeuwig het eigendom van satan blijft en met hem in de hel terecht komt. Eeuwig, 
houdt nooit op. Dat is verschrikkelijk.

U denkt dat het wel mee zal vallen? U merkt er niets van, dat u het geestelijk eigen-
dom bent van satan? Zo gaat dat. Satan wil graag dat u er niets van merkt, zolang 
u leeft. Satan is de leugenaar en mensenmoordenaar vanaf het begin. Dat zien we 
aan de geschiedenis van Adam en Eva. Hij verleidt en misleidt de mensen. Toen de 
Heere Jezus op aarde was, zei Hij tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën: “Jullie 
hebben de duivel als vader. Jullie willen Mij doden, want jullie kennen Mijn Vader 
niet en daaro herkennen jullie Mij ook niet. U geniet van het leven, geeft toe aan de 
begeerten van de ogen en van het vlees. U probeert ieder het zijne te geven. Wat wil 
een mens nog meer? Dit noemen we struisvogelpolitiek, de kop in het zand steken. 
Totdat u uiteindelijk de leegte van dit alles zult gaan ervaren en merken dat alle 
aardse geneugten uw hart niet kunnen vullen en u de vrede niet geven, die alleen 
de Heere Jezus kan geven.

God laat ons weten door Zijn Woord, dat als een mens niet in de Heere Jezus gaat 
geloven, hij na zijn sterven niet in de hemel komt, maar bij satan in de hel. 

1 Johannes 5:12,13 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet 
heeft, heeft het leven niet. 

Maar ook: Vers 13 Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam 
van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u ge-
looft in de Naam van de Zoon van God. 

Wat God zegt, is betrouwbaar. God heeft nog nooit gelogen.
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Numeri 23:19: God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat hij 
ergens berouw over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou 
Hij spreken en het niet gestand doen?               

Is kennis van eigen zonde nodig voor een waar geloof?

Waarom stel ik deze vraag? Omdat er mensen zijn die hierover verschillend den-
ken. Mensen die nog niet wedergeboren zijn, tobben er soms over. Ja, ze geloven 
wel dat Jezus voor hun zonden gestorven is, maar hebben geen zekerheid van hun 
behoud. Ze twijfelen of ze wel genoeg zondekennis hebben. Sommigen zeggen 
weer dat je er niet zo diep op in moet gaan. Iedereen hoeft toch geen bekering zoals 
Paulus of bijvoorbeeld Bunyan mee te maken? 

De belangrijke vraag is: Waarvoor is Jezus gekomen? Toch, om zondaren zalig te 
maken? Jezus zegt, dat zij die gezond zijn de Medicijnmeester niet nodig hebben. 
Zij, die zich geen zondaar weten en voelen en denken dat ze Jezus niet nodig heb-
ben. Hierover zegt Jezus: 

Johannes 16:7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want 
als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen;  maar als Ik heenga, zal 
Ik Hem naar u toe zenden. 8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen 
van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 9 van zonde, omdat zij niet in Mij 
geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet 
meer zult zien; 11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.

De Heilige Geest overtuigt van zonde. Let op! De Heere zegt niet van zonden. 
Doet de Heilige Geest dat dan niet? O, jawel, van de allerkleinste zonde in daad en 
gedachten. Maar de Heere wil aangeven wat de grootste zonde is van ieder mens. 
Daar kan niemand onder uit. Ieder mens is in zonde ontvangen en geboren zegt 
Gods Woord. (Psalm 51:5) De grootste zonde is dat ze niet in Hem willen geloven. 
Niet met Hem willen sterven aan hun egoïstisch zondig karakter. Niet met Hem 
willen opstaan in een nieuw leven. Een nieuw leven waarin Hij bepaalt wat goed 
voor de mens is. Waarin Hij bepaalt wat we doen moeten om zalig te worden. Dan 
heeft Hij de regie van ons leven in Zijn doorboorde handen. Die Geest overtuigt 
ons ook dat we met God verzoend kunnen worden door de gerechtigheid /ver-
zoening die door de Heere is aangebracht door Zijn offer aan het kruis. Die Geest 
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overtuigt ons ook dat het oordeel over ons komt als we niet in Jezus gaan geloven. 
Dan wacht de mens hetzelfde oordeel als satan in de hel. Eeuwig! God wil dat alle 
mensen zalig worden, niet in de hel komen. Duidelijk toch? Maar de mens moet 
ook willen. Wilt u wel? Zo niet, bid God of Hij u gewillig wil maken.

Geloven en niet twijfelen

Mattheüs 21:21 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u:  Als 
u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is 
gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de 
zee geworpen, dan zou het gebeuren.

Wie twijfelt, heeft geen geloof. Het echte geloof twijfelt niet, maar vertrouwt volle-
dig op de Heere Jezus. Op Zijn genade, almacht en liefde.               

Geloof en daden horen bij elkaar

Mattheüs 23:23 Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft 
tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet 
na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten 
doen en die andere dingen niet nalaten.

De Schriftgeleerden hielden stipt de wet tot in de kleinste details, maar ze kenden 
de Vader niet. Ze onderhielden een uiterlijke godsdienst, maar hun hart was verre 
van de Heere. De Schriftgeleerden en de Farizeeën hadden geen geloof. Geen ge-
loof in God, de Vader, en ook geen geloof in God, de Zoon. Anders zouden ze de 
Heere Jezus herkend hebben. Zij kenden ook geen barmhartigheid en deden geen 
recht aan de wees en de weduwe. Ze verrijkten zich ten koste van hen. 

Bekeer u – geloof het Evangelie

Markus 1:15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgeko-
men; bekeer u en geloof het Evangelie.

Keer terug naar God. Keer uw boze werken de rug toe en geloof de Boodschap 
van redding en zaligmaking. Het Koninkrijk van God is nabij gekomen en nie-
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mand zal daar binnen kunnen gaan zonder wedergeboorte, zei Jezus tegen de 
Schriftgeleerde Nicodemus.

Geen geloof in de almacht van Jezus

Markus 4:40 En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen 
geloof? 41 En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze 
toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Het was nog in het begin van hun omgang met Jezus. De discipelen hadden de 
Heere al wel wonderen zien doen, maar dat ook de wind en de zee Hem gehoor-
zaamden, was nieuw voor hen. Zij wisten op dat moment nog niet dat Hij ook de 
Schepper was. Later wel. De apostel Johannes begint zijn Evangelie met de belijde-
nis dat Jezus alles geschapen heeft.                

Geloof alleen

Markus 5:35 Terwijl Hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd 
van de synagoge, die zeiden: Uw dochter is gestorven; waarom valt u de Meester 
nog lastig? 36 En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei 
Hij tegen het hoofd van de synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen. 

Het hoofd van de synagoge wordt door Jezus aangespoord om te blijven geloven 
in Zijn almacht.                 

Voor wie gelooft zijn alle dingen mogelijk

Markus 9:23 En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk 
voor wie gelooft. 24 En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, 
Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.

Kan een gelovig mens soms ook last hebben van ongeloof, van twijfel? Ja, dat blijkt 
uit deze tekst. Het is een eerlijk getuigenis en de Heere heeft desondanks zijn ge-
bed verhoord en zijn kind genezen. 
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Door geloof behouden en genezen

Markus 10:52 En Jezus zei tegen hem: Ga heen,  uw geloof heeft u behouden. En 
meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg.               

Wat u biddend begeert, geloof dat u het zult ontvangen

Mattheüs 7:7 Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal 
voor u opengedaan worden. 8 Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die 
vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. 9 Of is er iemand onder u die 
zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? 10 Of als hij hem om een 
vis vraagt, zal hij hem een slang geven? 11 Als u,  die slecht bent, uw kinderen dan 
goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, 
goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. 

In Lukas 11:9-13 staat grotendeels hetzelfde. Alleen staat in vers 13 in plaats van “ 
goede gaven”, “ Heilige Geest”. De Heilige Geest is wel de allerbeste goede gave. 

Geldt deze belofte voor iedere gelovige of was deze alleen voor Zijn discipelen be-
doeld? De apostel Johannes geeft antwoord op onze vraag:  

1 Johannes 5:14 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God,  
dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. 15 En als wij weten 
dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat 
wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.

Johannes herhaalt in deze teksten hetgeen de Heere ook gezegd heeft. Hij voegt 
er wel aan toe, dat wij naar Zijn wil moeten bidden. Dit geldt voor alle gelovigen. 

Jakobus 1:5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen 
aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem 
gegeven worden. 6 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. 
Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd 
en op- en neergeworpen wordt.

Jakobus 5:13 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede 
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moed? Laat hij lofzingen. 14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen 
van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie 
zalven in de Naam van de Heere. 15 En het gelovige gebed zal de zieke behouden 
en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat 
vergeven worden.

1 Johannes 3:22 En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij 
Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.

Het is heel belangrijk dat we bidden naar Gods wil, onder de leiding van de Heilige 
Geest. Dat moeten we nooit vergeten. God heeft in Zijn goedheid en genade de 
mensheid nog veel bekwame dokters, zorgmogelijkheden en medicijnen ter be-
schikking gegeven voor het herstel van een ziek lichaam. Maar al deze dingen moe-
ten wél door de HEERE gezegend worden. Zonder Zijn zegen, is er geen genezing. 
Dit geldt ook voor vaccinaties. Er is veel verwarring over wél of niet vaccineren in 
deze tijd. Hoe we er ook over denken, we moeten nooit op de vaccinatie vertrou-
wen, maar altijd de HEERE bidden of Hij een middel wil zegenen. 

Speciale beloften voor de twaalf discipelen van de Heere 
Jezus over de verhoring van hun gebeden

Het is, denk ik, goed om een onderscheid in de beloften van de Heere Jezus aan 
te brengen. Sommige beloften hadden betrekking op hun arbeid op deze aarde. 

Mattheüs 18:19 Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, 
eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de 
hemelen is.

Mattheüs 21:20 Toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden: 
Hoe is de vijgenboom zo ineens verdord? 21 Maar Jezus antwoordde en zei tegen 
hen: Voorwaar, Ik zeg u:  Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen 
wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeg-
gen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. 22 En alles 
wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.

Markus 11:22 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God. 23 Want, 
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voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de 
zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, 
gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. 24 Daarom zeg Ik u: alles wat 
u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

Johannes 14:13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de 
Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. 14 Als u iets vragen zult in Mijn Naam, 
Ik zal het doen.

Johannes 15:7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven,  vraag wat u maar 
wilt en het zal u ten deel vallen. 8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel 
vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

Johannes 16:23 En op die dag zult u Mij niets vragen.  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. 24 Tot nu toe 
hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijd-
schap volkomen zal worden.

De teksten in Johannes 14 t/m 16 zijn onderdeel van het onderwijs dat de Heere 
Jezus op Zijn laatste avond aan elf van Zijn discipelen gaf, want vanaf Johannes 
13:30 vertrekt Judas om de Heere Jezus te verraden. Dat onderwijs aan zijn elf dis-
cipelen is onderwijs voor alle gelovigen.                  

De discipelen geloofden niet dat Jezus opgestaan was

Markus 16:11 En toen die hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, geloof-
den zij het niet. 12 En daarna is Hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee 
van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. 13 Ook zij gingen het aan 
de anderen berichten; maar zij geloofden ook hen niet.

Lukas 24:41 En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonder-
den, zei Hij tegen hen: Hebt u hier iets te eten?

We kunnen uit het Woord opmaken dat Johannes wél geloofde, na zijn bezoek aan 
het lege graf. En de vrouwen geloofden ook.
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Door het geloof worden de zonden vergeven

Lukas 5:20 En Hij ziende hun geloof, zei tot hem: Mens, uw zonden zijn u verge-
ven. SV

Deze man met verlamde benen, werd door het dak tot Jezus gebracht. Jezus wist 
wat de grootste nood was van deze man. Jezus kende zijn hart. Hij vergaf eerst de 
zonden van die man en genas een ogenblik later zijn benen.                

Een groot geloof

Mattheüs 8:5 Toen Jezus in Kafarnaüm kwam, liep een officier van het Romeinse 
leger op Hem toe. 6 Hij vertelde dat zijn knecht verlamd in bed lag en verging van 
de pijn. Hij vroeg of Jezus er iets aan wilde doen. 7 ‘Ja, zei Jezus, ‘zal Ik meegaan 
om hem te genezen?’ 8‘ Nee, nee,’ antwoordde de officier. ‘U hoeft niet bij mij 
thuis te komen. Daar ben ik niet goed genoeg voor. U kunt gewoon hier blijven. 
Als U zegt dat mijn knecht beter moet worden, wórdt hij beter. 9 Want ik moet 
doen wat mijn commandant mij opdraagt, en mijn soldaten moeten doen wat ik 
zeg. Als ik tegen een soldaat zeg: “Ga,” dan gaat hij. Als ik tegen een ander zeg: 
“Kom,” dan komt hij. En als ik tegen mijn knecht zeg: “Doe dit eens,” dan doet 
hij het. Zo is het ook met U. Als U zegt dat de ziekte uit mijn knecht moet ver-
dwijnen, gebeurt dat!’ 10 Jezus was verbaasd en zei tegen de mensen om Hem 
heen: ‘Nergens in Israël heb Ik iemand ontmoet die zoveel geloof heeft!  11 Ik 
zeg u dat uit alle delen van de wereld een stroom van mensen het Koninkrijk 
van de hemelen zal binnengaan. Zij zullen met Abraham, Isaak en Jakob aan tafel 
zitten. (Het Boek)

Mattheüs 8:11 Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen 
aanliggen met Abraham en Isaak en Jakob in het Koninkrijk van de hemelen; 12 
maar de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste 
duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 13 En Jezus zei tot de 
hoofdman: Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas, juist op 
dat uur. NBG

Dit betrof het geloof van een Romeinse legerhoofdman. De Romeinen hielden 
Israël bezet. Deze hoofdman had een synagoge voor de Joden laten bouwen,
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Gradaties in geloof – groot en klein geloof

Lukas 17:5 En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof. 6 
En de Heere zei: Als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze 
moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u ge-
hoorzamen.

Deze tekst leert ons dat God de kleingelovige niet veracht. De toetssteen is de 
echtheid van ons geloof. 

Het geloof van de discipelen

Mattheüs 16:4 Het  verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar 
hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij 
verliet hen en ging weg.

Mattheüs 16:5 Aan de overkant kwamen zijn leerlingen tot de ontdekking dat zij 
waren vergeten brood mee te nemen. 6 ‘Pas op voor de gist van de Farizeeën 
en Sadduceeën,’ waarschuwde Jezus. 7 Zij dachten dat Hij dit zei omdat zij geen 
brood bij zich hadden. 8 Jezus wist wel wat er in hen omging en zei: ‘Wat heb-
ben jullie toch weinig vertrouwen in Mij! Waarom maken jullie je zorgen over 
brood? 9 Begrijpen jullie het dan nog niet? Zijn jullie vergeten dat Ik vijfduizend 
mensen van maar vijf broden te eten heb gegeven? En dat er volle manden over-
bleven? 10 Weten jullie niet meer dat Ik later vierduizend mensen van zeven bro-
den te eten heb gegeven? En dat er weer heel veel overbleef? 11 Waarom denken 
jullie dan dat Ik het zojuist over brood had? Ik waarschuwde jullie voor de gist van 
de Farizeeën en Sadduceeën!’ 12 Eindelijk begrepen zij dat Hij met gist de leer 
van de Farizeeën en Sadduceeën bedoelde. (Het Boek)

Mattheüs 16:13 Toen Jezus in Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: 
‘Wie ben Ik, de Mensenzoon, volgens de mensen?’ 14 ‘Sommigen zeggen dat U 
Johannes de Doper bent,’ antwoordden zij. ‘Anderen denken dat U Elia bent. Of 
Jeremia of een van de andere profeten.’ 15 ‘En jullie dan?’ vroeg Hij. ‘Wat denken 
jullie over Mij? Wie ben Ik?’ 16 Simon Petrus zei: ‘U bent de Christus, de Zoon 
van de levende God.’ 17 ‘Gelukkig ben jij, Simon, zoon van Jona! Mijn hemelse 
Vader heeft je dit persoonlijk duidelijk gemaakt. Je hebt dit niet van een mens van 
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vlees en bloed. 18 Jij bent Petrus, de rots waarop Ik mijn Gemeente zal bouwen. 
De poorten van het dodenrijk zullen nooit macht over haar krijgen. 19 Ik zal je de 
sleutels geven van het Koninkrijk van de hemelen. Alles wat je op aarde bindend 
verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt, zal 
ook in de hemel ontbonden worden.’ 20 Hij verbood zijn leerlingen ten strengste 
iemand te vertellen dat Hij de Christus was. (Het Boek)

Door geloof genezen en behouden

Lukas 17:18 Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer 
te geven dan deze vreemdeling? 19 En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw 
geloof heeft u behouden.

Eén van de tien genezen melaatsen kwam terug om de Heere te bedanken. Hij was 
een Samaritaan, een buitenlander. De negen anderen kwamen niet terug om de 
Heere te danken en God de eer te geven. Zij misten daardoor ook hun behoudenis. 
Wat een verstrekkend gevolg van hun ondankbaarheid.

Nog wel geloof op aarde bij de komst van de Heere?

Lukas 18:8 Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des 
mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

De Heere Jezus bedoelt hier zeer waarschijnlijk de tijd vlak voor Zijn komst om 
Zijn Bruidsgemeente tot Zich te nemen. Er staat niet dat Hij dan terugkomt. Het 
is zeker de vraag of er dan nog veel wedergeboren mensen op aarde zijn. De grote 
afval is nu al begonnen. Het is de tijd vlak voor de Grote Verdrukking. Ook nu al 
worden overal in de wereld Gods kinderen verdrukt, vervolgd en omgebracht. In 
Europa zijn er al heel weinig echte Bijbelgetrouwe gelovigen meer. Ook in de VS 
loopt het aantal mensen dat de Bijbel van kaft tot kaft gelooft, heel hard terug. De 
Heere wist dat.                   

Bartimeüs door geloof behouden en genezen

Markus 10:46 En zij kwamen in Jericho. En toen Hij en Zijn discipelen en een gro-
te menigte Jericho uitgingen, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, de blinde, aan 
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de weg te bedelen. 47 En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon 
hij te roepen en te zeggen: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij!

Lukas 18:35 Het gebeurde nu toen Hij ( Jezus) dicht bij Jericho kwam, dat een ze-
kere blinde aan de weg zat te bedelen. 36 En toen hij de menigte voorbij hoorde 
gaan, vroeg hij wat er aan de hand was. 37 En zij vertelden hem dat Jezus de Na-
zarener voorbijging. 38 En hij riep en zei: Jezus, Zoon van David, ontferm U over 
mij! 39 En zij die vooraan liepen, bestraften hem, opdat hij zou zwijgen. Hij echter 
riep des te meer: Zoon van David, ontferm U over mij! 40 Jezus nu bleef staan 
en beval dat men hem naar Hem toe zou brengen en toen hij dichtbij gekomen 
was, vroeg Hij hem: 41 Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, dat ik 
ziende mag worden. 42 En Jezus zei tegen hem: Word ziende. Uw geloof heeft u 
behouden. 43 En onmiddellijk werd hij ziende, en hij volgde Hem, terwijl hij God 
verheerlijkte. En al het volk gaf God de eer, toen het dat zag.

Opmerkelijk. Bartimeüs wist en geloofde dat Jezus de beloofde Zoon van David 
was. Had iemand hem dat verteld? Dat zou kunnen, maar God zou het ook door 
Zijn Geest aan hem kenbaar gemaakt kunnen hebben. Bartimeüs geloofde, werd 
ziende en werd ook behouden. Er was ook meteen vrucht zichtbaar. Hij verheerlijk-
te God en volgde de Heere Jezus op de weg. Ook al het volk gaf God de eer. 

De HEERE bidt dat ons geloof niet ophoudt

Lukas 22:32 Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u 
eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders.

Dit gebed heeft Jezus voor Petrus gebeden. Doet de Heere dit voor iedere gelovige? 
Ja, dat blijkt uit het volgende vers. 

Jezus bidt voor al Zijn discipelen, die Hem door de Vader 
gegeven zijn

Johannes 17:9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij 
gegeven hebt, want zij zijn van U. 10 En al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, 
is van Mij; en Ik ben in hen verheerlijkt. 11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar 
dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij 
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gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.

Jezus bidt voor onze bescherming tegen de boze

Johannes 17:15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen 
bewaart voor de boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld 
ben. 17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid. 18 Zoals U Mij in 
de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. 19 En Ik heilig 
Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. 20 En Ik bid niet al-
leen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, 21 
opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons 
één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

De Heere Jezus bidt voor de gelovigen van alle tijden: Opdat zij één zijn. Dat is heel 
belangrijk voor het getuigenis naar deze Godloze wereld. Wat wordt dat getuigenis 
nu verzwakt door de grote verdeeldheid onder de gelovigen. Wat wordt de Geest 
bedroefd door de vele kerkelijke denominaties, waarvan ieder denkt dat zijn kerk, 
de ware kerk is. Gods getuigenis wordt verduisterd door de vele dwalingen. Er is 
weinig ware kennis van het Woord. In onze tijd lezen veel jongeren de Bijbel niet 
meer. Er is weinig kennis van het profetische Woord met betrekking tot de eindtijd. 
Men grijpt heel vaak terug op uitspraken van theologen van alle tijden, in plaats 
van rechtstreeks naar de Schrift te gaan en Schrift met Schrift te vergelijken. Waar 
de profetieën veracht worden en het Woord geen gezag meer heeft, wordt de Geest 
gedoofd. Maar Gods Geest leidt in alle waarheid. Ons gebed is: “Heere wilt u Zich 
ontfermen over de kerk. Wilt u de bedekking en de verblindheid wegnemen door 
uw Heilige Geest”. 

In Openbaring geeft Johannes aan de lauwe eindtijd gemeente van Laodicea de 
woorden van de Heere Jezus door: 

Openbaring 3:18 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, 
opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed wordt en de schande van 
uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult 
kunnen zien.
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De Heere Jezus pleit voor Zijn gelovigen

Romeinen 8:34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat 
meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook 
voor ons pleit.

Dat hebben de gelovigen nodig, want wij hebben een aanklager, die ons dag en 
nacht aanklaagt: de satan. Hij is er heel goed in, om ons de zonden uit het verleden 
in herinnering te brengen of ons in te fluisteren, dat er voor ons geen hoop meer 
is. Of hij wil dat we God gaan wantrouwen, zoals hij ook Eva misleidde: “Heeft God 
wel gezegd?“ In dit soort situaties moeten we zelf ook pleiten op de beloften van 
God en satan antwoorden met Gods Woord, het zwaard des Geestes. De Heere 
Jezus is hierin ons voorbeeld tijdens zijn verzoeking in de woestijn antwoordde Hij 
satan met het Woord van God.

Openbaring 12:10 Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van 
onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, 
die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

Hebreeën 7:25 Daarom kan Hij (Christus) ook volkomen zalig maken wie door 
Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Wij hebben één Middelaar tussen God en ons, de mens Christus Jezus (de Zoon 
des mensen en de Zoon van God).                 

Geloof met een bijzondere belijdenis

Johannes 1:50 Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon 
van God, U bent de Koning van Israël. 51 Jezus antwoordde en zei tegen hem: 
Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult 
grotere dingen zien dan deze. 

Nathanaël had wel een bijzonder getuigenis en God had hem blijkbaar vanuit de 
profetieën in het Oude Testament geopenbaard Wie de Heere Jezus is. De Heere 
belooft dat Hij hem een nog grotere openbaring van Zichzelf zal laten zien in de 
toekomst.
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Jezus’ macht en heerlijkheid geopenbaard

Johannes 2:11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, 
en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

Het eerste wonder dat Jezus gedaan heeft in Kana was, water veranderen in wijn. In 
Zijn verkondiging van het Evangelie aan de Joden blijven de wijnstok, de druif, de 
wijn, de wijnbouwer, een belangrijke rol spelen. De Heere begint met het verande-
ren van water in wijn en Hij eindigt ook met wijn, bij de instelling van het Heilig 
Avondmaal. Om door middel van het Heilig Avondmaal Zijn dood te gedenken tot-
dat Hij weerkomt met brood (Zijn verbroken lichaam) en wijn (Zijn vergoten bloed). 

De Heilige Geest brengt woorden van God in herinnering

Johannes 2:22 Toen Hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden Zijn discipe-
len zich dat Hij dit tegen hen gezegd had en geloofden zij de Schrift en het woord 
dat Jezus gesproken had. 23 En toen Hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens 
het feest, geloofden velen in Zijn Naam, toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed.

Wat herinnerden de discipelen zich van hetgeen Jezus gezegd had? O.a. dat Hij 
gezegd had: “Breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.” 
Hij sprak toen over de tempel van Zijn Lichaam.

Geen mens hoeft verloren te gaan

Johannes 3:14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de 
Zoon des mensen verhoogd worden, 15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet ver-
loren gaat, maar eeuwig leven heeft. 16 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. 17 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. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, 
maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam 
van de eniggeboren Zoon van God.

Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon 
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ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Johannes 3 vers 16 wordt wel het Evangelie in de notendop genoemd. Ja, hier wordt 
het hoofdthema van Gods Woord samengevat in enkele verzen. Het geeft Gods 
complete plan weer. Hier spreekt de Heere Jezus Zelf rechtstreeks tot ons en Wie 
zou het ook beter kunnen weergeven dan de Heere Jezus.

Samaritanen komen tot geloof

Johannes 4:21 Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op 
deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden.

Johannes 4:28 Zo verliet de vrouw dan haar watervat, en ging heen in de stad en 
zeide tot de lieden: 29 Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik 
gedaan heb; is Deze niet de Christus ? 30 Zij dan gingen uit de stad, en kwamen 
tot Hem.

Johannes 4:39 En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het 
woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan 
heb. 40 Toen dan de Samaritanen bij Hem gekomen waren, vroegen zij Hem bij 
hen te blijven, en Hij bleef daar twee dagen. 41 En er kwamen er nog veel meer 
tot geloof, vanwege Zijn woord,

Uit deze geschiedenis blijkt dat de Heere in eerste instantie het getuigenis van de 
vrouw zegent. Maar daarna geloven de mensen, omdat ze rechtstreeks naar de 
Heere Jezus gaan om Hem te horen.

Hebreeën 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan 
enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en 
geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten 
van het hart.

Geloven en genezen

Johannes 4:50 Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde 
het woord dat Jezus tegen hem zei, en ging heen. 53 De vader dan zag in dat het 
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op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had: Uw zoon leeft. En hij geloof-
de, hijzelf en zijn hele huis.

Allen die in zijn huis woonden en het wonder gezien hadden, geloofden ook in 
Jezus.                                       

De woorden van Jezus horen en in God geloven

Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem ge-
looft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoe-
menis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Betekenis van het woord verdoemenis.In andere vertalingen worden in plaats van 
verdoemenis, de woorden oordeel, gericht en vervloeking gebruikt. 

Wat zegt de ongelovige wereld hierover? We raadplegen hiervoor Wikipedia.

“In een aantal westerse varianten van het christendom is de vervloeking wat een 
mens verdient voor zijn  zonden. Alleen bij de gratie van God en de verlossing 
van Jezus Christus kan de mens de hemel bereiken. Tradities die de Bijbel geheel 
dan wel grotendeels symbolisch nemen, wijken daarvan soms af of geven de aan-
hangers de mogelijkheid hier individueel een vrijere interpretatie aan te geven. De 
traditionele tegenhanger van de hemel is de hel. De Rooms-Katholieke Kerk kent 
een vagevuur als een soort tussenstation, waar de zondaar gelouterd kan worden 
indien zijn zonden ernstig maar niet onoverkomelijk zijn.

Traditioneel zou de hel zich in de aarde bevinden, maar sommige moderne christe-
nen lokaliseren de hel in een voor de mens onzichtbare dimensie.

De oosterse kerken binnen het christendom stellen de hel regelmatig als evenredig 
tegenhanger tegenover de Liefde van God of Jezus Christus. Hierin kijken oosters 
orthodoxe christenen dus met een andere invalshoek naar hetzelfde fenomeen als 
de rooms-katholieken.

De calvinisten in Nederland en daarbuiten kennen een veelheid aan interpretaties. 
Een vagevuur kennen zij niet en de interpretatie van de vorm en toedracht van de 
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hel, alsmede wie deze verdient, hangt regelmatig samen met de wijze waarop men 
de Bijbel leest en uitlegt: à la lettre of meer met een mystieke en overdrachtelijke 
betekenis.” (Wikipedia)

De gevolgen van ongeloof

Johannes 5:38 En Zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u Hem niet gelooft 
Die Hij gezonden heeft.

Johannes 5:46 Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over 
Mij geschreven. 47 Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden 
geloven?

De orthodoxe Joden zeiden wel in Mozes te geloven, maar handelden daar niet 
naar. Jezus zegt dat ze niet in Mozes geloven, anders zouden ze Hem herkend 
hebben. Zij geloven daarom ook niet in God. Jezus zegt van hen, dat ze de duivel 
als vader hebben.                      

God werkt het geloof

Johannes 6:29 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u 
gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.

Jezus zegt, dat het geloof in Hem een gave van God is. Aan wie geeft God dit ge-
loof? Aan alle mensen die daar naar verlangen en erom vragen in het gebed. Pas 
achteraf zien we dat God ons gewillig gemaakt heeft en ons de geestelijke ogen ge-
opend heeft. Waarom maakt God niet alle mensen gewillig? Hij heeft geen robots 
geschapen. “Een ieder die wil, kome en neme het Water des Levens om niet.” Het 
is een vrijwillige keuze en het is Gods wil dat alle mensen zalig worden, maar over 
het algemeen volgt de mens liever zijn eigen wil en maakt zijn eigen keuzes. Dan 
is het nog een groot wonder dat er mensen tot geloof komen in de Heere Jezus.

Jezus is het Brood uit de hemel-opstaan op de jongste dag

Johannes 6:35 En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij 
komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst 
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hebben. 36 Maar Ik heb u gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u 
niet.39 En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles 
wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de 
laatste ( jongste) dag. 40 En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat 
ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen 
opstaan op de laatste ( jongste) dag. 47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij 
gelooft, heeft eeuwig leven. 48 Ik ben het Brood des levens.

Jezus spreekt van „de laatste ( jongste) dag” (Johannes 6:39, 40, 44, 54); Martha van 
de opstanding „op de laatste dag” (Johannes 11:24); Jezus van het oordeel op „de 
laatste dag” (Johannes 12:48).

Het gaat in bovengenoemde teksten over gelovigen die zullen opstaan uit de dood. 
Wanneer? Vanuit andere teksten uit het Woord van God weten we dat de opstan-
ding plaats vindt, vlak voor de opname van de gelovigen. De gelovigen die dan 
nog leven, worden in een oogwenk veranderd. Deze opname zal plaats vinden, vlak 
vóór de Grote Verdrukking van zeven jaren. Na deze zeven jaren zal de Heere Jezus 
terugkomen met al Zijn heiligen en engelen om het Messiaanse Vrederijk op te 
richten. (Zacharia 14:5 en 9) 

Andere namen voor de jongste dag

Deze dag wordt ook nog met andere namen genoemd in het Nieuwe Testament. 
Hij wordt genoemd: de dag van het oordeel (1 Johannes 4:17, vgl. Romeinen 2:16; 
Handelingen 17:31); de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig 
oordeel van God (Romeinen 2:5 vgl. Maleachi 4:1 en 5); de dag van de verlossing 
(Efeze 4:30; Lukas 21:28, 34-36). Of ook: de dag van de Heere (1 Thessalonicenzen 5:2); 
de dag van de Heere Jezus (2 Korinthe 1:14); de dag van Christus (2 Thessalonicenzen 
2:2); de dag van de toekomst van de Heere (Maleachi 3:2); de toekomst van de 
Heere Jezus Christus (1 Thessalonicenzen 3:13; 4:15; 5:23); de toekomst van de dag 
Gods (2 Petrus 3:12, vgl. de verschijning van Zijn toekomst, 2 Thessalonicenzen 2:8, 
de verschijning van Christus, 1 Timotheüs 6:14; 2 Timotheüs 4:1; Titus 2:13).

De profeten hebben alles voorzegd

De profeten hebben van Zijn eerste komst geprofeteerd. Zijn lijden, sterven en 



44

opstanding. Ze hebben ook over Zijn wederkomst geprofeteerd. Ze hebben ge-
profeteerd over de komst van het Messiaanse Vrederijk. Over de terugkeer van het 
Joodse volk naar het land Israël. Ja, zelfs over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 
Niet in alle details, maar wel in grote lijnen. In Amos 3 staat dat de HEERE niets 
verbergt voor Zijn profeten.

Amos 3:7 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft 
geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

De jongste dag – redding van Israël

Met de wederkomst van de Heere Jezus, de dag des Heeren, zal de oude tijd in den 
nieuwe overgaan. Hij zal Zijn heerlijkheid openbaren en Zijn wondermacht ten 
toon spreiden. Hij zal wondertekenen geven aan de hemel. Over de goddelozen zal 
gericht gehouden worden.

Jesaja 9:3 Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en de knuppel 
van hun slavendrijver hebt U verbroken als eens op Midiansdag. 4 Ja, elke laars, 
stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand 
worden, voedsel voor het vuur.

Jesaja 13:10 Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht 
niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de 
maan zal haar licht niet laten schijnen. 13 Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, 
en de aarde zal lostrillen van haar plaats om de verbolgenheid van de HEERE van 
de legermachten, en om de dag van Zijn brandende toorn.

Jesaja 24:21 Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de 
hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal 
straffen.

Jesaja 43:19 Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? 
Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis.

Jesaja 63:3 Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. 
Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed 
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is op Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet. 4 Want de dag van de 
wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen. 5 Ik keek rond, 
maar er was niemand die hielp; Ik ontzette Mij, want er was niemand die onder-
steunde. Daarom heeft Mijn arm Mij heil verschaft, en Mijn grimmigheid, die 
heeft Mij ondersteund. 6 Ik heb de volken vertrapt in Mijn toorn, Ik heb hen dron-
ken gemaakt in Mijn grimmigheid, Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen.

Daniël 7:18 De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ont-
vangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in 
der eeuwen eeuwigheid.

Daniël 7:27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de 
koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de 
heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en 
alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

Joël 2:2 Het is  een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en 
donkerheid.

Joël 2:30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde bloed en vuur 
en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, 
voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.           

Amos 8:9 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon 
midden op de dag zal laten ondergaan; op klaarlichte dag zal Ik het land duister 
maken.

Micha 1:3 Want zie, de HEERE komt uit Zijn woonplaats, Hij daalt af en treedt op 
de hoogten van de aarde. 4 De bergen smelten onder Hem weg, de dalen splijten 
als was voor het vuur, als water dat langs een helling vloeit.

Micha 5:8 Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden 
zullen uitgeroeid worden.

Maleachi 4:1 Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle 
hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag 
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die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen 
wortel noch tak zal overlaten. 3 U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof 
zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik bereiden zal, zegt de HEE-
RE van de legermachten.

Openbaring 11:15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide 
stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze 
Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. 16 
En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich 
met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 17 en zeiden: Wij danken U, Heere, 
God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter 
hand hebt genomen en Koning geworden bent.

Openbaring 14:20 En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed 
uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver.

Het Joodse volk in het Messiaanse vrederijk

Maar Gods volk zal worden gered. Hij doet iets nieuws op de aarde: God brengt 
Israël weer tot leven en verrijkt het met stoffelijke en geestelijke zegeningen:

Jesaja 11:9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige 
berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de 
bodem van de zee bedekt. 10 Want op die dag zal de  Wortel van Isaï er zijn, Die 
zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. 
Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

Jesaja 43:25 Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelg omwille van Mijzelf, en 
aan uw zonden denk Ik niet.

Jesaja 44:22 Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een 
wolk. Keer tot Mij terug, want Ik heb u verlost.

Jesaja 66:22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, 
voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw 
nageslacht en uw naam blijven staan.
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Ezechiël 36:25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw 
onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 26 Dan zal Ik u een nieuw 
hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen 
uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 27 Ik zal Mijn Geest in 
uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u 
Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. 28 U zult wonen in het land dat Ik uw 
vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn.

Ezechiël 37:12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, 
Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik 
zal u brengen in het land van Israël.13 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als 
Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. 14 Ik zal Mijn 
Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u 
weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

Hosea 2:14 Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van Achor 
tot een deur van hoop.

Hosea 2:18 Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid 
nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. 19 
In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen.

Hosea 2:21 Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren, en die 
zullen Jizreël verhoren.

Schuldvergeving, heiligheid, een nieuw verbond worden toegezegd Maar ook 
wijngaarden en welvaart. Israël zal voor eeuwig de bruid van God worden. Na het 
Vrederijk van de Messias komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en aan de 
vorige dingen zal niet meer gedacht worden. 

Nog even in punten wat de profeten gezegd hebben:
 y Er zal nergens kwaad worden gedaan.
 y De aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE.
 y De volken zullen naar de Heere Jezus vragen.
 y De Heere Jezus zal een rustplaats zijn voor de volken.
 y De HEERE zal de zonden uitdelgen.
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 y De HEERE zal niet meer aan de zonden denken.
 y De HEERE schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
 y Het nageslacht van de Joden zal eeuwig de nieuwe aarde bewonen.
 y Ik zal u, Joden, reinigen van de afgoden.
 y Ik zal u, Joden, een nieuw hart en een nieuwe Geest geven.
 y De HEERE zal het zó maken, dat de Joden in Zijn geboden wandelen.
 y De Joden zullen wonen in het land van hun vaderen.
 y U zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn.
 y Ik zal u, Joden, voor eeuwig tot Mijn bruid nemen.
 y U zult de HEERE kennen.
 y Het Joodse volk zal gezegend worden met wijngaarden.                                                                                                                                    

De dag van de Heere Jezus Christus begint met Zijn 
komst op de wolken

Met de verschijning van Christus op de wolken begint in volle luister de dag van de 
Heere, de dag van onze Heere Jezus Christus, de „jongste” dag. 

Gebeurtenissen op de jongste dag 
 y De jongste dag zal worden vervuld door:
 y De komst van Christus op de wolken. 
 y De opstanding van de gestorven gelovigen. 
 y De opname van de gelovigen. 
 y Het Vrederijk met een vernieuwde aarde. 
 y Het eindgericht (laatste oordeel). 
 y De nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. 
 y Al met al geen dag van vierentwintig uren.

Tekenen die aan de jongste dag voorafgaan

Aan de tekenen van de tijden zullen we kunnen zien, dat de jongste dag aanstaan-
de is. De tekenen van Jezus’ toekomst zullen gezien worden. (Mattheüs 24:3-13) 
Tekenen die ons zeggen: de toekomst van de Heere komt dichtbij. Zie, de Rechter 
staat voor de deur. (Jakobus 5: 8, 9) 
 y De ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden. 
 y De liefde van velen zal verkillen. 
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 y De algemene afval van (schijn)gelovigen.
 y De komst van de Antichrist, 
 y De verbreiding van het Evangelie tot aan de einden der aarde. (Mattheüs 24:14) 
 y Bewegingen onder Israël. (Romeinen 11:25, 26) 
 y Vreselijke oorlogen. (Markus 13:8)
 y Gebeurtenissen in het rijk van de natuur. (Mattheüs 24:7 en 29) 
 y Gebeurtenissen, ons meegedeeld in het Boek Openbaring. 
 y Nauwelijks zal er meer geloof zijn op aarde. (Lukas 18:8) 

Jezus wist wie niet wilden geloven

Johannes 6:64 Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist 
van het begin af wie het waren die niet geloofden,  en wie het was die Hem zou 
verraden.

Jezus weet wat er in ieders hart leeft. Hij is God de Zoon. Hij is de Schepper. Hij is 
alwetend. Hij weet of u Hem echt liefhebt of dat u een naamchristen bent.

Aankondiging van de komst van de Heilige Geest

Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water 
zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in 
Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat 
Jezus nog niet verheerlijkt was.

Nadat de Heere Jezus is opgevaren naar de hemel en daar de heerlijkheid bij de 
Vader ontvangen heeft, die Hij van de beginne had, heeft Hij op de Pinksterdag 
de Heilige Geest uitgestort. Hij had gezegd: “Het is beter voor u, dat Ik heenga, 
want anders kan de Trooster, de Heilige Geest niet komen. Maar als Ik heenga, zal 
Ik Hem naar u toezenden. Ik laat u niet als wezen achter.” Een ieder die in de Zoon 
gelooft, ontvangt de Heilige Geest.

Ongelovigen sterven in hun zonden

Johannes 8:24 Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet 
gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven.
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Psalm 73:17 Maar uiteindelijk ging ik Gods huis binnen en zag hoe het met de 
ongelovigen afliep. 18 Werkelijk, U laat hen op gladde wegen lopen en uitglijden. 
U laat hen tenslotte ineenstorten en een ruïne worden. 19 In een oogwenk veran-
deren zij en bekijkt ieder hen met afgrijzen. Dan zijn ze weg, omgekomen door 
rampen. 20 Zoals een droom na het ontwaken niet echt blijkt te zijn, zo ontkent 
U, Heere, hun bestaan als U erbij wordt betrokken. (Het Boek) 

Wat Jezus hier zegt, zegt ook Asaf in Psalm 73. Het loopt slecht af met de ongelo-
vigen. Asaf zegt dat ze omkomen door rampen. Dat kan, maar ze kunnen ook op 
een andere manier omkomen. Ook gelovigen kunnen door een ramp omkomen. 
Met omkomen kan ook bedoeld worden, eeuwig omkomen, omdat ze niet geloven. 
Jezus bedoelt hier, eeuwig omkomen, omdat ze zich niet bekeerd hebben en in hun 
zonden sterven.           

Velen geloofden in Hem

Jezus woorden geloven en doen

Johannes 8:30 Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. 31 Jezus dan 
zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u wer-
kelijk Mijn discipelen,

“In de woorden van Jezus blijven”, betekent: Gods Woord in je hart bewaren, Hem 
gehoorzamen en onder de leiding van de Heilige Geest naar Zijn woorden en ge-
boden leven. Dan staat de Heere Jezus op de eerste plaats. Dan hebben we Zijn 
geboden en wetten lief. 

Vergelijk in het OT Psalm 119:11 Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat 
ik tegen u niet zondig.

Johannes 14:21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij 
liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem lief-
hebben en Mijzelf aan hem openbaren.
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Waarom gelooft u Mij niet?

Johannes 8:45 Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet. 46 Wie van 
u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet?

Die vraag komt ook naar ons toe als u nog niet in Jezus gelooft. Waarom gelooft u 
Mij niet? Wat houdt u tegen? Jezus wil u zalig maken! Geef Hem de eerste plaats in 
uw leven en u zult een volkomen vreugde en vrede in uw hart ervaren die de wereld 
u niet kan geven. U wacht bovendien een heerlijke toekomst in de eeuwigheid, 
verenigd met de Vader en de Zoon.                 

Geloven en genezen

Johannes 9:18 De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en 
ziende was geworden, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende 
geworden was.

Johannes 9:35 Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden, en 
toen Hij hem gevonden had, zei Hij tegen hem: Gelooft u in de Zoon van God? 
36 Hij antwoordde en zei: Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven? 37 En 
Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt én Die met u spreekt, Die is het. 38 En hij 
zei: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.

Hij was blind geboren en als de Heere Jezus hem geneest, dan is de Eerste Persoon 
Die hij ziet, de Zoon van God. Dat brengt hem tot aanbidding. Dat geldt ook voor 
geestelijk blinden. Als zij door de Heere ziende gemaakt worden. Dan kan het toch 
niet anders, dan dat ze de Heere gaan danken en aanbidden.

De ongelovige Joden zijn niet Zijn schapen 

Johannes 10:25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet.  
De werken die Ik doe in de Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij. 26 Maar u 
gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u gezegd heb.

Op een ander moment zegt Jezus, dat zij een andere vader hebben, namelijk de 
duivel. De Heere kent hun onbekeerde, huichelachtige harten.
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Velen geloofden daar in Jezus

Johannes 10:37 Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet, 38 
maar als Ik ze doe en u Mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent 
en gelooft dat de Vader in Mij is en Ik in Hem…….41 En velen kwamen naar 
Hem toe en zeiden: Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over 
Deze Man zei, was waar. 42 En velen geloofden daar in Hem.

De Heere Jezus zei: ”Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Twee Personen, 
maar met hetzelfde Goddelijke Wezen. Op aarde heeft de Zoon Zich volkomen 
onderworpen aan de Vader. Jezus doet de werken van God, Zijn Vader. Jezus laat 
ons zien Wie God is: God is almachtig, God is liefde, God is barmhartig, God is 
genadig, God is vol van goedheid (goedertieren). 

Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de 
schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Door geloof in Jezus eeuwig leven                            

Johannes 11:25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven;  wie in 
Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, 26 en ieder die leeft en in Mij ge-
looft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?

Die vraag stelde Jezus aan Martha, de zuster van de overleden Lazarus. 

Gelooft u dat? Die vraag komt ook op ons af.

Door geloof de heerlijkheid van God zien

Johannes 11:40 Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de 
heerlijkheid van God zult zien? 

Johannes 11:45 Velen dan van de Joden die naar Maria (en Martha) toe gekomen 
waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in Hem.



53

Johannes 12:11 omdat omwille van hem (Lazarus) velen van de Joden weggingen 
en in Jezus geloofden.

Dat zei de Heere tegen Martha, voordat haar broer Lazarus was opgewekt uit de 
dood. In deze opstanding zag men de almacht en heerlijkheid van God. Door deze 
opstanding kwamen ook veel vrienden en bekenden van Martha en Maria tot ge-
loof. 

De meerderheid van de Joden geloofden niet

De profetie van Jesaja vervuld 

Johannes 12:36 Zolang u het Licht hebt, geloof in het Licht, opdat u kinderen van 
het Licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus. En Hij ging weg en verborg Zich voor 
hen. 37 Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij 
niet in Hem; 38 opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij ge-
sproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van 
de Heere geopenbaard? 39 Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder 
gezegd heeft:

Jesaja 6:9 Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk: voortdurend, maar u zult het niet 
begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. 10 Maak het hart van 
dit volk vet, en stop hun oren toe, en sluit hun ogen; anders zullen zij met hun 
ogen zien, en met hun oren horen, en met hun hart begrijpen en zich bekeren, 
en zal Hij hen genezen.                   

Veel Joodse leiders geloofden in Jezus maar durfden 
Hem niet belijden

Johannes 12:42 En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege 
de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden 
worden. 43 Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. 

Spreuken 29:25 Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE ver-
trouwt, is onaantastbaar.
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De Joodse leiders moeten deze bekende tekst uit Spreuken toch wel gekend heb-
ben? Ze handelden er in ieder geval niet naar. Ze waren bovendien vooral ge-
richt op de eer van mensen en om door de mensen geprezen te worden vanwege 
hun (schijn)vroomheid. Ze stonden zelf in het middelpunt en kenden God niet. 
Daardoor herkenden ze de Heere Jezus ook niet, maar ze haatten Hem en wilden 
Hem doden.                     

Die niet in Jezus gelooft, blijft in de duisternis

Johannes 12:44 Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar 
in Hem Die Mij gezonden heeft. 45 En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden 
heeft. 46 Ik ben een Licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, 
niet in de duisternis blijft.                                             

De Heere wil niet dat we in de duisternis blijven. Mensen zonder God, leven in 
duisternis. Degenen die de Heere Jezus kennen als hun Verlosser en Zaligmaker 
mogen met Hem in Zijn licht wandelen. Ik denk dat de meeste mensen zich niet 
realiseren dat ze in de macht van de duisternis leven. Satan doet zich voor als een 
engel van het licht, terwijl hij in werkelijkheid de overste van de macht van de duis-
ternis is. Op een andere plaats lezen we dat hij rondgaat als een brullende leeuw. 
In onze tijd heel herkenbaar. Gods Woord ontmaskert de boze en zijn trawanten 
en laat ons zijn ware aard zien. Zodat wij weten wat ons te wachten staat en ons 
bekleden met de geestelijke wapenrusting. 

Efeze 6:11,12 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt 
houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet 
tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de we-
reldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten 
van het kwaad in de hemelse gewesten. 

“De satan houdt de ongelovige gevangen in valse gerustheid, in blindheid, duister-
nis en dwaling”, zegt John Bunyan.
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Onderwijs van de Heere Jezus aan Zijn discipelen
Tijdens en na het Pascha

Johannes 14:1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook 
in Mij.

Johannes 14:10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?  De 
woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij 
blijft, Die doet de werken. 11 Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in 
Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. 12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen 
dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.

Johannes 16:31 Jezus antwoordde hun: Gelooft u nu? 32 Zie, de tijd komt en is nu 
gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen 
zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is.

In vier hoofdstukken laat Johannes ons weten wat de Heere in de laatste uren voor 
zijn kruisiging aan Zijn discipelen onderwezen heeft. Het zijn woorden van Hem, 
maar het zijn ook woorden van God, Zijn Vader. Want het is God de Vader, Die in 
Zijn Zoon blijft, Die de werken door Hem heen doet. 

Het zogenaamde Hogepriesterlijke gebed dat de Heere Jezus tot Zijn Vader richt 
in Hoofdstuk 17, vind ik heel ontroerend. Hoe geeft dit gebed de liefde weer, de 
innige relatie tussen God de Vader en God de Zoon. Hoe geeft dit zogenaamde 
Hogepriesterlijke gebed ook aan hoe groot de liefde is van de Heere voor Zijn dis-
cipelen. Ook Zijn grote zorg voor Zijn discipelen en Hij richt Zich via zijn discipelen 
zelfs tot ons. 

Johannes 17:20 Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun 
woord in Mij zullen geloven. 

Hij uit hierin ook Zijn zorg met betrekking tot de eenheid onder Zijn discipelen.
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Over het Nieuwe Verbond 

In de hoofdstukken 14 t/m 17 van Johannes geeft de Heere Jezus onderwijs aan Zijn 
ELF discipelen. ELF? Ja, want Judas had hen verlaten om Jezus te gaan verraden 
toen de satan in hem voer. Judas had nog wel de Pesach maaltijd meegemaakt. De 
Heere Jezus had nog wel de voeten van Judas gewassen, evenals de voeten van de 
andere discipelen. Wel bijzonder dat de Heere na de Pesach maaltijd hen de voeten 
gaat wassen. Dit was onderdeel van Zijn laatste onderwijs aan Zijn discipelen. Even 
daarvoor hadden sommige discipelen immers nog getwist over wie de belangrijk-
ste van hen was.

Wanneer is het Nieuwe Verbond ingegaan?

Deze is ingegaan na de dood van de Heere Jezus. Een testament gaat in na de 
dood van de testamentmaker. De Heere Jezus zei daarom ook: “Doe dit tot Mijn 
gedachtenis.”

De Heere Jezus begon met de Pesachmaaltijd. Hierbij gedenken de Joden hoe ze 
uit Egypte geleid werden en gered van de engel des doods die door Egypte ging. 
Als er bloed aan de deurposten was gestreken, ging de doodsengel voorbij. Dit was 
het teken dat er een offer was gebracht.

Halverwege de maaltijd, gaat Jezus over van het Oude Verbond naar de instelling 
van het Nieuwe Verbond in Zijn bloed door de instelling van het Heilig Avondmaal. 

Het bloed van bokken en stieren kon niet zalig maken, maar van nu af aan wordt 
ieder mens gered, die gelooft dat het bloed van de Heere Jezus ook voor zijn/haar 
zonden gevloeid heeft.

Johannes 13:17 Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. 18 Ik zeg dit niet 
van u allen; Ik weet wie Ik uitverkoren heb. Maar de Schrift moet vervuld worden:  
Wie Mijn brood eet, heeft zich tegen Mij gekeerd. 19 Nu al zeg Ik het u voordat 
het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat Ik het ben. 20 Voor-
waar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand hem ontvangt die Ik zal zenden, ontvangt hij 
Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft.
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Johannes 13:21 Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte Zijn geest in beroe-
ring, en Hij getuigde en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal 
verraden. 22 De discipelen dan keken elkaar aan, in twijfel over wie Hij dat zei. 23 
En een van Zijn discipelen, die Jezus liefhad, lag aan in de schoot van Jezus. 24 
Simon Petrus dan wenkte deze, dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn, 
over wie Hij sprak. 25 En deze ging tegen Jezus’ borst liggen en zei tegen Hem: 
Heere, wie is het? 26 Jezus antwoordde: Die is het aan wie Ik het stuk brood zal 
geven, nadat Ik het ingedoopt heb. En toen Hij het stuk brood ingedoopt had, 
gaf Hij het aan Judas Iskariot, de zoon van Simon. 27 En met het nemen van het 
stuk brood voer de satan in hem. Jezus dan zei tegen hem: Wat u wilt doen, doe 
het snel. 

Johannes 13:30 Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar 
buiten. En het was nacht.

Toen Judas weggegaan was zette de Heere Zijn onderwijs voort. Hij begon met hen 
een nieuw gebod te geven. Het gebod van de liefde. Het was onderwijs voor ware 
discipelen, voor mensen die wedergeboren zijn. Niet voor Judas de verrader. Wél 
voor Petrus.

Over de maaltijd

Johannes 13:2 Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de 
zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden, 3 stond Jezus, (Die 
wist  dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had  en dat Hij van God 
uitgegaan was en tot God heen ging,) 4 op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, 
nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.

Johannes 13:12 Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had 
aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u ge-
daan heb?

Daarna begon de ontmaskering van Judas. Dat was dus volgens Johannes tijdens 
de maaltijd, die door de Heere onderbroken werd voor de voetwassing en ont-
maskering van Judas. Judas werd dus tijdens deze maaltijd ontmaskerd en weg-
gestuurd. In het Evangelie van Mattheüs is het duidelijk dat de Heere Jezus Judas 
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ontmaskert tijdens de Pesach maaltijd. Lukas schrijft hier ook over maar in het 
Evangelie van Lukas lijkt het of Judas wél bij de maaltijd was. Misschien iets minder 
duidelijk, omdat Lukas geen ooggetuige was. Johannes lag aan de boezem van de 
Heere Jezus. Het gebeurde dus vlak voor zijn ogen. 

Lukas 22:14 En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de 
twaalf apostelen met Hem. 15 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd 
dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. 16 Want Ik zeg u dat Ik daar zeker 
niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God.

Lukas 22:17 En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: 
Neem deze en deel hem onder elkaar. 18 Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal 
van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is. 19 En 
Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met 
de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn 
gedachtenis.

Lukas 22:20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd 
en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u ver-
goten wordt. 21 Maar zie, de hand van wie Mij verraadt, is met Mij aan de tafel.

De Heere heeft Judas altijd op dezelfde wijze behandeld en liefgehad als Zijn an-
dere discipelen. Tóch wist Hij vanaf het begin wie Hem verraden zou. Hij wist dat 
Judas een dief was en toch vertrouwde Hij hem de huishoudportemonnee toe.

De Heere zegt: “Die Mij verraadt, is met Mij aan tafel.”

Er zijn uitleggers en geloofsgemeenschappen die hieruit afleiden dat in het Nieuwe 
Verbond ook ongelovigen mogen worden opgenomen. Dat is een verkeerde uitleg 
of toepassing. 

1 Korinthe 10:16-17 De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging ze-
genen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij 
breken, is dat niet het lichaam van Christus? 17 Omdat het brood één is, zijn wij, 
die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan dat ene brood.
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Alléén degenen die Christus kennen als hun Redder en Zaligmaker hebben het 
recht om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Zij hebben deel gekregen 
aan Christus en begrijpen ten volle wat de tekenen van brood en wijn voor hen 
persoonlijk betekenen. Zij zijn leden van dat ene Lichaam, waarvan Christus het 
Hoofd is. Gedoopt door de Heilige Geest in dat lichaam. Zij hebben deel aan het 
Nieuwe Verbond.

1 Korinthe 12:13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam ge-
doopt.

Een ongelovige die de Geest niet heeft, behoort Hem niet toe en kan geen deel 
nemen aan het Heilig Avondmaal.

Het is heel verdrietig dat veel gelovigen zich niet houden aan het Woord van God 
met betrekking tot de instelling van het Nieuwe Verbond. Dat zij ook ongelovigen 
rekenen tot leden van het Nieuwe Verbond: door de kinderdoop baby’s, maar ook 
volwassenen, nadat ze belijdenis hebben gedaan. Bij dit belijdenis doen, is het niet 
altijd duidelijk of deze persoon wel wedergeboren is. Zou de Heere daar geen ver-
driet van hebben? Ik denk het wel. 

Het is heel triest, maar als kerkgangers niet wedergeboren zijn en alleen een tradi-
tie volgen, Zijn Woord niet echt kennen en gehoorzamen, kunnen ze geen vrucht 
dragen die de Heere behaagt. Alleen de vrucht van de Geest is aangenaam voor de 
Heere. Hoe ontdekkend is dit Woord. Het verklaart veel van de zichtbare lauwheid 
in veel kerken en gemeenten.

Het geloof in de opstanding van Jezus

Johannes 20:8 Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf geko-
men was, naar binnen, en hij zag het en geloofde.

Die andere discipel was Johannes. De apostel Johannes zag het lege graf en hij ge-
loofde. Wat geloofde Johannes? Johannes geloofde de woorden van Jezus, dat Hij 
na drie dagen weer zou opstaan uit de dood. 
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Wat geloven? – Waarom geloven?

Johannes 20:31 Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, 
de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.

Aan het eind van zijn Evangelie geeft Johannes in deze samenvatting een kort en 
bondig antwoord. 

Wat geloven? Dat Jezus de Christus, de Messias, de Zoon van God is.

Waarom geloven? Opdat u het eeuwige leven zult hebben in Jezus Naam.

Alle vijfduizend mannen, die geloofden waren eensgezind

En ze hadden alle dingen gemeenschappelijk

Handelingen 2:44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen 
gemeenschappelijk.

Handelingen 4:4 En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en 
het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.

Handelingen 4:32 En de menigte van hen die geloofden, was  een van hart 
en een van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar 
alles hadden zij gemeenschappelijk.

Deze eenheid onder de gelovigen is de eenheid waar de Heere Jezus zo voor gebe-
den heeft in Johannes 17, het Hogepriesterlijke gebed. Deze eenheid wordt gewerkt 
en komt tot stand door de volheid van de Heilige Geest. 

Vol van geloof en van de Heilige Geest

Handelingen 6:5 En dit woord behaagde heel de menigte; en zij kozen Stefanus, 
een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Ti-
mon, Parmenas en Nicolaüs, een proseliet uit Antiochië. 8 En Stefanus, vol geloof 
en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.
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Stefanus was vol geloof en de kracht van de Heilige Geest. Dat is duidelijk. De 
genadegaven van God zijn verschillend. Iedere gelovige ontvangt de Heilige Geest 
als zegel en onderpand van zijn eeuwige erfenis bij de Heere. Paulus roept op om 
vervuld te worden met de Heilige Geest. Efeze 5:18 Er kunnen echter in ons leven 
dingen zijn die de volheid belemmeren of zelfs verhinderen. Welke dat zijn? Dat 
kan een dwaling zijn of zonden. Maar ook dingen, die de Heere Jezus van de eerste 
plaats in ons hart verdringen. Dat kunnen b.v. materiële zaken zijn, onze carrière, 
onze smartphone enz.               

Geloven en dopen horen bij elkaar

Handelingen 8:12 Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het 
Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij 
gedoopt, zowel mannen als vrouwen. 13 En Simon geloofde zelf ook en nadat hij 
gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus; en toen hij de tekenen en grote 
krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld.

Handelingen 8:36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de 
kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? 37 En 
Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde 
en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. 38 En hij liet de wagen 
stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, 
en hij doopte hem.

Weer een voorbeeld uit de Bijbel waaruit blijkt dat geloven en dopen bij elkaar 
horen. Dit zou een einde moeten maken aan alle discussies over de doop. Het is in 
Gods Woord toch zo duidelijk en eenvoudig. 

Door het zien van een wonder geloofden velen

Handelingen 9:41 En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de hei-
ligen en de weduwen en plaatste haar levend voor hen. 42 En dit werd bekend in 
heel Joppe, en velen geloofden in de Heere.

Dorkas was voor de weduwen in Joppe belangrijk. Dorkas was een lid van de nieu-
we gemeente in Joppe. De vrucht van het geloof was zichtbaar in haar. Dorkas was 
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overleden en al in het Paradijs. Maar op het gebed van Petrus keert ze weer terug 
naar de aarde. Door het wonder van haar opstanding kwamen velen tot geloof in 
de Heere Jezus. De HEERE bepaalt wat belangrijk is voor ieder mens en wij moeten 
Zijn wil leren kennen, Hem volgen en gehoorzamen.

Al de profeten getuigden van de komst van Heere Jezus

Handelingen 10:42 En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getui-
gen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden 
en doden. 43 Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, ver-
geving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam. 44 Terwijl Petrus deze woor-
den nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden.

Waar hebben al de profeten over gesproken? Over de komst van de Messias als 
Redder en Rechter, over vergeving en bevrijding van zonden door Zijn Naam, over 
de gaven en werking van de Heilige Geest, over het nieuwe leven en het Nieuwe 
Verbond met het Joodse volk en de andere volken. 

Even een kleine bloemlezing waarvan de profeten gesproken hebben namens de 
HEERE:

Jesaja 53:11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal 
verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, 
velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

Jeremia 31:34 Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn 
broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen 
kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal 
hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.

Ezechiël 47:12 Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vrucht-
bomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke 
maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt; hun 
vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel. NBG

Daniël 9:24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om 
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de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te 
verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en 
profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

Hosea 2:18 Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid 
nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. 19 
In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen.

Joël 2:23 En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, 
want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerda-
len, vroege regen en late regen in de eerste maand.

Amos 9:11 Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren 
zal Ik dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem 
opbouwen als in de dagen van oude tijden af.

Obadja 1:21 Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te 
oordelen, en het Koninkrijk zal van de HEERE zijn.

Jona 1:17 En de  HEERE  beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona 
was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis.

Micha 7:18 Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat 
aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeu-
wig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. 19 Hij 
zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, 
U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.

Nahum 1:15 Zie op de bergen de voeten van Hem die het goede boodschapt, die 
vrede laat horen! Vier uw feestdagen, Juda, kom uw geloften na, want de verderfe-
lijke man zal voortaan niet meer door u heen trekken, hij is helemaal uitgeroeid.

Habakuk 3:3 God komt van Teman en de Heilige van het gebergte Paran. Zijn ma-
jesteit bedekt de hemelen, en de aarde is vol van Zijn lof. 4 Er is een glans als van 
zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan Zijn zijde en daar is het omhulsel Zijner kracht. 
5 Voor Hem uit gaat de pest en koortsgloed volgt Hem op de voet. 6 Hij staat en 
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doet de aarde schudden; Hij ziet rond en doet de volken van schrik opspringen, 
de aloude bergen liggen verpletterd, de eeuwige heuvelen zinken ineen; de eeu-
wenoude wegen zijn zijne. NBG

Zefanja 3:9 Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lip-
pen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder 
aan schouder te dienen.

Haggaï 2:8 Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlan-
gen van alle heidenvolken en Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de HEE-
RE van de legermachten.

Zacharia 13:1 Op die dag zal er een Bron geopend worden voor het huis van David 
en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.

Maleachi 4:2 Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid 
opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en 
dartelen als kalveren uit de stal.

Een groot aantal geloofde en bekeerde zich

Handelingen 11:21 En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal 
geloofde en bekeerde zich tot de Heere.

Handelingen 11:24 Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van 
geloof; en er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd.

Het getuigenis en de dood van Stefanus hadden tot gevolg dat een grote menigte 
mensen in de Heere Jezus ging geloven. De meesten geloofden waarschijnlijk al 
wel in God. Maar het gaat nu om het persoonlijk geloof in de Heere Jezus.                   

De stadhouder geloofde

Handelingen 13:8 Maar Elymas, de tovenaar (want zo wordt zijn naam vertaald), 
ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. 12 
Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij, versteld over de leer 
van de Heere.
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De satan is er altijd als de kippen bij om de pas gelovigen te verzoeken en te ver-
leiden tot ongeloof. Weest daarom altijd waakzaam. Zie de gelijkenis van de Heere 
Jezus over de zaaier. Het zaad dat langs de kant van de weg viel op de harde grond, 
werd meteen door de satan weggerukt.                

Alles waarvan men door de wet van Mozes 

Niet gerechtvaardigd kon worden - wat houdt dat in?

Handelingen 13:39 En dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van 
alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden.

We gaan zien wat Gods Woord hierover zegt. Met name Paulus heeft ons hierover 
veel informatie gegeven. Het is een belangrijk onderwerp. Het gaat kort gezegd 
over zalig worden door middel van werken of door genade. De belangrijkste tek-
sten over dit onderwerp heb ik opgenomen.

Jeremia 31:31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Is-
raël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 32 niet zoals het ver-
bond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep 
om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, 
hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE.

Johannes 1:17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn 
er door Jezus Christus gekomen.

Romeinen 3:19 Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die 
onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig 
wordt voor God. 20 Daarom zal uit werken van de wet geen vlees (een zondig mens) 
voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde.

Romeinen 7:9 Ik nu leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is 
de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. 10 En het gebod, dat 
tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. 11 Want de 
zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor 
gedood.
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Romeinen 8:3 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door 
het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een ge-
daante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde 
veroordeeld in het vlees,

Romeinen 9:31 Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de 
wet van de gerechtigheid niet toegekomen.

Romeinen 10:4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor 
ieder die gelooft.

Galaten 2:16 Wetende dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de 
wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan 
geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus 
en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees 
gerechtvaardigd.

Galaten 3:10 Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er 
staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven 
staat in het boek van de wet, om dat te doen. 11 En dat door de wet niemand 
gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk,  want de rechtvaardige zal uit het 
geloof leven. 12 Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar:  De mens die deze 
dingen doet, zal daardoor leven.

Galaten 3:21 Is dan de wet in strijd met de beloften van God? Volstrekt niet! Want 
als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerech-
tigheid werkelijk uit de wet zijn. 22 Maar de Schrift heeft alles onder de zonde 
opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het ge-
loof in Jezus Christus. 23 Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet 
bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. 
24 Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het ge-
loof gerechtvaardigd zouden worden. 25 Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij 
niet meer onder een leermeester.

Hebreeën 10:3 Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zon-
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den herinnerd. 4 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de 
zonden wegneemt.

Hebreeën 10:9 Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij 
neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. 10 Op grond 
van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, 
eens en voor altijd gebracht. 11 En iedere priester stond wel dagelijks te dienen 
en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen 
wegnemen, 12 maar deze Priester  is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden 
geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God.

1 Petrus 1:10 Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben 
over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.

Door de wet van Mozes werd het de mens duidelijk dat hij een zondaar was en dat 
niemand die wet kon houden en volbrengen en zo werd de wet een tuchtmeester 
tot Christus. Door het bloed van de offeranden van dieren werd de zonde bedekt. 
Er was vergeving mogelijk op basis van het feit, dat er eenmaal een volmaakt offer 
gebracht zou worden. Het volmaakte offer van Christus als het Lam Gods dat al vanaf 
de grondlegging der wereld geslacht want zonder bloedstorting is er geen vergeving. 

Psalm 32:1 Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde be-
dekt is. 2 Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en 
in wiens geest geen bedrog is.

Psalm 51:18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in 
brandoffers schept U geen behagen. 19 De offers voor God zijn een gebroken 
geest; een verbroken en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.

Er geloofden zovelen als er bestemd waren voor het 
eeuwige leven

Handelingen 13:48 Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en pre-
zen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren 
voor het eeuwige leven.
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Ze waren blijkbaar niet allemaal uitverkoren voor het eeuwige leven. Wie wel en 
wie niet? Veel mensen willen niet. Dat weet de HEERE ook in Zijn alwetendheid.              

Hun hart door geloof gereinigd door de HEERE

Handelingen 15:9 En Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en 
heeft hun hart door het geloof gereinigd.

Er is geen onderscheid tussen Jood en heiden. Door de inwoning van de Heilige 
Geest worden harten gereinigd van zonde en geheiligd, maar in de eerste plaats 
reinigt het vergoten bloed van de Heiland ons van alle zonden. Onze harten wor-
den ook gereinigd door het waterbad van het Woord.

Door geloof in Jezus Christus zalig worden

Handelingen 16:5 De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen 
dagelijks in aantal toe.

Handelingen 16:31 En zij zeiden:   Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult 
zalig worden, u en uw huisgenoten. 32 En zij spraken het Woord van de Heere tot 
hem en tot allen die in zijn huis waren. 33 En hij nam hen in dat nachtelijke uur 
met zich mee en waste hun striemen, en hij werd onmiddellijk gedoopt, en al de 
zijnen. 34 En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij 
verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was.

Hier zien we in Gods Woord een overtuigend voorbeeld van het feit dat het gehele 
huisgezin tot geloof komt en zich daarna laat dopen. Daar zijn geen baby’s ge-
doopt, want die kunnen nog niet geloven. De Heere bevrijdt Paulus en Silas uit de 
gevangenis en geeft meteen vrucht op hun arbeid. Dat is geen werk van mensen.                 

Een grote menigte kwam tot geloof

Handelingen 17:4 En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Pau-
lus en Silas aan en van de godvrezende Grieken een grote menigte, en van de 
vooraanstaande vrouwen niet weinigen.
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Handelingen 17:12 Velen dan van hen geloofden, en van de aanzienlijke Griekse 
vrouwen en mannen niet weinigen.

Handelingen 17:34 Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. 
Onder hen waren ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam 
Damaris was, en anderen met hen.

Velen in Korinthe geloofden en werden gedoopt

Handelingen 18:4 En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden 
en Grieken te overtuigen... 8 En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde 
met heel zijn huis in de Heere; en velen van de Korinthiërs die Paulus hoorden, 
geloofden en werden gedoopt.

Het Evangelie breekt door naar de volken. De belofte van de HEERE aan Abraham gaat 
verder in vervulling. Door zijn nageslacht zullen alle volken gezegend worden. We zien 
hier opnieuw een voorbeeld in de Bijbel van dat het geloof vooraf gaan aan de doop.

Door genade geloven

Handelingen 18:27 En toen hij naar Achaje wilde reizen, bemoedigden de broe-
ders hem en schreven aan de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. En toen 
hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden; 
28 want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de Schriften te 
bewijzen dat Jezus de Christus is.

Uit de Schriften bewijzen dat Jezus de Christus. 

Hoe moet er geëvangeliseerd worden? Die vraag wordt regelmatig gesteld. Het 
antwoord hierop kunnen we vinden in bovenstaand vers. Paulus bewees uit de 
Schriften dat Jezus de Christus is. Hij deed precies hetzelfde wat de Heere Jezus 
Zelf ook gedaan heeft met Zijn discipelen. Vlak voor Zijn heengaan onderwees Hij 
op deze wijze de Emmaüsgangers. Maar Hij voegde er nog wel iets aan toe. Hij 
opende hun verstand zodat ze de Schriften begrepen. Dat kon Paulus niet, maar de 
Heilige Geest wél. Dat is erg belangrijk. De mens kan door Woord en Geest over-
tuigd worden van de Waarheid. 
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In het boek: ”De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”, wordt het Woord 
op dezelfde wijze uitgelegd. Alleen nu niet alleen de beloften over de Heere 
Jezus in het Oude Testament, maar ook de vervulling in- en de relatie met het 
Nieuwe Testament. In dit boek staan beloften en vervulling bij elkaar. Op inter-
net kan dit boek gelezen, gedownload en eventueel besteld worden. Zie hiervoor:  
www.beloftenvangodvoordevolken.nl  

In deel 2 van de boeken “Wat zegt de Bijbel over de Messias” heb ik een compacter 
inzicht gegeven van profetieën over de Messias en de vervulling daarvan.

Onze zaligheid is een gave van God, vanuit Zijn liefde en genade geschonken aan 
de mens verloren in zonde en schuld en we ontvangen het door geloof. Het geloof 
is de “hand” die we als het ware uitsteken om het geschenk aan te nemen. 

Johannes 1 :12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht 
gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. 

Daarvoor roemen we en prijzen we Hem.

Efeze 2:8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit 
u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 10 Want 
wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die 
God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Zie ook: Filippenzen 1:29; 2 Thessalonicenzen 2:13,14; Titus 3:4-6

Geloven en zondige daden belijden

Handelingen 19:18 En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden 
belijden en bekennen.

Ja, dat hoort ook bij het geloven in Jezus. Het belijden en bekennen van al je zon-
dige daden en gedachten aan God. Dat is eigenlijk de eerste stap om in de rechte 
verhouding tot God te komen. 
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Jesaja 59:2 Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw 
zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.

In de tweede plaats moet men het in orde maken met de medemens. Voor zover 
men zonde gedaan heeft tegenover een mede mens, moet men deze eerlijk erken-
nen en bekennen en om vergeving vragen. De Heilige Geest laat ons zien, wat er 
mis is tussen God en ons en de medemens. Hij overtuigt van zonde.

Zich tot God bekeren – in Jezus geloven

Handelingen 20:21 En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd  van de 
bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus.

Wie tot God wil komen moet geloven dat Hij bestaat. Maar geloven dat God be-
staat, is niet voldoende om zalig te worden. Daarvoor is nodig het persoonlijk ge-
loof in de Heere Jezus.

Vergeving van zonden ontvangen

Een erfdeel onder de gelovigen ontvangen

Handelingen 26:18 om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis 
tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de 
zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij.

Dit was de opdracht die Paulus kreeg, toen hij een ontmoeting had met de Heere 
Jezus op de weg naar Damascus. Dit was al voorzegd in de profetie van Jesaja 60:1.

Jesaja 60:1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van 
de HEERE gaat over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en 
donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid 
zal over u gezien worden. 3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en konin-
gen naar de glans van uw dageraad.                  
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Wie op God vertrouwt zal niet beschaamd worden

Handelingen 27:11 Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein 
meer dan wat door Paulus gezegd werd. 25 Heb daarom goede moed, mannen, 
want ik geloof God, dat het zo zal zijn als het mij gezegd is.

Ze leden schipbreuk bij het eiland Malta, maar ze kwamen allen behouden aan 
land. Het geloof en vertrouwen van Paulus op God werden niet beschaamd.

Sommigen geloofden, anderen niet

Handelingen 28:23 En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er 
velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het Koninkrijk van God aan hen 
uit en getuigde ervan, en hij probeerde hen, van ‘s morgens vroeg tot de avond 
toe, zowel uit de Wet van Mozes als uit de Profeten, te bewegen tot het geloof in 
Jezus. 24 En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar 
anderen geloofden niet. 

Paulus was inmiddels in Rome aangekomen. De Joden in Rome kwamen naar 
Paulus om van hem te horen wat hij dacht van de gelovigen in Jezus, die zij een 
sekte noemden. Paulus legde hen de Schriften uit. Sommigen kwamen tot geloof, 
maar de anderen wilden niet geloven in Jezus. 

Uw geloof in de hele wereld verkondigd

Romeinen 1:5 Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot 
geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn Naam, 6 waar-
toe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. 7 Aan allen die in Rome zijn, 
geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, onze 
Vader, en van de Heere Jezus Christus. 8 Allereerst nu dank ik mijn God door 
Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd.

Door de verkondiging van het Evangelie is er in Rome een Gemeente ontstaan. Die 
Gemeente is een getuigende Gemeente geworden, want hun geloof wordt in de 
hele wereld bekend en verkondigd. Als God werkt, kan niemand het tegenhouden,
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De rechtvaardige zal uit het geloof leven

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus; want 
het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, 
en ook voor de Griek. 17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopen-
baard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het 
geloof leven.

Als iemand verzoend is met God door het geloof in de Heere Jezus, dan is dat ge-
noeg. Daar hoeft niets meer bij. Ook onze zogenaamde goede werken niet, zoals 
in de roomse kerk geleerd wordt. Daar worstelde Luther lange tijd mee, totdat de 
Heere hem bepaalde bij dit Woord en als in een flits begreep Luther dat hij kon 
stoppen met zijn zogenaamde goede werken. Het geloof in het volbrachte werk van 
de Heere Jezus is genoeg. Het Evangelie zelf is een kracht Gods, niet onze uitleg. 

1 Petrus 1:23 U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onver-
gankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.               

Rechtvaardig voor God door geloof in Jezus 

Romeinen 3:21 Maar nu is zonder de wet, gerechtigheid van God geopenbaard, 
waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: 22 namelijk gerechtigheid van 
God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er 
is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid 
van God, 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de ver-
lossing in Christus Jezus. 

Ieder mens heeft gezondigd door God de rug toe te keren en zich te laten verleiden 
door de leugens van satan. Maar de weg terug naar God is mogelijk en voor nie-
mand onbegaanbaar. Maar je moet wel willen. Iemand die niet wil geloven, zal niet 
zalig worden. Door de genade van God kunnen mensen gewillig gemaakt worden. 
Paulus werd ook gewillig gemaakt. Als u niet wilt, bid God of Hij u gewillig wil 
maken en aan de Heere Jezus wil geven. 
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Door geloof gerechtvaardigd voor God

Romeinen 4:3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem 
tot gerechtigheid gerekend. 4 Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toege-
rekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. 5 Bij hem echter 
die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn 
geloof gerekend tot gerechtigheid.

Niemand kan zichzelf door goede werken verlossen en daardoor zalig gemaakt 
worden. Het is God die het willen en het werken in u werkt. Dat werkte God ook 
in Abraham. Daarom geloofde Abraham God op Zijn Woord. Hij was bereid om 
Isaak op het altaar te leggen en overwoog in zijn hart dat de Heere bij machte was 
hem op te wekken uit de dood, zodat God Zijn belofte (uit Isaak zal een groot volk 
voortkomen) gestand zou kunnen houden.

Gerechtvaardigd uit het geloof - roemen in de hoop

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

Roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.

Johannes 17:24 Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven 
hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt 
liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.

Wat betekent het woord HOOP in de Bijbel?

Het woord hoop komt 123 x in de Bijbel voor. Echter het woord hoop heeft niet 
overal dezelfde betekenis. Dat is een reden om er enige aandacht aan te besteden. 
In onze taal heeft het woord de betekenis van “wij weten het niet zeker, wij hopen 
het, willen het graag”. In de Bijbel heeft het woord echter verschillende betekenis-
sen. Dat blijkt uit onderstaande teksten.
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Romeinen 8:24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien 
wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?

Romeinen 12:12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard 
in het gebed.

Romeinen 15:13 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.

Kolossenzen 1:27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van 
de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus in u, de hoop op 
de heerlijkheid.

2 Thessalonicenzen 2:16 En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, 
Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft 
uit genade.

1 Timotheüs 1:1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel 
van God, onze Zaligmaker, en van de Heere Jezus Christus, onze hoop.

Titus 2:13 Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijk-
heid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

Hebreeën 3:6 Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn 
wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde 
toe onwrikbaar vasthouden.

Hebreeën 6:19,20 Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en 
onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. 20 
Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de orde-
ning van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.

1 Johannes 3:1 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopen-
baard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij 
Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. 3 En ieder die deze 
hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.
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In ons taalgebruik is hoop een onzekere factor. We hopen het, maar weten niet 
zeker of het zo zal gaan als we hopen. In de Bijbel ligt dat anders. Dat hebt u aan 
bovenstaande teksten kunnen zien. In 1 Timotheüs 1:1 wordt Christus onze hoop 
genoemd. Paulus noemt in Romeinen God, de God van de hoop. Overvloedig in 
de hoop, wil zeggen, overvloedig in het vaste vertrouwen op de God van de hoop. 
In de Bijbel betekent hoop veelal een vast vertrouwen, een anker van de ziel, dat op 
Christus gericht is, Die ons is voorgegaan. Toch wel jammer dat de Bijbelvertalers 
met dit onderscheid geen rekening hebben gehouden. Kijk voor uzelf na, of u 
vertrouwen” “verwachten” “verlangen naar” of “uitzien naar” hiervoor in de plaats 
mag lezen.

Ieder die in Jezus gelooft, zal niet beschaamd worden

Romeinen 9:30 Wat zullen wij dan zeggen? Dit: dat de heidenen, die geen gerech-
tigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid ech-
ter die uit het geloof is. 31 Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, 
is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. 32 Waarom niet? Omdat 
zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want zij hebben 
zich gestoten aan de steen des aanstoots, 33 zoals geschreven staat:  Zie, Ik leg in 
Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En: Ieder die in Hem gelooft, 
zal niet beschaamd worden.

De Joden zochten een Messias, Die hen verlossen zou van de Romeinse overheer-
sing en ze jaagden hun eigen gerechtigheid na door de werken van de wet te doen. 
Daar waren ze trots op en daar pronkten ze mee. Zij geloofden niet in de Heere 
Jezus. Ondanks de machtige tekenen en wonderen die Hij deed. Voor hen was 
Jezus een steen, een struikelblok, waaraan zij zich stootten. Want Hij voldeed niet 
aan hun verlangens en verwachtingspatroon. Uiteindelijk bleek dat ze ook nog ja-
loers waren. Veel mensen willen ook nu nog de Heere Jezus voor hun karretje span-
nen door b.v. een wonder te verlangen.
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U wordt zalig als:

U met uw mond de Heere Jezus belijdt

U gelooft dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt

Romeinen 10:4 Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor 
ieder die gelooft. 5 Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is:  
De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. 6 De gerechtigheid 
echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de 
hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. 7 Of: Wie zal in de 
afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. 

Romeinen 10:8 Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw 
hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: 9 Als u met uw mond de 
Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft op-
gewekt, zult u zalig worden. 10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid 
en met de mond belijdt men tot zaligheid. 11 Want de Schrift zegt: Ieder die  in 
Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Alleen de Heere Jezus kon de Wet van God volbrengen. Daarom noemt de apostel Hem 
het einddoel van de wet. Want Hij heeft de wet vervuld. Geen mens is echter in staat die 
wet te volbrengen om daardoor rechtvaardig voor God te kunnen staan. Dat kan alleen 
door het geloof in de Heere Jezus. De apostel zegt: met uw hart geloven. Dus niet alleen 
met het hoofd en met het verstand. Dan wordt u door uw geloof in Christus gerecht-
vaardigd voor God. Dat betekent dat de gerechtigheid van Christus u om niet geschon-
ken wordt en dat God naar u kijkt alsof u nooit gezondigd hebt. Hij ziet Christus in u. 
U hebt u bekleed met Christus, met de mantel van Zijn gerechtigheid. 

Het geloof is uit het horen van het Woord van God

Romeinen 10:17 Zo  is  dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het 
Woord van God.

Romeinen 11:20 Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het 
geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees.
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God deelt de mate van geloof toe

Romeinen 12:3 Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u  niet 
hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, 
naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.

Deze tekst roept een vraag op. De Heere Jezus verwijt Zijn discipelen op een be-
paald moment hun kleingelovigheid, want Hij kende hun harten. Maar er is een 
onderscheid, wat geloof betreft, vóór en na de uitstorting van de Heilige Geest. In 
Galaten 5:22 zien we dat geloof een vrucht van de Geest is. Dat betekent dus ook 
dat het een gave van God is. 

De discipelen zaten vóór de uitstorting van de Heilige Geest in een leerproces. 
Ze hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen, zoals bij de uitstorting op de 
Pinksterdag gebeurde. Soms hadden ze helemaal geen geloof of een heel klein 
geloof. Echter ook in die tijd waren er mensen, die een groot geloof kregen, zoals 
b.v. de Kananese vrouw. Als de Heere Jezus zegt, dat Hij alleen voor het Joodse volk 
gekomen is, zegt ze als heidin: “Maar de hondjes eten toch ook van de kruimels 
die van de tafel vallen van hun bezitter.” Mattheüs 15: 27 Heel ontroerend. Maar zij 
was één van de uitzonderingen. Na de uitstorting van de Heilige Geest krijgt iedere 
gelovige de Heilige Geest. Maar niet iedere gelovige is altijd volkomen vervuld met 
de Heilige Geest. Bid God of Hij u meer van Zijn Geest wil geven.                  

Maak alle mensen tot Mijn discipelen

Romeinen 16:26 Maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften 
onder alle volken (mensen) bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de 
eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen.

Mattheüs 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken (mensen), hen dopend in de 
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat 
Ik u geboden heb, in acht te nemen. 

Markus 16:15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evange-
lie aan alle schepselen (mensen). 16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, 
zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.
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Johannes 15:16 Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb 
u ertoe bestemd  dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou 
blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.

God wil niet dat er mensen verloren gaan, maar dat ze tot geloofsgehoorzaamheid 
komen. Dat is het kenmerk van elk kind van God: Hem geloven, Hem vertrouwen 
en Hem gehoorzamen. God wil dat alle mensen zalig worden. Vandaar de zending 
van Zijn Zoon naar deze wereld als offer voor de verzoening van de zonden van 
de hele wereld. 1 Johannes 2:2. Hoewel niet alle mensen dit geloven en er dus ook 
geen deel aan hebben. Zijn opdracht om het Evangelie te verkondigen aan alle 
volken, stammen en naties geldt tot op de dag van vandaag. Eenmaal zullen wij de 
vrucht mogen zien: 

Openbaring 7:9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, 
uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, 
bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.

Een heerlijke belofte

Mattheüs 28:20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 
Amen.

Dit is een heerlijke bemoediging en vertroosting van de Heiland voor al Zijn kinde-
ren in alle landen en in alle tijden.

Geloof is kracht van God

1 Korinthe 2:5 opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in 
kracht van God.

Het geloof is een gave van God en wordt gewerkt door de kracht van de Heilige 
Geest. 

Liefde is de belangrijkste vrucht van de Heilige Geest

1 Korinthe 13:2 En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen 
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weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen 
zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.

1 Korinthe 13:13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste 
van deze is de liefde.

Sta vast in uw geloof

1 Korinthe 16:13 Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees 
sterk.

2 Korinthe 1:24 Niet dat wij heersen over uw geloof, maar wij zijn medearbeiders 
aan uw blijdschap, want u staat vast door het geloof.

2 Korinthe 4:13 Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeen-
komstig wat geschreven staat:  Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven 
ook wij, en daarom spreken wij ook.

2 Korinthe 5:7 Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.

Beweeg mensen tot geloof in God

2 Korinthe 5:11 Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de men-
sen tot het geloof; en voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook 
voor uw gewetens openbaar te zijn.

Ga niet trouwen met een ongelovige

2 Korinthe 6:14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft ge-
rechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er 
tussen licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en 
Belial (duivel)? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?

Deuteronomium 7:3 U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan: uw dochters 
mag u niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen. 4 
Want zij zouden uw zonen van achter Mij laten afwijken, zodat zij andere goden 
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gaan dienen en de toorn van de HEERE tegen u ontbrandt en Hij u al snel weg-
vaagt.

Lees: Ezra 9:1-7 en Ezra 10:11,12; Nehemia 13:23-27.

Psalm 106:34 Zij vaagden de volken niet weg, zoals de HEERE hun bevolen had; 35 
maar zij vermengden zich met de heidenvolken en leerden hun gebruiken.

Spreuken 22:14 De mond van vreemde  vrouwen  is een diepe kuil, hij op wie 
de HEERE toornig is, zal daarin vallen.

Maleachi 2:11 Juda handelt trouweloos en er wordt een gruweldaad begaan in 
Israël en in Jeruzalem. Want Juda ontheiligt het heilige van de HEERE, dat Hij 
liefheeft: hij is met de dochter van een vreemde god getrouwd. …….16 Want 
de HEERE, de God van Israël, zegt dat Hij het wegsturen van de eigen vrouw haat.

1 Johannes 1:7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben 
wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt 
ons van alle zonde.

Een gelovige heeft God als Vader. Een ongelovige heeft de duivel als vader, ook al 
beseft hij dat heel vaak niet. Dit is een heel belangrijk gebod van de Heere. Door 
ongehoorzaamheid aan dit gebod door koning Salomo en door het volk Israël, is 
het Joodse volk gestraft met ballingschap en verdrijving uit het Beloofde Land.

Wees daar mee bezig

2 Korinthe 8:7 Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof, en in woord, en 
in kennis, en met alle inzet, en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genade-
gave overvloedig.

De gelovigen in Korinthe worden opgeroepen royaal financieel bij te dragen in de 
noden van andere gelovigen, zoals ze ook overvloedig waren in het geloof.              
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Of moet uw geloof nog groeien?

2 Korinthe 10:15 En wij beroemen ons niet onbegrensd op de inspanningen 
van anderen, maar wij hebben hoop dat, wanneer uw geloof gegroeid zal zijn, 
ons  werkterrein  onder u overvloedig uitgebreid zal worden, overeenkomstig 
wat God ons toegewezen heeft,

Ons geloof kan verschillende fases doormaken. Ook het echte Bijbelse geloof. 
Geloof is nooit statisch. Geloof kan groeien en versterkt worden, te midden van 
allerlei strijd, moeiten, tegenstand en verleidingen, die wij in ons christenleven 
ervaren. De Heere kan ons geloof beproeven. Dat hebben we gezien bij Abraham 
en dat zien we bijvoorbeeld in het leven van Job. In 1 Petrus 1:7 lezen we, dat ons ge-
loof door allerlei verzoekingen beproefd kan worden, zodat het kostbaarder tevoor-
schijn komt dan goud dat door vuur beproefd is. De satan kan ons geloof aanvallen 
en twijfel proberen te zaaien in ons hart. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op 
zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Maar de Heere zegt:

1 Petrus 5:9 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat 
hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.                 

Hebt u het ware geloof?

2 Korinthe 13:5 Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u 
niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze 
verwerpelijk bent.

Blijkbaar waren er in die dagen mensen, die dachten het ware geloof te bezitten en 
het toch niet hadden. Wat voor soort geloof zouden ze dan gehad kunnen hebben? 
Tegenwoordig hoor je daar niet zoveel meer over, maar vroeger werd op sommi-
ge catechisaties geleerd, dat er verschillende soorten van geloof zijn. Men onder-
scheidde: een historisch geloof, een wondergeloof en een waar geloof.

Een historisch geloof betekent, dat men alles voor waar houdt wat in de Bijbel 
staat, maar er persoonlijk niet bij betrokken is. Een wondergeloof is een geloof 
dat gebaseerd is op wonderen, die men van God verwacht. Ook hier ontbreekt de 
persoonlijke relatie met de Heere Jezus. 
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Een waar geloof is een Bijbels geloof, gebaseerd op Bijbelse waarheden en gewerkt 
door de Heilige Geest. Dat geloof richt zich altijd op Christus, de Leidsman en de 
Voleinder van ons geloof. Hebreeën 12:2 Dat geloof is gebouwd op de Rots, dat is 
Christus en stort niet in als de stormen van het leven er overheen gaan. Een waar 
geloof wordt zichtbaar, omdat bij de gelovige de vrucht van de Geest gevonden 
wordt. Bij deze gelovige staat de Heere Jezus op de eerste plaats in zijn leven. Hij 
heeft een persoonlijke relatie met de Heere Jezus. Hij weet niet alleen alles over 
Hem (historisch geloof ), maar hij kent Hem. Als men het ware geloof niet heeft, 
is men verwerpelijk voor God. Zie de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze 
maagden. Toen het er op aan kwam, bleek dat de vijf dwaze maagden geen olie 
(beeld van de Heilige Geest) hadden. Dat betekent dat je onder Gods oordeel bent. 

Johannes 3:18 Wie in de Zoon gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet in de 
Zoon van God gelooft, is reeds veroordeeld. 

Tenzij je je gaat bekeren. Dat is Gods wil ten opzichte van jou. Want God wil graag 
alle mensen zalig maken.

Bidden voor vijanden is belangrijk

Galaten 1:23 Maar zij hadden alleen horen zeggen: Hij die ons voorheen vervolg-
de, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte.

Daarom is het heel belangrijk te bidden voor degenen die ons vervolgen. De Heere 
kan van een vijand een vriend maken. Voor de Heere is niets te wonderlijk en Hij is 
machtig. Dat zien we aan het leven van Paulus.

Gerechtvaardigd door geloof

Galaten 2:16 Wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der 
wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook wij zelf tot het geloof in 
Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Chris-
tus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerecht-
vaardigd worden. (NBG51)

Heeft de Heere Jezus alles voor mij volbracht? Ja, dat geloof ik zonder meer.
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“Aanschouw de Schepper van ’t heelal, genageld aan het hout. O liefde, Godd’lijk 
onbegrensd, ’t was al voor mijn behoud. 

Ja, ik geloof, ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf en dat Hij aan het smaad’lijk 
kruis mijn eeuwig heil verwierf.” ( Joh. de Heer 994)

Er zijn echter nog steeds mensen die denken door goede werken zalig te kunnen 
worden. Voor de oude mens is het moeilijk om van genade te leven. Het geeft ons 
een goed gevoel, dat we zelf door goede werken nog iets zou kunnen bereiken bij 
God. Je hoort heel vaak de kreet: “Ik heb toch ieder het zijne gegeven. Ik heb nooit 
gestolen. Ik heb nooit iemand vermoord enz.” De oude mens pronkt ook nog wel 
graag met zijn goede daden. Oók onze vrome oude natuur. Zie b.v. de Farizeeërs, 
die graag door de mensen gezien en geëerd wilden worden vanwege hun goede 
werken. 

Maar al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed voor de Heere. 
Jesaja 64:6                 

Christus leeft in mij

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

Wat een heerlijk getuigenis van Paulus. De Heere Jezus heeft hem zó lief gehad, 
dat Hij voor Paulus, in zijn plaats, aan het kruis is gegaan om de zonden van Paulus 
te verzoenen. Weet u al of de Heere Jezus dat ook voor u heeft gedaan? Het is heel 
belangrijk dit te weten, want uw zaligheid hangt daar van af. Sinds Paulus dit wist, 
leefde hij niet meer voor zichzelf, volgde hij niet meer eigen verlangens en vrome 
inzichten, vervolgde hij niet meer de gelovigen. Hij leeft nu vanuit de waarheid dat 
Christus in en door hem leeft door de Heilige Geest. En zonder het geloof in de 
Heere Jezus kan Paulus niet leven. Niet leven zoals God wil dat een mens zal leven. 
Het geloof in de Heere Jezus bepaalt het leven van iedere dag, van ieder uur, van 
iedere minuut. Daarom zegt Paulus ook ergens dat we voortdurend moeten bid-
den. Iedere morgen bidden en vragen: “Wat wilt U Heere dat ik vandaag doen zal?” 
Als Paulus in de Heere Jezus blijft, zal hij veel vrucht zien. En dat heeft hij gezien!                                                                                      



85

De Heilige Geest komt voort uit de prediking van het 
geloof in de Heere Jezus

Galaten 2:21 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?

Galaten 3:5 Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij 
dat uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?

Door de prediking van het Evangelie kan men tot geloof komen en de Heilige 
Geest ontvangen. Het echte geloof en de Heilige Geest horen bij elkaar. Het hou-
den van de wet kan ons niet tot God brengen. Wij zijn ook niet in staat om ons aan 
de wet te houden. Een ieder die zich niet aan de wet houdt is vervloekt.

Galaten 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 (kruis) hangt (Deuteronomium 21:23), opdat de zegen van Abraham in 
Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest 
zouden ontvangen door het geloof. 

De wet laat ons zien dat wij zondaars zijn en is een leermeester (tuchtmeester) tot 
Christus, Die de wet vervuld heeft.                   

Gelovigen zijn Abrahams kinderen

Galaten 3:7 Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. 
8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaar-
digen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie:  In u zullen al de volken 
gezegend worden. 9 Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen 
met de gelovige Abraham.

Gelovigen uit de volken hebben een bijzondere relatie met de gelovige Abraham. 
Ze worden allebei zalig door het geloof in de Heere Jezus, Die door God, de Vader, 
gegeven is om mensen weer met God te verzoenen. Abraham kreeg zicht op de 
Heere Jezus door openbaring en was blij Hem te zien. Van Abraham zegt de Heere 
Jezus: 
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Johannes 8:56 Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou 
zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. 

Zie: “De Messias geopenbaard aan Abraham.” Hendrik Schipper, 2019, Boaz World 
Word Project www.godsbeloftenvoordevolken.nl                 

De zegen van Abraham door het geloof in Jezus

Galaten 3:11 En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is 
duidelijk, want de rechtvaardige zal uit (door) het geloof leven. 12 Maar voor de 
wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor 
leven. 13 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, 14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou 
komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

De zegen van Abraham houdt in, dat alle volken gezegend zullen worden door de 
kennis van en het geloof in de Heere Jezus Christus, de Verlosser en Zaligmaker der 
wereld. Het lijkt erop dat dit plan van God inmiddels bijna voltooid is. Heel veel vol-
ken zijn al bereikt met het Evangelie en het Woord van God is in vele talen vertaald.

Door de moderne massamedia is de hele wereld onder het bereik van die Boodschap 
gekomen.

Zonder geloof in de Heere Jezus is alles zonde

Galaten 3:22 Maar de Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de 
belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus.

Galaten4:4,5 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon 
uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet wa-
ren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.

Alles wat niet uit het geloof is in de Heere Jezus, is zonde. De Schrift is daar dui-
delijk over. Ik denk dat we ons dat heel vaak niet realiseren. Veel mensen doen 
goede werken en denken daarmee een plaatsje in de hemel te krijgen. Of denken: 
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ik doe niemand kwaad, ik geef ieder het zijne, ik ben me van geen zonde bewust. 
Deze mensen bedriegen zichzelf. Ze onderkennen de heiligheid van God niet en ze 
kennen Gods Woord niet. Ze beseffen niet dat alleen de Heere Jezus ons kan be-
vrijden van de macht van de zonde en dat we alleen maar door in Hem te geloven, 
kinderen Gods kunnen worden. Ze kennen ook het woord van de Heere Jezus niet, 
Die gezegd heeft: “Maar zonder Mij kunt u niets doen”. Dit betekent dat wij vanuit 
onszelf niets kunnen doen dat vrucht oplevert voor de eeuwigheid, niets kunnen 
doen voor onze zaligheid, niets kunnen betekenen voor Gods Koninkrijk.

De wet van God leert ons tot Christus te vluchten 

Galaten 3:23 Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, 
als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. 24 Zo 
is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof 
gerechtvaardigd zouden worden. 25 Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet 
meer onder een leermeester. 26 Want u bent allen kinderen van God door het 
geloof in Christus Jezus.

Door de wetten van God, zoals bijvoorbeeld de tien geboden, weten mensen wat 
zonde is. Ze kunnen daardoor worden afgeremd om te zondigen. Ze weten dat er 
straf volgt op de overtreding. De wet leert ons zonde kennen en is als een spiegel. 
Maar de Heilige Geest overtuigt van zonde. Hij maakt ons duidelijk hoe erg het 
is om te zondigen tegen een heilig God, Die ons iedere dag goed doet en zegent 
met Zijn gaven. De Heilige Geest brengt ons tot berouw en tot belijdenis van onze 
zonden. Hij doet ons zien op de Heere Jezus, bij Wie vergeving te krijgen is en 
reiniging. Als vergeving ontvangen hebben, zijn we met God verzoend en zijn we 
kinderen van God geworden.

De hoop, de heerlijkheid van de HEERE verwachten

Galaten 5:5 Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid 
waarop wij hopen. (de hoop van de gerechtigheid)                       

Paulus spreekt over de hoop van de gerechtigheid, De gerechtigheid bezit een ge-
lovige echter al. Wat mag een gelovige nog meer verwachten? Dat is de heerlijk-
heid te zien van de Heere Jezus, die Hij nu heeft in de hemel. De Heere wil graag 
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dat Zijn kinderen Zijn heerlijkheid zien. Hij verlangt daar naar. Hij heeft daarvoor 
gebeden in Johannes 17:24 Als het goed is verlangen Zijn kinderen daar ook naar. 

In veel teksten in de Bijbel wordt het woord “hoop” gebruikt. Dat kan wel eens 
problemen geven bij de uitleg van een tekst. Het woord hoop heeft voor ons iets 
onzekers. Wij hopen het, maar weten niet zeker of het zal gebeuren. Je ziet het ook 
nog wel eens in een rouwadvertentie staan: “In de hope van het eeuwige leven”. 
Dan denk je al gauw, dat die persoon blijkbaar geen zekerheid had van zijn behoud.

Maar in de Bijbel betekent is het woord “hoop” geen onzekere factor. In de Bijbel 
betekent het meestal “vertrouwen” of “verwachten” of “verlangen naar” of “uitzien 
naar”.

Dus niet iets wat een relatie heeft met een onzekere gebeurtenis in de toekomst. 
Nee, wij verlangen ernaar, wij verwachten het, wij vertrouwen erop dat het gaat 
gebeuren. Wij zien er naar uit.

Eigenlijk is het jammer dat de Bijbelvertalers steeds gekozen hebben voor het ene 
woord “hoop”. Enige nuancering van de betekenis, zou tot beter begrip van de 
inhoud van het woord leiden 

Besnijdenis

Galaten 5:6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, 
en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.

Dat besneden zijn geen betekenis heeft voor de zaligheid van de Jood, is duidelijk 
uit de Schrift. Als er christenen zijn die stellen dat de doop in de plaats van de be-
snijdenis is gekomen, dan heeft ook deze doop geen betekenis voor de gedoopte 
persoon, klein of groot. De doop is echter niet in de plaats gekomen van de be-
snijdenis. 

Dat mag ook niet, want de Heere heeft gezegd dat de besnijdenis het teken is van 
het eeuwige verbond dat Hij met Israël gesloten heeft, met betrekking tot de land-
belofte. Mooi, dat is dus helder. Ook nu worden alle Joden nog besneden, gelovige 
en ongelovige Joden. Dat mogen andere religies zich niet toe-eigenen door te stel-
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len dat de kerk nu het geestelijk Israël is en de doop in plaats van de besnijdenis 
gekomen is.

Wat is de vrucht van de Geest?

Galaten 5:22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof (trouw), zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Geloof is geen vrucht van de Geest. Een gelovige ontvangt de Heilige Geest op ba-
sis van zijn of haar geloof. De meeste vertalingen geven dan ook het woord “trouw” 
aan, in plaats van het woord “geloof”. Ook de Nieuwe King James vertaling geeft 
nu “trouw” aan in plaats van “geloof”.

Uit genade zalig geworden

Het is een gave van God 

Efeziërs 2:8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet 
uit u,  het is de gave van God;

Vraag: Als de zaligheid in Jezus Christus een gave van God is. Waarom krijgt niet 
ieder mens die gave? Antwoord: Omdat niet ieder mens die gave wil ontvangen. 
God wil wel geven. God wil dat alle mensen zalig worden. Waarom zouden mensen 
die gave niet willen ontvangen? Die gave kost de mens toch niets? Waarom niet? 
Omdat Jezus Christus voor die gave betaald heeft met zijn eigen leven. Dus wel 
heel duur betaald.

Maar desondanks willen heel veel mensen die gave niet ontvangen. Het probleem 
is blijkbaar dat zij de voorwaarden van God niet willen accepteren. Wat zijn die 
voorwaarden dan? Het is toch gratis? Ja dat is zo. Maar de voorwaarden zijn niet 
materieel, maar geestelijk. God wil als voorwaarde dat: We ons bekeren tot God van 
een zondig leven zonder God. Dat we bereid zijn ons zondige egoïstische leven op 
te geven. Dat we bereid zijn vanaf nu de Heere Jezus de eerste plaats te geven in 
ons leven. 

Is dat alles? Ja, dat is alles. Maar voor veel mensen blijkbaar een moeilijke zaak. En 



90

zij die wel willen, zijn door de HEERE gewillig gemaakt. Kan de HEERE dan niet 
ieder mens gewillig maken? O ja, dat kan de HEERE wel. Maar de HEERE dwingt 
niemand. Een mens gaat altijd door eigen schuld verloren. Nooit door de schuld 
van God. Het Evangelie wordt aan ieder mens aangeboden.

Door het geloof vrijmoedigheid

Efeziërs 3:12 In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrou-
wen, door het geloof in Hem.

Het echte geloof geeft ook de vrijmoedigheid om tot Gods troon der genade te 
gaan en om te getuigen van de Heere Jezus op aarde. Om de mensen te vragen of 
zij de Heere Jezus al hebben leren kennen als hun Verlosser en Zaligmaker. Want er 
is maar één Naam gegeven onder de hemel waardoor wij behouden moeten wor-
den en Hij alléén is de Weg, de Waarheid en het Leven. Daarom is dit een relevante 
vraag, want het gaat om het eeuwig behoud van de mens. Zijn wij nog bewogen 
met de verlorenen? 

Jezus Christus woont door geloof in het hart

In de liefde geworteld en gefundeerd

Efeziërs 3:17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde 
geworteld en gefundeerd bent,

De liefde is een vrucht van de Heilige Geest. Wél de grootste en heerlijkste vrucht, 
denk ik. Want God is liefde.

1 Korinthe 13:13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste 
van deze is de liefde.

Eenheid in Jezus Christus

Efeze 4:5 Eén Heere, één geloof, één doop,

Efeze 4:13 Het doel daarvan is dat wij ten slotte volledig één zullen zijn, door ons 
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gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even goed 
kennen. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat 
Christus in ons heeft gedaan. (Het Boek)

Filippenzen 1:27 Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of 
ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat 
in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie.

De eenheid van de gelovigen is het wezen van de Gemeente en wordt gewerkt door 
de Heilige Geest. Dat blijkt ook uit het gebed van de Heere Jezus in Johannes 17. 
Verdeeldheid in de gemeente is een slecht getuigenis voor de wereld en heeft tot 
gevolg dat de Geest wordt uitgedoofd. 

 y Oorzaak: men steunt op eigen inzichten. Er ontstaat machtsstrijd. 
 y Er ontstaan één of meerdere dwalingen.
 y Zo’n gemeente heeft weinig aantrekkingskracht voor ongelovigen.
 y Heeft ook weinig aantrekkingskracht voor jongeren.
 y Men is naar binnen gericht en er is geen Evangelisatie- of zendingsdrang meer.

Het geloof is een schild tegen satan

Efeze 6:16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pij-
len van de boze zult kunnen uitblussen.

Als de satan ons aanvalt of aanklaagt, moeten we in het geloof gaan staan op de be-
loften van God. De Heilige Geest in ons kan de vurige pijlen van satan uitblussen. 
Heel belangrijk, want de satan probeert de gelovigen steeds weer te verleiden tot 
zondige daden of gedachten.

Paulus blij als hij zijn leven moet geven voor hun geloof

Filippenzen 2:17 Ook al zal, bij wijze van spreken, mijn bloed als een offer worden 
uitgegoten over uw geloof dat u God als een offer aanbiedt, toch zal ik blij zijn en 
die blijdschap met u allen delen.
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Alleen verzoening met God door Jezus Christus

Filippenzen 3:9 Ik reken er niet meer op dat ik het met God in orde kan maken 
door het houden van allerlei wetten. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. 
Hij maakt het goed tussen ons en God, als wij maar in Hem geloven. (Het Boek)

De Heere Jezus is de van God gegeven Middelaar, de Zoon des mensen, Die men-
sen kan verzoenen met God. Er is geen andere weg om met God verzoend te wor-
den. Jezus zegt het Zelf ook: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand 
komt tot de Vader dan door Mij.”

Met heel uw hart geloven en standvastig blijven

Kolossenzen 1:23 De enige voorwaarde is dat u deze waarheid met heel uw hart 
gelooft en er standvastig in blijft. Dat u sterk bent in de Heere en vast overtuigd 
van het goede nieuws dat Jezus voor u gestorven is. Dit geweldige nieuws gaat de 
hele wereld door en ik heb mijn leven in dienst ervan gesteld. (Het Boek)

Paulus zegt dat het Evangelie de gehele toen bekende wereld doorging. Prachtig 
toch. Dat is nu nog steeds zo, totdat het getal der heidenen vol is. Nog niet alle 
volken en stammen hebben een Bijbel in hun eigen taal. 

De vastheid van het geloof in Jezus

Kolossenzen 2:5 Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij 
u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in 
Christus.

Kolossenzen 2:6,7 Daarom moet u, die Jezus Christus als uw Heere hebt ontvan-
gen, in het dagelijks leven één met Hem blijven. Met uw wortels diep in Hem 
verankerd, moet u uw leven door hem laten opbouwen. Blijf in geloof vasthou-
den aan wat u over Hem hebt geleerd en laat uw hart daarbij overvloeien van 
dankbaarheid. (Het Boek)
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Met Hem begraven en opgewekt in de doop

Kolossenzen 2:12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook 
met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit 
de doden heeft opgewekt.

Paulus geeft in deze tekst heel kort de betekenis weer van de doop op het geloof. 
Met Christus gestorven en begraven en met Hem opgewekt in een nieuw leven. 
Gestorven aan ons zondige, egoïstische karakter. Dan zijn we een nieuwe schep-
ping. Bent u dat ook al?

Zonder ophouden God danken voor ontvangen geloof

1 Thessalonicenzen 1:3 en zonder ophouden denken aan  het werk van uw geloof, 
de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus 
Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. 

1 Thessalonicenzen 1:8 Want van u uit heeft het Woord van de Heere luid ge-
klonken; niet alleen in Macedonië en Achaje, maar ook in alle plaatsen heeft uw 
geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen.

1 Thessalonicenzen 2:13 Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, 
toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aange-
nomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods 
Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.

De gelovigen in Thessalonica waren goede getuigen van de Heere Jezus. Zij kwa-
men uit voor hun geloof. De Heere heeft dat rijk gezegend in allerlei plaatsen. 
Hoe belangrijk is het dat wij goede getuigen zijn van de Heere Jezus. De mensen 
willen de boodschap van het Evangelie vaak niet horen en in onze tijd ook niet wat 
de Bijbel te zeggen heeft over homoseksualiteit of bijvoorbeeld over de vrouw in 
het ambt. Voorgangers die openlijk het Woord citeren, worden nu al aangeklaagd. 
Onze woorden worden verdraaid of bespottelijk gemaakt. Deze dingen gebeuren 
nu al in Nederland. De vervolging komt dichterbij. De Heere Jezus heeft ook ge-
zegd dat dit zal gaan gebeuren. Wat ze Hem aangedaan hebben, zullen ze ook Zijn 
volgelingen aandoen. Er overkomt ons wat dat betreft, niets vreemds.
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Gelovigen bestemd voor verdrukkingen

1 Thessalonicenzen 3:1 Daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdra-
gen, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden, 2 en hebben 
we Timotheüs gestuurd, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in 
het Evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen, 3 
opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want 
u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. 

Wat ik hiervoor gezegd heb over verdrukkingen, wordt door Paulus bevestigd in 
boven- en onderstaande teksten. De ware gelovigen worden verdrukt. Niet de 
schijngelovigen, want die gaan met de wereld mee. Maar zij die vasthouden aan 
het Woord van God, krijgen kritiek van de schijnchristenen en van de ongelovige en 
vaak antichristelijke media. We zien het nu om ons heen gebeuren. Met name als 
het gaat over abortus, over man en vrouw als hoeksteen voor de samenleving, over 
verandering van het geslacht, over het voorgaan en preken door vrouwen in de ge-
meente, over wel of niet inenten. Om maar even de huidige (2022) toppers te noe-
men. De vervolging kan zomaar toenemen. De duivel gaat rond als een briesende 
leeuw. De ware gelovigen liggen onder het spiedend oog van satan. Maar de Heere 
Jezus heeft gezegd, dat we niet bezorgd moeten zijn. Hij gaat met de Zijnen mee. 
Hij bidt voor hen. Hij heeft een plaats voor hen bereid in het Vaderhuis. Voor dege-
nen die blijven volharden in ongeloof is door God ook een plaats bereid in de hel. 

1 Thessalonicenzen 3:4 Toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren 
dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is – en u weet het. 5 Daarom 
heb ik, omdat ook ik dit verlangen niet langer kon verdragen, hem gestuurd om 
ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet 
verzocht had en onze inspanning tevergeefs zou zijn geweest. 6 Maar nu is zo-
juist Timotheüs bij u vandaan bij ons teruggekomen en heeft ons de goede bood-
schap gebracht van uw geloof en liefde, en dat u altijd een goede herinnering aan 
ons hebt en vurig verlangt om ons te zien, zoals wij ook u. 

Onvolkomen, klein geloof

1 Thessalonicenzen 3:7 Daardoor zijn wij over u bemoedigd, broeders, bij al onze 
verdrukking en nood, vanwege uw geloof. 8 Want nu leven wij, indien u staande 
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blijft in de Heere. 9 Want welke dank kunnen wij God voor u teruggeven, vanwege 
al de blijdschap waarmee wij ons over u verblijden voor het aangezicht van onze 
God? 10 Wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen 
zien en om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt.

Wat aan uw geloof ontbreekt. Wat zou er aan kunnen ontbreken? Overvloedig te 
zijn in de liefde? Volhardend te zijn in de heiligmaking? 

Heilig leven – rein leven 

1 Thessalonicenzen 4:3 Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf ont-
houdt van de ontucht, 4 en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heili-
ging en eerbaarheid, 5 en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die 
God niet kennen. 6 Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen 
door zijn handelwijze, want de Heere is een Wreker van dit alles, zoals wij u ook 
van tevoren gezegd en bezworen hebben. 

1 Thessalonicenzen 4:7 Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot 
leven in heiliging. 9 Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u 
schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. 

De heiliging of heiligmaking is een vrucht van de Heilige Geest. Wordt door de 
Heilige Geest gewerkt. De Heilige Geest Die ook de nieuwe geboorte gewerkt 
heeft. Als een gelovige niet vervuld is met de Heilige Geest, kan hij levenslang wor-
stelen met de heiligmaking. Dit in tegenstelling tot de wedergeboorte. Dat is een 
éénmalig gebeuren, waar je geen heel leven over kunt doen. 

De heiligmaking heeft ook een actieve kant. “Hebt de wereld niet lief en al wat in de 
wereld is”, lezen we in de 1e brief van Johannes We moeten ons verre houden van 
onreine zaken b.v. wat betreft ons leesgedrag, ons kijkgedrag en de keuze van ons 
gezelschap enz. “Weest heilig, want Ik ben heilig,“ zegt de Heere.                  

Geloof en liefde zijn de wapens

1 Thessalonicenzen 5:8 Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed 
met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop (verwachting) op de 
zaligheid als helm.
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De gelovige wordt door de Heere goed toegerust om de aanvallen van de boze te 
weerstaan. De gelovige heeft deze hulpmiddelen ontvangen. Bidt of de Heere ze 
door de werking van Zijn Geest ook wil toepassen.

Gr0eiend zaligmakend geloof

2 Thessalonicenzen 1:3 Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het 
behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u 
allen tot elkaar steeds toeneemt, 4 zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten 
van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de ver-
drukkingen die u verdraagt.

2 Thessalonicenzen 1:11 Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de 
roeping waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van 
het geloof met kracht volbrengt.

Een prachtig getuigenis van de gemeente van Thessalonica. Deze gemeente is 
door de jaren heen blijven bestaan, voor zover bekend, zonder dwalingen zoals b.v. 
de kinderdoop. Ook nu zijn er nog een aantal christelijke kerken in Thessalonica. 
Waarvan de Greek Evangelical Church en de Thessaloniki Church Anagenesis de 
grootste zijn. Dan zijn er nog een paar Grieks-Orthodoxe kerken en een Anglicaanse 
kerk, maar deze kerken passen wel de kinderdoop toe.

God heeft hen verkoren tot zaligheid

2 Thessalonicenzen 2:13 Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die 
geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, 
in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. 

God heeft hen verkoren tot zaligheid. Moet een mens dan maar afwachten of God 
ook hem of haar verkiest? Nee, beslist niet. God roept alle mensen op om zich 
tot Hem te bekeren. Wie aan die oproep gehoor geeft, wordt zalig. Wie niet wil, 
wordt niet zalig. Duidelijk toch? In de oproep tot bekering wordt niemand buiten 
gesloten. Voor de grootste zondaar is er de genade van God. Voor de in eigen oog 
kleinste zondaar ook. Want wat zijn grote en wat zijn kleine zonden? De zondige 
gedachte is in Gods ogen even groot als de daad.
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Mattheüs 5:27,28 U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: u zult 
geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te 
begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.

Het probleem is echter dat ons karakter, onze natuur zondig is. Om dat te verande-
ren is een nieuwe geboorte nodig. Dan ontvangen we de Heilige Geest en zijn we 
een nieuwe schepping geworden. 

Opbouw zaligmakend geloof door God

1 Timotheüs 1:2 Aan Timotheüs, mijn oprechte zoon in het geloof: genade, barm-
hartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, en van Christus Jezus, onze Heere. 
3 Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen 
heb in Efeze te blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen, 
4 zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, 
die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het ge-
loof.

Een andere leer onderwijzen. Dat begon toen al. Laat je niet verleiden om met 
dergelijke dwaalleraren in heftige discussies verzeild te raken, die alleen maar tot 
oneer van God zijn. Vergelijk b.v. de Jehova Getuigen, die eindeloos willen door-
drammen. De Heere Jezus heeft gezegd dat er in de eindtijd vele valse profeten 
zullen opstaan en dat velen hen zullen volgen. Heel herkenbaar in onze tijd. Zie 
maar de vele geloofsgemeenschappen en er worden steeds weer nieuwe aan toe-
gevoegd. Dat betekent ook, heel veel dwalingen en verkeerde een uitleg van het 
Woord. Alle geloofgemeenschappen dienen na te gaan of ze in het Woord zijn 
gebleven. Waarom zijn ze niet samen gegaan met anderen. De Heere Jezus wil dat 
al Zijn kinderen één zijn. Zijn ze niet allemaal Zijn kinderen? Dat zou kunnen. Zijn 
ze niet allemaal opnieuw geboren? Dat zou kunnen. Dit zijn belangrijke richtlijnen.

Geen zaligmakend geloof

1 Timotheüs 1:19 En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben 
dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden.

Kan dat? Schipbreuk leiden in het geloof? Ja, volgens Paulus wel. Dan waren die 
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mensen nog niet echt opnieuw geboren en bezaten ze een schijngeloof. Want een 
nieuwe schepping kan geen schipbreuk lijden in het geloof. Bovendien bidt de 
Heere Jezus voor hen en pleit de Geest voor hen. De Heere Jezus heeft gezegd: Ik 
heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet zou ophouden. Ook al verlangt de boze 
om ons geloof te ziften als de tarwe. (Lukas 22:32)

1 Timotheüs 2:7 Daartoe ben ik   aangesteld als prediker en apostel (ik zeg de 
waarheid in Christus, ik lieg niet), als een leraar van de heidenen(volken) in geloof 
en waarheid.

Zaligmakend geloof, plus…….

1 Timotheüs 2:15 Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, 
als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid.

Het woord bezonnenheid wordt in veel vertalingen anders weergegeven. 
Ingetogenheid – matigheid – discretie – soberheid – fatsoen – zelfbeheersing – 
heiliging en discipline. Als zij echter in het geloof blijft, heeft ze ook de vrucht 
daarvan, zoals Paulus vermeldt in Galaten 5:22: liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
welwillendheid, goedhartigheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Het zaligmakend geloof is een geheimenis

1 Timotheüs 3:9 en het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver ge-
weten.

Is het geloof in de Heere Jezus een geheimenis? Niet voor degenen die Hem heb-
ben leren kennen als hun Zaligmaker. Voor de goddelozen is het geloof een gehei-
menis, een onbegrijpelijk iets.

Vrijmoedig getuigen van het geloof in Jezus

Timotheüs 3:13 Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat zij hoog 
staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus 
Jezus.
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Er is wel verschil in geloven. Er is ook verschil in de beleving en de uitwerking 
daarvan. Het geloof kan gezien worden aan de werken van een gelovige. De werken 
maken niet zalig, maar het geloof zonder de werken is een dood geloof. Dan is er 
geen vrucht.

Vrijmoedigheid verkrijgen in het geloven wil zeggen, vrijmoedig zijn in het ge-
tuigen. Heel belangrijk, want de Heere is daar heel blij mee. Satan is daar niet blij 
mee. 

Afval van het geloof – is dat mogelijk?

1 Timotheüs 4:1 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.

In latere tijden. Ik denk dat we nu leven in de tijd waarvan Paulus spreekt. Er zijn 
veel dwaalleraren zijn er en het worden er steeds meer. De schijn-gelovigen vallen 
af en lopen achter leraren aan die hen misleiden. Die het Woord verdraaien, er aan 
toevoegen of er van afdoen. Openbaring 2218,19 De ware gelovige kan niet afvallen. 
Hij is een nieuwe schepping en kan nooit meer een oude schepping worden.

Het ware geloof kan anderen voeden

1 Timotheüs 4:6 Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed die-
naar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de 
goede leer, die u nagevolgd hebt.

Het is heel belangrijk voor jongeren om een ware gelovige als voorbeeld te hebben. 
Dan wordt het geloof zichtbaar. Dan leeft het. Dan ziet men dat het echte geloof 
iets met een mens doet. Dan ziet men het nieuwe leven in Christus. Hoe het is om 
met Christus gestorven te zijn en opgewekt te zijn in een nieuw leven. Een nieuw 
leven waarin de Heere Jezus centraal staat.

Jonge ware gelovige is een voorbeeld

1 Timotheüs 4:12 Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar 
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wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in 
geloof en in reinheid.

Een jonge gelovige kan juist voor andere jongeren een enorme stimulans zijn om 
ook te gaan geloven en de Heere Jezus te volgen, om zich ook te bekeren van het 
vaak Godloze leven. Te bekeren van een onrein leven, van porno kijken, van drugs-
gebruik, van discobars bezoeken enz. Maar ook van een leven als schijnchristen, 
dat misschien berust op de valse zekerheid dat men bij de kinderdoop ingelijfd is 
in Christus. 

Het ware geloof verloochenen - kan dat?

1 Timotheüs 5:8 Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huis-
genoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een 
ongelovige. (NBG51)

Dit vers wordt meestal anders vertaald. De NBG laat het slaan op een vrouw en ik 
denk dat zij een punt hebben, want dit hele hoofdstuk gaat eigenlijk over vrouwen, 
met name jonge en oude weduwen. Als iemand met een zogenaamd waar geloof, 
dit geloof verloochent, dan is het geen waar geloof geweest. Dat blijkt dan ook wel 
uit haar daden.

Ontvlucht geldzucht-de wortel van alle kwaad

Strijd de goede strijd van het ware geloof.

1 Timotheüs 6:10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar 
te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met 
vele smarten doorstoken. 11 U echter, o mens die God toebehoort,  ontvlucht 
deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volhar-
ding en zachtmoedigheid na. 12 Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar 
het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd 
hebt voor vele getuigen.

Uit geldzucht kan allerlei soort van kwaad voortkomen. Geldzucht is een demon, 
die veel ellende met zich meebrengt. Als je succesvol bent en winst maakt, ontstaat 
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er een grote verleiding om steeds meer en groter te willen. Voor je het weet gaat 
het je leven beheersen en krijg je dollartekens in je ogen. Vermijd deze valstrik van 
satan. Lees het boek; “De geldvalstrik van de eindtijd”, geschreven door Wilfred J. 
Hahn, een gelovige ex-bankdirecteur. (Stichting De Middernachtsroep)

Ook het zogenaamde welvaartsevangelie komt uit de koker van de mammon. Dit 
valse “evangelie” wordt iedere week meerdere keren verkondigd op de christelijke 
TV zender Family 7, door Joyce Meyer.

In de USA wordt dit welvaartsevangelie vooral gepredikt door Benny Hinn. Een 
neef, Costi Hinn, zegt hierover: “Heel eerlijk vertelt Costi dat hij aanvankelijk 
ook een aanhanger van het voorspoedevangelie was. Ik was heel ambitieus voor 
de verkeerde dingen. Als familie leefden we de droom, in privé vliegtuigen, met 
tussenstops in Monte Carlo en overnachtingen in hotels voor 25000 dollar per 
nacht. We onderwezen de verkeerde dingen. We misbruikten de mensen, beroof-
den de armen vanwege onze hebzucht, terwijl we Jezus daarvoor misbruikten.” 
Costi Hinn is de Heere dankbaar dat zijn ogen open zijn gegaan voor dit valse 
evangelie. Hij zegt: “ Ik mag het weten dat Jezus ook voor mijn zonde is gestorven. 
Hij heeft mijn leven veranderd en dat leven van vroeger, dat wil ik niet meer.”

Van het geloof afgeweken

1 Timotheüs 6:20 O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van 
onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoem-
de kennis.

Mooi, dat geloven doorgaat in de geslachten. Dat is, denk ik, wel een voorrecht, 
een bijzondere zegen. Niet iets om je op te verheffen, want het is alleen genade. 
Mijn overgrootvader van moeders kant was een gelovige, mij grootvader was een 
gelovige. Hij stierf met de naam van Jezus op zijn lippen. Mijn moeder was ook een 
gelovige vrouw. Ze zijn mij tot voorbeeld en zegen geweest.

Maar hun nageslacht bestond helaas niet uit allemaal gelovigen. Genade is geen 
erfgoed. Het is voor gelovige ouders heel erg om te zien dat hun kinderen en klein-
kinderen niet willen geloven en zich afkeren van de kerk. Meestal kun je alleen nog 
voor hen bidden, omdat ze er niet meer over willen praten.
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Denk gedurig aan uw geloof en liefde voor de Heere 
Jezus

2 Timotheüs 1:13 Houd, in geloof in Christus Jezus en liefde voor Hem, de gezon-
de woorden die gij van mij gehoord hebt voor ogen. (LEI)

Geloof in de Heere Jezus en liefde voor Hem horen bij elkaar.

Door dwaalleer wordt het ware geloof afgebroken

Kan dat?

2 Timotheüs 2:18 Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de 
opstanding reeds heeft plaatsgevonden, en breken het geloof van sommigen af.

Zoek, jaag, naar het ware geloof. Vooral als je jong bent en de verleidingen op je af 
komen. Bid om onderscheidingsvermogen en toets alles aan de Bijbel. Het ware 
geloof kan niet worden afgebroken. 

Vlucht weg voor de begeerten van de jeugd 

2 Timotheüs 2: 22 Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardig-
heid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een 
rein hart.

Paulus zegt tegen Timotheüs dat hij de begeerten van de jeugd moet ontvluch-
ten. Dat zijn niet alleen de begeerten van binnenuit, maar ook de begeerten van 
buitenaf. Vooral op jongeren komen er heel veel verleidingen af in deze tijd via de 
smartphone. In de Bijbel kunnen we lezen hoe Jozef, als jonge man, vlucht wanneer 
de vrouw van Potifar hem tot zonde probeert te verleiden. Prachtig voorbeeld van 
Jozef, evenals Daniël aan het hof van Nebucadnezar. 

Vooral in de huidige tijd, nu seks voor het huwelijk heel normaal blijkt te zijn, is 
het voor iemand die vast wil houden aan de Bijbelse norm een moeilijke strijd. Die 
strijd kan alleen met de hulp van de HEERE gewonnen worden.
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Psalm 119:9-11 Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart 
overeenkomstig Uw Woord. Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw gebo-
den niet afdwalen. Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U 
niet zondig.

Job 31:1 Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen; hoe kan ik dan begerig naar 
een jonge vrouw kijken?

Soms is ontvluchten de enige goede weg. 

Paulus roept de gemeente op om voor de jongeren te bidden. Om de HEERE aan 
te roepen uit een rein hart. Dat wil zeggen met een hart dat gereinigd is door het 
bloed van Christus en het waterbad van het Woord. Mensen met een onrein hart, 
goddelozen, hoort God niet.

Een ware gelovige is een identificatiefiguur

Timotheüs 3: 10 Maar ú hebt  mij  nagevolgd  in  mijn onderwijs, levenswandel, 
levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. 

De Schriften kunnen wijs maken tot zaligheid

2 Timotheüs 3:15 En u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen 
maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.

De Schriften kunnen iemand wijs, verstandig maken. Waartoe? Tot zaligheid. Gods 
Woord wijst ons de weg hoe we behouden kunnen worden. Bent u al wijs gemaakt 
tot zaligheid?

Men kan van jongs af aan op velerlei manieren de Schriften horen, lezen en ken-
nen. De Schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Voorbeelden zijn er he-
laas teveel van mensen die toch niet zalig gemaakt zijn. Zij kunnen de Zaligmaker 
vinden, maar dan moeten ze wel kennis willen nemen van Gods Woord. Als u de 
Schriften kent, hebt u zeker geleerd wat de Bijbel over de Heere Jezus zegt. Hij is 
het Hoofdthema van Genesis tot en met Openbaring. De Heere Jezus is naar deze 
wereld gekomen om zondaren zalig te maken. 
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Wat betekent de Heere Jezus voor u? Wie is Hij voor u? Hebt u een persoonlijke 
relatie met Hem? Hebt u aan Hem uw zonden of zondig leven al beleden en ver-
geving gevraagd? Dat is wel noodzakelijk, als we niet verloren willen gaan en met 
satan in de hel terecht komen. Het is nu nog de tijd om in de Heere Jezus te gaan 
geloven. Alle tekenen van deze tijd, wijzen erop dat de komst van de Heere Jezus 
dichtbij is. God wil dat alle mensen zalig worden. 

Om mij heen zie ik veel mensen, jongeren en ouderen, die het Evangelie wel ge-
hoord hebben. Hetzij thuis of op de school, op de zondagschool of in de kerk. En 
toch heeft het hen niet in het hart geraakt. Ja, er zijn veel mensen die iedere zondag 
naar de kerk gaan, preken horen, liederen zingen. Is het alleen traditie? Zij bekeren 
zich niet. Waarom niet? Omdat zij niet echt willen!

Als je met hen daarover spreekt, hoor ik vaak allerlei vage uitvluchten. Van: “Zo diep 
hoef je er niet op in te gaan. Ik geloof wel. Het zal wel goed komen. Het moet je ge-
geven worden.” Of ik hoor allerlei klachten over de voorganger of de ouderlingen die 
hun in het verleden teleurgesteld hebben. Of de preken zijn te zwaar of te licht enz. 

Maar ten diepste wil men niet en schuift men de verantwoording op anderen af. 
Men wil de Heere Jezus niet de leiding van zijn of haar leven in handen geven. Men 
wil niet opnieuw geboren worden. Veelal weet men niet wat dat betekent.

In de tijd toen de Heere Jezus op aarde was, deed Hij mensen opstaan uit de dood. 
Toch geloofden velen niet in Hem. Waarom niet? Omdat ze niet wilden, zegt de 
Heere Jezus.

Word wijs, maak de goede keus. En laat de engelen in de hemel zich mogen ver-
heugen over u.

Paulus heeft de goede strijd gestreden

Paulus heeft het geloof behouden

2 Timotheüs 4:7 Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde 
gebracht. Ik heb het geloof behouden.
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De goede strijd om het geloof te behouden. Ook het ware geloof van Paulus is 
dikwijls aangevochten. De satan heeft wel zijn best gedaan om Paulus over te halen 
de Heere Jezus te verloochenen en zijn eigen eer te zoeken door te roemen in zijn 
bijzondere geestelijke ervaringen. Denk maar aan de doorn in zijn vlees. Het was 
een engel van de satan, die hem met vuisten sloeg.

De Heere Jezus heeft ook voor Paulus gebeden en Paulus doen volharden in het geloof.

Gelovigen zijn door God uitgekozen

Titus 1:1 Van: Paulus. Aan: Titus, mijn kind in het geloof. Ik ben een dienaar van 
God en een apostel van Jezus Christus. God heeft mij eropuit gestuurd om het 
geloof te brengen aan de mensen die door Hem zijn uitgekozen en om hun de 
waarheid over God te laten kennen. 2 Door die waarheid leiden zij een leven naar 
Gods wil en ontvangen zij het eeuwige leven dat God voor het begin van de we-
reld beloofd heeft, en Hij liegt niet. (Het Boek)

Paulus brengt wel het Evangelie aan alle mensen maar er komen alleen mensen tot 
geloof die door God zijn uitgekozen. Paulus constateert dat nu achteraf. Hij wist 
ook niet van te voren wie door God waren uitgekozen. Dat weet niemand van te 
voren. God wil dat alle mensen zalig worden. Dat is het uitgangspunt in de verkon-
diging van het Evangelie.

Alle gelovigen die uitverkoren zijn, zijn in Christus uitverkoren omdat ze geloven in 
het volbrachte offer van de Heere Jezus op Golgotha. Daarom hebben ze deel aan 
Christus en aan Zijn uitverkiezing. 

Jesaja 42:1 Zie, mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorenen, in Wie Mijn 
ziel een welbehagen heeft.

Omdat God de Vader een welbehagen had in Zijn Zoon en Hem uitverkoren heeft 
om vanaf de grondlegging het Lam te zijn dat geslacht is en dat de zonde der we-
reld heeft weggedragen, zijn alle gelovigen die dit offer in geloof aanvaard hebben 
ook in Hem uitverkoren.

Efeze 1:3,4 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons 
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gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 
omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, 
opdat wij heilig en smetteloos zouden zijn in de liefde.

In Openbaring 17:14 worden de gelovigen in de eerste plaats geroepenen ge-
noemd en daarna uitverkorenen en gelovigen

Het Evangelie wordt in principe aan ieder mens aangeboden. Maar wat is onze 
reactie op die uitnodiging? Dat is het cruciale punt. Jezus zegt dat Hij de Deur 
is waardoor we naar binnen kunnen gaan. Die Deur staat open, ook nu nog. 
Sommigen gaan naar binnen. Velen lopen door en hebben geen interesse. Het 
Huis is echter nog niet vol. Zijn discipelen moeten op zoek gaan om mensen te 
vinden die wel willen.

Nu het bijzondere! Als iemand die deur binnengaat en zich omdraait, ziet hij of zij 
boven de deur staan: “Uitgekozen”. Mooi toch?

God kan nooit de schuld krijgen van het feit dat iemand verloren gaat, maar God 
krijgt altijd de lof en de eer van iemand die zalig wordt.

Gezond in het geloof – wat houdt dit in?

Gezond in de liefde – gezond in de volharding

Titus 1:13 Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond 
zullen zijn in het geloof.

Titus 2:2 De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in 
het geloof, in de liefde, in de volharding.

Deze regels van Paulus zijn niet iets bijzonders. Zij komen voort uit de vrucht van 
de Heilige Geest. Als niet iedere gelovige deze heerlijke vrucht met al zijn aspecten 
bezit, wordt dit veroorzaakt doordat hij niet volkomen vervuld is met de Heilige 
Geest. Daarom zegt Paulus ook ergens in zijn brieven: 

Efeze 5:18 Wordt vervuld met de Geest.
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Kan een gelovige daar zelf iets aan doen? Ja, door minder vervuld te zijn van zich-
zelf en van zijn eigen belangen of van allerlei wereldse zaken.

Gemeenschap in het geloof – hoe gaat dat?

Filemon 1:5 Ik hoor namelijk over uw liefde, en geloof dat u in de Heere Jezus 
hebt, en over uw liefde voor alle heiligen. 6 Moge uw gemeenschap in het geloof 
zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking 
tot Christus Jezus.

Dat gaat goed naarmate de gelovigen de Heere Jezus centraal stellen en allemaal 
vervuld zijn met de Heilige Geest en de ander uitnemender achten dan zichzelf. Als 
dit ontbreekt, is de kans groot dat er verschil in meningen en opvattingen komen. 
Of zelfs dwalingen. Dan wordt het gevaarlijk. 

Doorgaan tot volmaaktheid in het geloof

Hebreeën 6:1 Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus 
laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament 
te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God.

Bekering en geloof in God en Christus zijn de eerste stappen en vormen de basis. 
Opnieuw geboren worden is het vervolg. Daarna gaan we groeien in de genade en 
kennis van Christus, als we geworteld zijn in het Woord en opgebouwd worden in 
het Woord. Dat is een levenslang proces evenals de heiligmaking. 

Beloften erven door geloof en geduld

Hebreeën 6:12 opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door 
geloof en geduld de beloften beërven.

Welke beloften worden door geloof en geduld verkregen? Volle zekerheid van het 
geloof. Ons hart, gereinigd van een slecht geweten door het bloed van Christus. 
Ons lichaam gewassen met rein water.                                                     

Hebreeën 10:22 laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle ze-
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kerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons 
lichaam gewassen is met rein water.

Getuigen van het geloof

Hebreeën 11:1-39

Hebreeën 11:13 Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling 
van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en ge-
loofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op 
de aarde waren.

Wie waren die getuigen? Een wolk van geloofsgetuigen.

Hebreeën 11:1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men 
hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. 2 Hierdoor immers hebben 
de ouden een goed getuigenis gekregen. 3 Door het geloof zien wij in  dat de 
wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen 
die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.

Abel 

Hebreeën 11:4 Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. 
Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. 

Henoch

Hebreeën 11:5 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood 
niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. 
Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.

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

Noach

Hebreeën 11: 7 Door het geloof heeft  Noach, toen hij een aanwijzing van God 
ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de 
ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroor-



109

deeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeen-
komstig het geloof is.

Abraham en Sara

Hebreeën 11:8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam 
geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En 
hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. 9 Door het geloof is hij een 
inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in 
tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde 
belofte. 10 Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de 
Ontwerper en Bouwer is. 

Hebreeën 11:11 Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger 
te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem 
getrouw heeft geacht Die het beloofd had. 12 Daarom zijn er zelfs uit één man en 
dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zovelen geboren als de sterren van 
de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen 
is. 13 Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de 
beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en 
begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde 
waren. 16 Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. 
Daarom schaamt God Zich niet voor hen  om hun God genoemd te worden. Want 
Hij had voor hen een stad gereedgemaakt. 

Hebreeën 11:17 Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef ge-
steld werd, Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn enig-
geborene geofferd. 18 Tegen hem was gezegd:  Dat van Izak zal uw nageslacht 
genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit 
de doden op te wekken. 19 En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug.

Izak

Hebreeën 11:20 Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend, 
met betrekking tot toekomstige dingen.

Jakob

Hebreeën 11:21 Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder van de zonen 
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van Jozef gezegend en hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het 
uiteinde van zijn staf.

Jozef

Hebreeën 11: 22 Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van 
de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met 
zijn gebeente.

Mozes

Hebreeën 11:23 Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden 
lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kind 
was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. 24 Door het geloof 
heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter 
van de farao genoemd te worden. 25 Hij koos ervoor liever met het volk van God 
slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te 
hebben. 26 Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de 
schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. 27 Door het geloof heeft 
hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want 
hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare. 28 Door het geloof heeft hij het 
Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de 
eerstgeborenen hen niet zou treffen. 29 Door het geloof zijn zij door de Rode Zee 
gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn 
ze verdronken.

Jozua

Hebreeën 11:30 Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot 
zeven dagen toe omringd waren geweest.

Rachab

Hebreeën 11:31 Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de on-
gehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen.

Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel, Esther, Daniël, Profeten

Hebreeën 11:32 En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te 
vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. 33 
Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk 
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gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten.

Hebreeën 11:39 En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getui-
genis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, 40 
daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet 
tot de volmaaktheid zouden komen.

De Leidsman en Voleinder van het geloof

Hebreeën 12:2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Vol-
einder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was 
gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechter-
hand van de troon van God.

Een belangrijk advies van Paulus. Het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman 
en Voleinder van het geloof. Hij is met Zijn Heilige Geest in ons, Hij bidt voor ons 
en doet ons volhouden. Dat is een geweldige troost en bemoediging. Wij hoeven 
zelf ons geloof niet in stand te houden, maar alleen onder alle stormen van het 
leven onze blik gericht houden op de Heere Jezus. Onze emoties en gevoelens 
kunnen voortdurend veranderen naar gelang de omstandigheden, maar de Rots 
wankelt niet en is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Voorgangers die het woord van God gesproken hebben

Hebreeën 13:7 Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken 
hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na.

Dat moeten dan wel Bijbelgetrouwe en standvastige voorgangers zijn. 
Wedergeboren en vervuld met de Heilige Geest. Helaas zijn in de huidige tijd deze 
voorgangers vrij schaars. Veel voorgangers verkondigen, bewust of onbewust, een 
dwaalleer. Ook zegt Paulus dat we op hun op hun levenswandel moeten letten. Aan 
de vruchten kent men de boom. Ook heel belangrijk. Vooral voorgangers zijn het 
doelwit van satan. Hij probeert hen ten val te brengen door middel van verschillen-
de verleidingen: eerzucht, winstbejag, seksuele verleiding.
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Opdat u volmaakt bent

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

Mattheüs 5:48 Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, vol-
maakt is.

Johannes 17:23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de 
wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt 
liefgehad.

Filippenzen 3:12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag 
ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. 
13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, 14 maar één ding doe ik: 
vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is,  jaag ik naar het doel: 
de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. 15 Laten wij 
dan, voor zover wij geestelijk volmaakt zijn, deze gezindheid hebben; en als u iets 
anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren.

2 Timotheüs 3:16 Heel de Schrift  is door God ingegeven en is nuttig om daar-
mee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de recht-
vaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk 
goed werk volkomen toegerust.

1 Johannes 3:6 Ieder die in Hem ( Jezus) blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft 
Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

1 Johannes 4:17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoe-
digheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij 
in deze wereld. 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft 
de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in 
de liefde.
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Kan dat? Volmaakt zijn in het geloof en in de liefde? Ik denk dat de meesten van 
Gods kinderen zullen zeggen: “Nee, dat kan niet, zo ben ik niet.” Maar als Paulus 
daartoe oproept dan moet het toch mogelijk zijn? We hebben gekeken wat er nog 
meer over het volmaakt zijn, gezegd wordt in de Bijbel. Dan vinden we best een 
aantal teksten, die meer licht werpen op deze eigenschap. Ook de Heere Jezus 
roept daartoe op. Jezus roept op tot volmaakte éénheid van de gelovigen. Paulus 
zegt dat hij nog niet volmaakt is, maar dat hij er naar jaagt. We moeten tot die vol-
maaktheid worden opgevoed zegt Paulus tegen Timotheüs. En de apostel Johannes 
zegt in zijn brieven dat een wedergeboren iemand niet meer zondigt als hij in Jezus 
blijft en vervuld is van de Heilige Geest. 

Geloof zonder werken kan niet zalig maken

Jakobus 2:14 Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof 
heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?

Geloof zonder de werken is dood

Jakobus 2:17 Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. 18 
Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw 
geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien.19 U 
gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, 
en zij sidderen. 

Uit onze werken blijkt of wij het Bijbelse geloof bezitten. Deze werken zijn, als het 
goed is, de vrucht van de Geest. Maar geloof op zich is moeilijk te beoordelen. Wij 
kunnen geen goede werken doen om gered te worden, maar wij worden gered om 
goede werken te doen. Woorden en daden horen bij elkaar om te testen of iemand 
een echte bekeerde gelovige is. Een dood geloof is geen waar geloof. Een waar 
geloof is een levend geloof door de Heilige Geest. Waar de Heilige Geest is, is ook 
de vrucht van de Geest.

Abraham als voorbeeld van geloof en werken

Jakobus 2:20 Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken 
dood is? 21 Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij 
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Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? 22 Ziet u wel dat het geloof samenwerkte 
met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? 23 En 
de Schrift is vervuld die zegt:  En Abraham geloofde God, en het is hem tot ge-
rechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. 

Bij Abraham gingen zijn geloof en de daad hand in hand en daarom werd hem 
zijn geloof tot gerechtigheid gerekend. Uit zijn daad bleek dat zijn geloof echt was. 
Daarin is hij voor ons een voorbeeld.

Abraham was ook een profeet van God. Vanuit die hoedanigheid heeft hij veel van 
de Heere Jezus gezien in zijn leven. Zie daarover ook het boekje: “De Messias ge-
openbaard aan Abraham”, dat de Heere mij deed opschrijven. Te lezen en gratis te 
downloaden op de site www.godsbeloftenvoordevolken.nl 

Ook uit werken gerechtvaardigd?

Jakobus 2:24 U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en 
niet alleen uit geloof. 25 En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit wer-
ken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg 
heeft laten weggaan? 26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook 
het geloof zonder de werken dood.

Jakobus noemt ook Rachab, een heidense vrouw, als voorbeeld. Uit haar werken, 
het verbergen van de verspieders, bleek dat ze kennis van God had en geloof en 
vertrouwen in de God van Israël. Daarom is ze gerechtvaardigd voor God. De God 
van Israël zou Zijn volk de overwinning geven over Jericho. Dat geloofde zij. Rachab 
was door God uitverkoren. Wist ze dat zelf ook? Ik denk het niet. Rachab trouwt 
later met Salmon, een Israëliet en wordt de moeder van Boaz, de man van Ruth. 
Rachab komt voor in het geslachtsregister van de Heere Jezus in Mattheüs 1. Hoe 
wonderbaar en heerlijk zijn Uw werken, HEERE.

Door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de 
zaligheid

1 Petrus 1:5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot 
de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
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Gods kinderen worden door Gods kracht bewaard tot de dag van de opname van 
de gelovigen. Zij verwachten in geloof de komst van de Heere Jezus om hen tot 
Zich te nemen. De Heilige Geest gaat naar Zijn belofte altijd met hen mee en blijft 
in hen. Hij is ook het zegel en onderpand van hun eeuwige erfenis bij de Heere. 
Efeze 1:13,14.

Beproeving van het geloof

1 Petrus 1:7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die 
van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot 
lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. 

Beproeving van het geloof kan blijken te zijn tot lof en eer van de Heere Jezus. Dat 
zal duidelijk worden bij Zijn openbaring, bij de opname.

Verkrijgt u de zaligheid van uw ziel?

1 Petrus 1:8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem  toch  lief. Hoewel 
u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en 
heerlijke vreugde, 9 en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zalig-
heid van uw zielen.

Verheugt u zich ook met een heerlijke vreugde in de Heere Jezus, hoewel u hem 
nog niet ziet? “Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven”, zei de Heere 
Jezus.

Door de Heere Jezus God de Vader leren kennen

1 Petrus 1:21 Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden  
en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.

Door de Heere Jezus hebt u God leren kennen. Jezus heeft God, zijn Vader, ge-
openbaard, toen Hij op aarde was. God heeft Jezus opgewekt uit de dood. God 
heeft Jezus heerlijkheid gegeven. Ons geloof en hoop moeten op God, de Vader 
gericht zijn.



116

Wie in de Heere Jezus gelooft zal niet beschaamd 
worden

1 Petrus 2:6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die 
uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 7 
Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De 
steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en  een 
steen des aanstoots en een struikelblok.

Voor u die gelooft, is de Heere Jezus heel kostbaar.

Bied weerstand aan de duivel

1 Petrus 5:8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond 
als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 9 Bied weer-
stand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan 
al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

Bied weerstand aan de duivel, vast staande in geloof. Alle broeders en zusters in 
de wereld ondervinden hetzelfde lijden en de verzoekingen die door satan gewerkt 
worden: verleidingen, tegenstand, vervolging, smaad, onderdrukking, vernedering.

Kostbaar geloof 

2 Petrus 1:1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan 
hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtig-
heid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus:

Hebt u dat kostbare geloof ook ontvangen? Het is de grootste schat die een mens 
van de Heere kan ontvangen.
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Er zijn veel valse voorgangers in de wereld

Bidt om onderscheidingsvermogen door de Heilige Geest

1 Johannes 4:1 Geliefden,  geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij 
uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

Hoe kunnen we de valse leraars onderkennen? In de eerste plaats moeten we bid-
den om onderscheidingsvermogen. Vergelijken ze Schrift met Schrift en zijn ze 
Bijbelgetrouw? De cruciale vraag is: Wat onderwijzen ze over Christus? Wie zeggen 
ze dat de Heere Jezus Christus is. Staat Christus centraal in de prediking? Is er een 
balans in de prediking over hemel en hel? Velen zeggen Bijbelgetrouw te zijn, maar 
geloven toch bepaalde delen van de Schrift niet letterlijk of ze volgen hun eigenwil-
lige uitleg, of ze noemen de Schrift cultuurgebonden enz. Of men doet iets van de 
Schrift af of men voegt er iets aan toe. 

In Openbaring 22:18,19 lezen we: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God 
hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. En als iemand afdoet van 
de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek 
des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.

Hierdoor wordt God tot een leugenaar gemaakt. Dat kan niet goed gaan. Het ge-
volg is misleiding, verdeeldheid, scheuring in de gemeente. Het is soms moeilijk 
om te onderscheiden. Want een leraar lijkt wedergeboren te zijn en toch verkondigt 
hij een dwaalleer. God weet of hij wedergeboren is, maar of hij een dwaalleraar is 
kunnen we horen uit het geen hij belijdt en verkondigt.

Al wat uit God geboren is overwint de wereld

1 Johannes 5:4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld;  en dit is de 
overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 5 Wie anders is het die 
de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Hoe kan dat? Dat kan omdat de 
Heere Jezus de satan, de overste van deze wereld overwonnen heeft. En om dat de 
Heilige Geest Die in ons is, sterker is dan hij die in de wereld is (satan). 



118

De beloning voor degene die overwint

Openbaring 2:7 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten 
zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden 
in het paradijs van God staat.

Genesis 2: 9 En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, 
begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in 
het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.

Openbaring 22:2 In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde 
van de rivier bevond zich  de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – 
van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot 
genezing van de ongelovige volken.

In Zijn Openbaring aan Johannes laat de Heere Jezus Zijn kinderen weten wat de 
beloning is van degenen die overwinnen. 

De Geest spreekt tot de gemeenten

Wie overwint zal …

Openbaring 2:11 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten 
zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.

Openbaring 2:17 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten 
zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal 
hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die 
niemand kent dan wie hem ontvangt.

Openbaring 2:26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht 
neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken.

Openbaring 3:5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn 
naam beslist niet uitwissen  uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belij-
den voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.
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Openbaring 3:12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God 
maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal  de Naam van Mijn God op 
hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat 
neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

Openbaring 3:21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zo-
als ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.

Openbaring 21:7 Wie overwint, zal alles beërven,  en Ik zal voor hem een God zijn 
en hij zal voor Mij een zoon zijn.

Hoe kan ik de overwinning hebben over de zonde?

Psalm 103, David zei: ‘Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige 
Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al 
uw ongerechtigheid vergeeft’. 

Dat was genade voor David en die genade hebben wij ook nodig. De genade van 
de vergeving heeft ieder mens nodig. Maar als wij opnieuw geboren zijn en een 
nieuwe schepping geworden zijn is het mogelijk om door de kracht van de Heilige 
Geest de overwinning over de zonde te ervaren.

Galaten 5:16,24 Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van 
het vlees niet volbrengen.24 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn 
hartstochten en begeerten gekruisigd.

Romeinen 6:6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens gekruisigd is met Christus, 
opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als 
slaaf de zonde zouden dienen.

Romeinen 8:12,13 Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar 
het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door 
de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. 

Wanneer krijgen wij het moeilijk? Als de lusten van ons vlees levend worden en ook 
de satan ons probeert te verleiden om te zondigen. Vlucht dan tot de Heere Jezus. 
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Hij weet wat het is om door de duivel verzocht te worden. Bid of Hij het werk van 
de duivel verbreekt. Als ik niet door de Geest leef de Heere niet om hulp vraag en 
probeer in eigen kracht te overwinnen, dan lukt dat niet.

Wij moeten zelf ook de wilsbeslissing nemen om ons verre te houden van plaatsen 
waar de verleidingen op ons af zouden kunnen komen.

Jacobus 4:7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal 
van u wegvluchten.

Wie God niet gelooft, maakt God tot een leugenaar

1 Johannes 5:10 Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; 
wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd 
heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. 

Dit is een heel belangrijk Schriftwoord voor alle mensen die niet alles geloven 
wat God in Zijn Woord heeft laten opschrijven. Als iemand God tot een leugenaar 
maakt, kan hij toch niet door God gezegend worden? Door God niet te geloven is 
hij of zij een vijand van God geworden. Laat dit toch goed tot u doordringen. 

In Jezus’ tijd op aarde geloofden de Schriftgeleerden de woorden van Jezus ook 
niet. Jezus zei van hen, dat ze een andere vader hadden dan Hij. De duivel was hun 
vader. Hoe verschrikkelijk als dat ook gezegd moet worden van de vele voorgangers 
die nu de Woorden van God niet geloven of verdraaien. 

Vele voorgangers? Ja, u kunt het zien aan het aantal soorten christelijke gemeen-
schappen. Dat is niet de wens van onze Heiland, Die bad voor de eenheid onder 
Zijn discipelen, Zijn gelovigen. U kunt het zien aan de teruggang van de gemeen-
ten in veel plaatsen in Europa. 

Maar nu nog even wat dichter bij huis. Hoe staat het met uw leven? Gelooft u alles 
wat in Gods Woord staat? En als u dat wel doet, handelt u ook daarnaar?

Er zijn veel schijnchristenen. Ze zeggen Bijbelgetrouw te zijn. Ze willen het 
Evangelie verkondigen. Ze willen zelfs wel naar China of Thailand gaan om daar het 
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Evangelie te brengen. Toch geloven ze niet alles wat in het Woord van God staat. 
Bijvoorbeeld: men gelooft niet in de opname van de gemeente; men gelooft niet in 
een komend 1000 jarig Vrederijk. Beide komende gebeurtenissen staan letterlijk in 
Gods Woord. Waarom gelooft men dat niet?

Ja, hoor ik als verklaring, omdat Augustinus of omdat o.a. Calvijn daar niet in ge-
loofden. Wie spreekt dan de waarheid? Is dat God of is dat Augustinus, een rooms. 
priester? Weet Calvijn het beter dan God? 

Nog een ander voorbeeld. Men gelooft dat een door de doop besprenkelde baby 
ingelijfd wordt in Christus. Dat de doop in de plaats gekomen is van de besnijdenis. 
Dit staat nergens in Gods Woord. Dat is iets toevoegen aan Gods Woord, wat de 
Heere Jezus ten strengste verboden heeft. Daar staat ook een heel zware straf op 
van God. Dat staat onder andere in Openbaring 22, zoals we gezien hebben, maar 
ook in andere Schriftverzen. Zo ontstaat er ook veel schijnchristendom.

Openbaring 22:18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van 
dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de pla-
gen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. 19 En als iemand afdoet van de 
woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek 
des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.

Deuteronomium 4:22 U mag aan het woord dat ik u gebied,  niets toevoegen en 
er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE, uw God, die ik u 
gebied, in acht neemt.

Spreuken 30:6  Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat 
u een leugenaar zou blijken te zijn.

Schijngelovigen in de gemeente

Judas 1:4 Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al 
lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veran-
deren in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Chris-
tus, verloochenen. 5 Maar ik wil u eraan herinneren – u weet dit eens en voorgoed 
– dat de Heere, nadat Hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen 
die niet geloofden, te gronde heeft gericht.
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Israël was uit Egypte verlost. Maar een groot aantal kwam niet in het beloofde land 
door ongeloof en door losbandigheid: feest vieren rondom het gouden kalf. Deze 
werden te gronde gericht. Die kwamen om in de woestijn.

Bid in de Heilige Geest

Judas 1:20 Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de 
Heilige Geest,

Wat is dit? Bidden in de Heilige Geest? Dat is bidden om de leiding van de Heilige 
Geest in het gebed. Of de Heere woorden van gebed wil geven, die naar Zijn wil 
zijn. 

De troon van satan is in deze wereld

Openbaring 2:13 Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon 
van de satan is. U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet 
verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood 
werd bij u, waar de satan woont.

Ik denk dat we er te weinig rekening mee houden dat satan nu nog op deze wereld 
heel veel macht heeft. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zegt Petrus. Bid om 
onderscheidingsvermogen om de gevaren en verleidingen tijdig te onderkennen.

Tot troost, de HEERE kent uw liefde

Openbaring 2:19 Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw 
volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste.

Helaas zijn de werken meer dan de liefde!

De volharding en geloof van de heiligen

Openbaring 14:12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen open-
baar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.
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Dit gaat over de volharding van het geloof van de nieuwe gelovigen tijdens de 
Grote Verdrukking.

Gelovigen in het Nieuwe Testament

De Bijbel noemt veel gelovigen in het NT. Gedoopt nadat ze tot geloof waren geko-
men. Waren ze allemaal besneden? Nee, de Joodse gelovigen wel, maar de gelovi-
gen uit de volken niet. Wel besneden van hart maar niet van de voorhuid.

Waren deze gelovigen niet het werk van God? Volgens veel reformatorische voor-
gangers is geloofsdoop of volwassendoop niet het werk van God. Alleen de doop 
van baby’s zou het werk van God Zijn. Hoe loochenen ze hetgeen de Bijbel ons 
hierover meedeelt. De ene leugen wordt op de andere gestapeld, want men be-
weert Bijbelgetrouw te zijn en men beweert dat de gereformeerde godsdienst de 
ware leer verkondigd. Hoe worden mensen misleid.

Gelovigen in het Nieuwe Testament:

De 11 discipelen: 

1 Simon Petrus · 2 Andreas · 3 Jakobus de Meerdere 1)· 4 Johannes · 5 Filippus · 6 
Bartolomeüs · 7 Thomas ·8 Mattheüs of Levi · 9 Jakobus (zoon van Alfeüs) · 10 
Judas Taddeüs · 11 Simon de Zeloot · 

1) Jakobus de Meerdere was een apostel van Jezus Christus, een van “de twaalf”. 
Hij wordt de Meerdere genoemd om hem te onderscheiden van zijn naamge-
noot die Jakobus de Mindere wordt genoemd (de “broer van Jezus” en volgens 
de traditie de auteur van de Brief van Jakobus).

Johannes de Doper – Maria, moeder van Jezus - Jozef- Anna – Simeon - Maria 
Magdalena - Martha- Maria- Lazarus – Jozef van Arimathea – Nicodemus - Zacheüs 
- Mattias  –  Stefanus - Paulus  ·  Jakobus de Rechtvaardige - Barnabas  - Titus - 
Epafroditus – Johannes Markus – Lukas – Timotheüs – Prochorus - Nicanor - Timon 
- Parmenas - Nicolaüs, Dionysius en vijfduizend Joodse mannen uit de gehele we-
reld, direct na de uitstorting van de Heilige Geest.
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Tot slot
Wat is het einde van de mensen die niet geloven? 

God is heel duidelijk over de toekomst van degenen die niet in Hem geloven en 
Hem niet vertrouwen. Zij, die niet in de Heere Jezus geloven als hun Zaligmaker. 
Hier volgen twee voorbeelden. Eén uit het OT en één uit het NT.

Voorbeeld uit het Oude Testament

Israël werd gestraft om haar ongeloof

Israël stond op het punt het beloofde land binnen te gaan. De verspieders brach-
ten echter berichten mee over sterke steden en grote mensen. Ze zagen het niet 
zitten om dat land binnen te gaan en in bezit te nemen. Zij vertrouwden niet op 
de HEERE hun God. Behalve één man, Kaleb, Hij vertrouwde wél op God. Hij had 
een andere Geest. Ook Jozua vertrouwde op God. Het gevolg was dat Israël niet 
verder durfde te gaan. God was zó boos over hun ongeloof dat, Hij als straf Israël 
veertig jaren in de God woestijn deed verblijven en rondtrekken. God bleef hun wel 
voeden en kleden, maar alle mensen, ouder 20 jaar, zijn in de woestijn gestorven. 
Maar dat niet alleen. Ze werden ook eeuwig gestraft voor deze ongehoorzaamheid. 
Verschrikkelijk toch.

God noemt Israël een boosaardige gemeenschap

Israël tergde de HEERE

Numeri 14:35 Ík, de HEERE, heb gesproken: Voorwaar, Ik zal dit doen met heel 
deze boosaardige gemeenschap, die tegen Mij samenspant. Zij zullen in deze 
woestijn omkomen, ja, zij zullen er sterven. 36 En de mannen die Mozes uitge-
stuurd had om het land te verkennen, en die, teruggekeerd, heel de gemeen-
schap tegen hem hadden doen morren door over het land een kwaad gerucht te 
laten uitgaan.
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Israël tot voorbeeld voor ons

1 Korinthe 10:11 En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze va-
deren allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, 2 en dat allen 
in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, 3 en allen hetzelfde geestelijke 
voedsel gegeten hebben, 4 en allen dezelfde geestelijke drank gedronken heb-
ben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was 
Christus. 5 Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want 
zij zijn neergeveld in de woestijn. 6 En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden 
voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij ver-
langd hebben.

God heeft geen welgevallen in hen gehad vanwege hun ongeloof.

1 Korinthe 10:7 En word geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, zoals 
geschreven staat: Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op 
om te feesten. 8 En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen 
hoererij bedreven hebben, en op één dag vielen er drieëntwintigduizend. 9 En 
laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen Hem verzocht 
hebben en door de slangen omgekomen zijn. 10 En mor niet, zoals ook sommi-
gen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. 11 Al deze 
dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven 
tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. 12 
Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.

Israël is ons tot een voorbeeld. Waarin? Dat God de zonde en de zondaren niet 
gedoogt. Zij werden in de woestijn al gestraft en zeer waarschijnlijk ook eeuwig ge-
straft. Waarom zouden wij anders gewaarschuwd worden. God wil dat alle mensen 
zalig worden. Maar zondaren worden niet zalig, tenzij zij veranderd worden. Tenzij 
zij de HEERE gaan geloven op Zijn Woord. Tenzij ze gaan geloven in de Messias 
Jezus, zoals Abraham gedaan heeft. Abraham geloofde in de Heere Jezus, Die ko-
men zou en gekomen is om zondaren te verzoenen met God, Zijn Vader, door Zijn 
offer aan het kruis. Waarom dit zo uitgebreid weergegeven? Omdat dit ons laat 
zien hoe vaak de ene zonde op de andere gestapeld wordt. Ons laat zien hoe God 
getergd wordt. God noemt de Israëlieten dan ook een boosaardig volk. 
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Voorbeeld uit het Nieuwe Testament

De geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus

De Messias Jezus vertelt ons in Lukas 16 de geschiedenis van de rijke man en de 
arme bedelaar, genaamd Eleazar (Lazarus). Vaak wordt gedacht dat dit een gelijkenis 
is, maar dat is niet zo. Dit blijkt uit de namen. De geschiedenis heeft, denk ik, geen 
verdere uitleg nodig. De bedoeling van de Heere Jezus is duidelijk. Zowel de wet, de 
Thora, de offers, de Profeten en de Geschriften wijzen naar de Messias Jezus. 

Abraham, de aartsvader, heeft Jezus destijds gezien, in Hem geloofd en zich ver-
blijd over Zijn komst. Nu Hij gekomen is, wordt Hij door de leiders van Israël, het 
nageslacht van Abraham, verworpen. Zij willen wijzer zijn dan Abraham. De Heere 
Jezus wijst echter wel op de ernstige gevolgen van deze verwerping van de door de 
Vader gegeven Messias. Als Hij verworpen wordt is er geen slachtoffer meer voor 
de zonde en gaat een mens voor eeuwig verloren. Dat geldt voor Jood en niet-Jood.

U ontvangt waarvoor u kiest 

Doe net als Abraham – hij geloofde God

Lukas 16:19 Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer 
fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. 20 En er was een zekere 
bedelaar, van wie de naam Eleazar, (Grieks :Lazarus) was, die voor zijn poort neer-
gelegd was, en die onder de zweren zat. 21 En hij verlangde ernaar verzadigd te 
worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de 
honden kwamen en likten zijn zweren. 22 Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf 
en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. 

Lukas 16:23 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in het do-
denrijk zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en 
Eleazar in zijn schoot. 24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en 
stuur Eleazar naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen 
en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. 25 Abraham echter 
zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Eleazar 
evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. 
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Lukas 16:26 En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, 
zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet 
die vandaar naar ons zouden willen gaan. 27 En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat 
u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28 want ik heb vijf broers. Laat hij dan 
tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van 
pijniging. 

Lukas 16:29 Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij 
naar hen luisteren. 30 Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de 
doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. 31 Maar Abraham zei tegen 
hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten 
overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan. 

Ongelovigen leven onder de toorn van God. Na hun sterven gaat hun ziel eerst 
naar het dodenrijk, in afwachting van hun veroordeling aan het einde van de tijden. 
Dan krijgen ze hun eeuwige verblijfplaats, de hel. In gezelschap van satan moe-
ten ze daar eeuwig verblijven. Ook in het dodenrijk is het leven verschrikkelijk. De 
Heere Jezus geeft ons daar een beeld van in de geschiedenis van de rijke man en de 
arme Lazarus. Zo wordt deze geschiedenis genoemd. Maar het wordt uiteindelijk 
de rijke Lazarus en de arme man. 

Psalm 95:10 Veertig jaar heb Ik gewalgd van dit geslacht; Ik heb gezegd: Zij zijn 
een volk met een dwalend hart, en zíj kennen Mijn wegen niet. 11 Daarom heb Ik 
in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij nooit binnengaan!

Door niet te geloven komt een mens uiteindelijk na het sterven bij satan in de hel 
terecht. 

Dit alles wetende, is het belangrijk om te weten of je wel het echte, Bijbelse geloof 
bezit. In het bovenstaande is duidelijk aangegeven wat het echte ware geloof in-
houdt.

Toch zijn er veel mensen die tevreden zijn met hun eigen zogenaamd geloof of 
ongeloof. Zij willen van iets anders niets weten. 
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Is dat mogelijk? Geloven zonder God, zonder Jezus of 
zonder de Heilige Geest?

Geloven zonder God

Wat bedoel ik hiermee? Wel, er zijn mensen die tezamen een geloofsgemeenschap 
vormen en toch niet in God geloven. Ze zien Jezus meestal als een goed voorbeeld 
om na te volgen. Dit zijn in feite geen christenen. Niet waardig om naar Christus 
genoemd te worden. Ze vormen een soort van gezelligheidsclub en zijn vaak nog 
wel gericht op het doen van goede werken. Als men ze ondervraagt, blijken som-
migen nog wel in een hogere macht te geloven. Bestaan deze gemeenschappen 
echt? Ja, we noemen o.a. de Doopsgezinden en de leden van de Nederlandse 
Protestanten Bond en de Remonstranten.

Geloven zonder Jezus

Dit komt denk ik heel veel voor. Men gelooft dan wel in God, maar heeft geen per-
soonlijke relatie met de Heere Jezus. Er is wel religie, maar geen relatie. Jezus bete-
kent in feite weinig voor hen. Ze weten wel veel over Hem, maar het komt niet tot 
bekering en overgave aan Hem. Jezus heeft niet de eerste plaats in hun leven. Deze 
mensen leven ook onder de toorn van God, want ze zijn niet opnieuw geboren. 

Geloven zonder de Heilige Geest

Dat komt ook voor, net als geloven zonder Jezus. Want wie geen persoonlijke rela-
tie heeft met de Heere Jezus, heeft ook de Heilige Geest niet ontvangen. Voor hen 
geldt ook dat ze leven onder de toorn van God. Echt levensgevaarlijk toch?

Welke gemeente is nog van Christus?

Er zijn in Nederland in totaal ongeveer 40 protestantse geloofsgemeenschappen. 
Terwijl hun Meester gezegd heeft dat ze één moeten zijn. Dan vraag je je wel af of 
de Heere Jezus hun Meester wel is. Of ze de Heilige Geest wel ontvangen hebben? 
Want Die leidt in alle Waarheid. 

We mogen wel concluderen dat ze allemaal op bepaalde punten ongehoorzaam 
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zijn of afwijken van de Bijbelse Waarheid, anders zou er niet zoveel verdeeldheid 
zijn. Soms zijn er verschillen over kernwaarheden, soms over randgebieden. Als ze 
allen één of meer dwalingen hebben en blijkbaar niet in alle opzichten geleid wor-
den door de Heilige Geest, Die in alle Waarheid leidt, mogen ze zich dan nog wel 
gemeente van Christus noemen? Dat is zonder meer specifieke insight kennis, voor 
ons moeilijk te beoordelen. Iedere gemeente moet zich toetsen aan Gods Woord. 
Dan komt men aan de weet waarin men eventueel afwijkt. We onderkennen ook dat 
in de reformatorische kerken verschillen voortkomen uit het feit dat de geschriften 
van de oudvaders, Luther en Calvijn meer gezag hebben dan Gods Woord zelf.  

Protestantse gemeenten in Nederland
Gereformeerd synodaal
Gereformeerd vrijgemaakt
Gereformeerd vrijgemaakt - hersteld
Nederlands Gereformeerd
Christelijk Gereformeerd 
Gereformeerde Gemeenten
Oud Gereformeerde Gemeenten
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
OGiN buiten verband
Protestantse Kerk in Nederland
Hersteld Hervormde Kerk
Hervormd Gereformeerde Bond
Nederlandse Protestanten Bond
Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld)
Totaal 14 denominaties, gemeenschappen

Baptisten in Nederland.
Unie van Baptistengemeenten in Nederland
Vrije Baptisten Gemeenten
Gereformeerde Baptisten
Doopsgezinden in Nederland
Totaal 4 soorten Baptisten 
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Andere Gemeenschappen
Evangelische Gemeenten-Vrij Evangelische Gemeenten
Vineyardbeweging
Evangelische Broedergemeente Hernhutters
Christelijke Gemeente Nederland – Noorse Broeders
Evangelisch-Lutherse Kerk 
Kerk van de Nazarener
Nederlands Leger des Heils
Nationale Kruisleger
Rafaël Nederland
Vergadering van gelovigen – open en gesloten
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
Pinksterbeweging in Nederland
Bethel Pinksterkerk Nederland
Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangeliebeweging
Victory Outreach Nederland
Volle Evangelie Bethel Kerk
Morgenstondgroep
Stichting Johan Maasbach Wereldzending
Quakers of Genootschap der Vrienden
Victory Outreach Nederland
Zevendedags adventisten
Ware Jezuskerk
Totaal 22 andere gemeenschappen, kerken.

In Nederland zijn ca. 40 verschillende christelijke gemeenschappen, kerken, ge-
meenten. Wat betekent dit? Dit betekent:
 y Ongehoorzaamheid aan Jezus’ bede om eenheid
 y Veel dwalingen
 y Verblindheid
 y Bedekking
 y Afwijkingen van Gods Woord
 y Verwarring
 y Conclusie: niet wervend voor jongeren en buitenstaanders
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De Heere Jezus bad voor de eenheid

Johannes 17:21 opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat 
ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden 
hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij 
één zijn, zoals Wij Eén zijn; 23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn 
en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals 
U Mij hebt liefgehad.

Christelijke dwaalleringen

Mattheüs 24:11  En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen 
misleiden.

Handelingen 20:29 Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen 
binnenkomen, die de kudde niet sparen; 30 en dat uit uw eigen midden mannen 
zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken ach-
ter zich aan. 31 Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en 
dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen.

1 Timotheüs 4:1 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, 2 door huichelarij van leugenaars, die hun 
eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.

2 Timotheüs 3:1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 
2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootspre-
kers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 
3 zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zon-
der liefde voor het goede, 4 verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van 
zingenot dan liefhebbers van God. 5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar 
hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.

2 Petrus 2:1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest,   zoals er 
ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de 
leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht 
heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.
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1 Johannes 4:1 Geliefden, geloof niet elke geest maar beproef de geesten of zij uit 
God zijn;  want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. 

2 Johannes 1:9 Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft 
God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon.

De Heere Jezus en de apostelen Petrus, Johannes en Paulus hebben ons gewaar-
schuwd dat in de laatste tijden er dwaalleraren zullen komen. Wij leven nu in de 
laatste tijden en er zijn vele dwaalleraren. 

Zie mijn boek: “Het grote verschil”. www.godsbeloftenvoordevolken.nl 

De Heere Jezus houdt als Hoofd toezicht op Zijn Gemeenten. Daarover lezen we in 
de Bijbelboeken Openbaring 2 en 3.

Waar let onze Heiland in het bijzonder op?
 y Of we de eerste liefde nog wel hebben.
 y Of Hij nog wel de eerste plaats heeft.
 y Of er ook dwaalleraren in de gemeente zijn.
 y Op ons geloof en onze werken.
 y Dat we de gemeente niet laten onderwijzen door vrouwen.
 y Of we wel een levend geloof hebben. Niet koud zijn, niet lauw.

Wat belooft onze Heiland in die Bijbelboeken?
 y Ik neem uw kandelaar weg als u zich niet bekeert.
 y Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de Boom van het leven.
 y Wees trouw en Ik zal u de kroon van het leven geven.
 y Wie overwint zal geen schade toegebracht worden door de tweede dood,
 y Wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een 

witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand 
kent dan wie hem ontvangt.

 y Ik ben het Die nieren en harten doorzoekt.
 y Ik zal u geven eenieder naar uw werken.
 y Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom.
 y Wie overwint zal ik macht geven over de volken.
 y Wie overwint zal ik de morgenster geven.
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 y Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren.
 y Wie overwint, zijn naam zal ik belijden voor mijn Vader en Zijn engelen.
 y Ik zal u bewaren voor de verzoeking die over de hele wereld komen zal, omdat u 

Mijn Woord hebt bewaard.
 y Zie, Ik kom spoedig.
 y Wie overwint zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God plaatsen.
 y Wie overwint op hem zal IK de Naam van Mijn God schrijven.
 y Wie overwint, op hem zal IK de naam van het nieuwe Jeruzalem schrijven. 
 y Wie overwint, op hem zal IK Mijn nieuwe Naam schrijven.
 y Omdat u lauw bent zal IK u uit Mijn mond spuwen.
 y Die IK liefheb wijs ik terecht en bestraf IK. Bekeer u.
 y Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, 

zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.
 y Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwon-

nen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. 
 y Wie oren heeft, laat hij horen wat de (Heilige) Geest tegen de gemeenten zegt.

Wie zijn het die overwinnen? Dat zijn de kinderen van God die volharden tot het 
einde. Lof en dank aan de Heere Jezus, de Voleinder van ons geloof, Die Zijn kin-
deren doet volharden.
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Wat zegt de Bijbel over
Bekering
Trefwoorden: bekeerd – bekeren – bekering – terugkeren - omkeren

Betekenis van het Woord bekering

Bekeren betekent terugkeren of omkeren. Waarvan of waarop? Van een eerder ge-
maakte keuze. Van een ingeslagen weg. Op een vroegere beslissing. Op een ziens-
wijze. Waarom? Omdat je tot het inzicht bent gekomen dat je verkeerd gekozen 
hebt. 

Wat betekent bekeren in de Bijbel? In de Bijbel roept God ieder mens op om terug 
te keren naar Hem. Want de mens heeft God verlaten en is satan gevolgd. Die ver-
keerde keuze heeft gevolgen voor de eeuwige zaligheid. Met satan eeuwig in de hel 
komen of met God in eeuwige heerlijkheid. Het is dus erg belangrijk om terug te 
keren, om je te bekeren. 

Oproep tot bekering en dopen

Mattheüs 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam 
van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u 
geboden heb, in acht te nemen.                                         

In het Woord van God worden alle mensen opgeroepen tot geloof en bekering. Als 
aan die oproep gevolg wordt gegeven, wordt de gelovige ook opgeroepen zich te 
laten dopen. In de Bijbel zijn bekering en doop onlosmakelijk met elkaar verbon-
den.

Wij zien dit al bij Johannes de Doper en de Heere Jezus en Zijn discipelen onder-
wezen dit op dezelfde manier. Het is dan ook niet in overeenstemming met Gods 
Woord om bekering en doop te scheiden. De gevolgen zijn vaak desastreus. In het 
bijzonder indien door een geloofsgemeenschap, bekering en doop als een soort 
leer of dogma van elkaar gescheiden worden. Ik denk dat de Heere daar niet blij 
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mee is. Integendeel. Hij haat iedere afwijking van Zijn Woord. We mogen er niets 
aan toedoen en er ook niets van afdoen. De Heere zal dat heel zwaar straffen.

Colossenzen 2:6,11,12 Zoals u dan Christus Jezus, de Heere hebt aangenomen, 
wandel in Hem. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met 
handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het 
vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de 
doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van 
God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. 

Wat hier beschreven wordt, is niet van toepassing op een baby.

Bekering en dopen in de praktijk

Daarna ontving men de Heilige Geest 

Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt 
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de 
gave van de Heilige Geest ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw kin-
deren en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

Welke belofte bedoelt Petrus en waar staat deze in Gods Woord? Die vinden we in:

Jeremia 32:39 Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen, 
hun ten goede, en hun kinderen na hen. 40 Ik zal een eeuwig verbond met hen 
sluiten, dat Ik Mij van achter hen niet zal afwenden, opdat Ik hun goeddoe. En Ik 
zal Mijn vreze in hun hart geven, zodat zij niet van Mij afwijken.

Joël 2:28 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: 
uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, 
uw jongemannen zullen visioenen zien.

Joël 2:32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, 
behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming1) zijn, 
zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEE-
RE roepen zal.
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Ontkoming betekent redding van de eeuwige straf. Betekent ook zaligheid, behou-
den worden.

Zie ook: Handelingen 10:45; Romeinen 11:29; Efeze 1:18; Efeze 2:13,17; 2 
Thessalonicenzen 1:11; 2:13,14; Hebreeën 9:15; 1 Petrus 5:10; 2 Petrus 1:3,10; 
Openbaring 17:14; Openbaring 19:9.

Zoals u uit bovenstaande belofte kunt lezen betreft deze mensen die zich bekeren, 
Joden en niet-Joden. Zij geldt niet voor baby’s en kleine kinderen die nog niet 
kunnen geloven. Er werden destijds zoveel mensen bekeerd als de HEERE bepaald 
had, die de HEERE geroepen had.

Handelingen 4:4 En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en 
het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.

Handelingen 13:48 Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en pre-
zen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren 
voor het eeuwige leven.                                                           

Dit vond plaats in Antiochië. God bepaalt het aantal gelovigen. God verkiest. Wat 
een zegen dat God dit doet. Anders zou er niemand tot geloof komen. Anders zou 
er niemand zalig worden. Maar God wil toch dat alle mensen zalig worden. Dat alle 
mensen tot geloof komen? Ja, dat is waar. Maar een mens moet wel willen. God 
verkiest mensen waarvan Hij weet dat ze willen, omdat God ze gewillig gemaakt 
heeft. Maar niemand wil toch? Er is niemand die God zoekt staat er in de Bijbel. 
Dus toch, God verkiest, God maakt een mens gewillig, God maakt een mens zoe-
kende. Als u niet wilt, bid tot God of Hij u gewillig wil maken. Voelt u zich geen 
zondaar? Bid tot God of Hij u wil overtuigen van uw zonde. De HEERE zal niet 
beschamen degene die Hem aanroept! Onderstaande teksten bevestigen dit.

Psalm 32:10 De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de HEERE vertrouwt, 
hem zal de goedertierenheid omringen.

Psalm 84:13 HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt.
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Jesaja 26:4 Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is 
een eeuwige rots.

Wie zich niet bekeert gaat verloren

Handelingen 3:19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist 
worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de 
Heere, 20 en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. 21 
Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, 
waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de 
eeuwen heen. 23 En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze 
Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden.

In het Oude Testament wordt ons een voorbeeld gegeven van Abraham. Abraham 
geloofde eerst en daarna ontving hij het teken van de besnijdenis. In het Nieuwe 
Testament is het niet anders. Eerst geloven en dan als teken en getuigenis je laten 
dopen door onderdompeling. Met Christus gestorven en opgestaan in een nieuw 
leven. Dit zou voldoende moeten zijn om aan alle discussies over de doop een 
einde te maken.

Bevrijding uit de slavernij van de zonde

Psalm 124:7 Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger; 
de strik is gebroken en wíj zijn ontkomen.

Johannes 8:36 Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

Romeinen 6:18 En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan 
de gerechtigheid 22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar 
gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. 23 
Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig 
leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Een oprecht gelovige, een wedergeboren mens, is als het goed is, geen slaaf meer 
van de zonde. Gods Woord is daar duidelijk over. Men kan niet de Heere Jezus die-
nen en de zonde aan de hand houden. Als dit u toch overkomt door de verzoeking 
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van satan en/of door uw eigen zondige oude natuur, dan is er maar één middel om 
gereinigd, en uit de macht van satan bevrijd te worden. Dat is: je zonden belijden 
aan de Heere Jezus en Hem vragen je te bevrijden van de macht van satan en van 
de macht van de zonde. 

Op eigen kracht lukt dat niet. Wanneer men niet vol is van de Heilige Geest, heeft 
de boze eerder- en gemakkelijker vat op de gelovige. 

Romeinen 7:24: Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze 
dood? 

Dit vers wordt nog wel eens aangehaald als een soort excuus om te blijven zondi-
gen. Maar daar staat wel achter: “Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere.“ 
Romeinen 6, 7 en 8 horen bij elkaar. Dan is er geen excuus meer mogelijk op basis 
van de Schrift. 

Met Christus zijn wij meer dan overwinnaars en door de Geest kunnen wij de wer-
kingen van het vlees doden. De boze heeft een heel gemakkelijke prooi aan iemand 
die niet wedergeboren is. 

De Heilige Geest is dan niet aanwezig als de Weerhouder. Maar ook dan kan de 
Heere aangeroepen worden, of Hij de macht van satan wil verbreken en de des-
betreffende persoon wil bevrijden uit de duisternis en hem over wil brengen in 
het Koninkrijk van Zijn licht. Of de Heere hem wil overtuigen van zonde en tot 
belijdenis van zonde wil brengen. Overwinning over de zonde in eigen kracht is 
niet mogelijk. Misschien voor een korte tijd. Maar de satan laat niet los, tenzij de 
Heere ons bevrijdt.

Romeinen 8:2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij 
vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

Galaten 5:1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en 
laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.

2 Timotheüs 2:25 Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich ver-
zetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de 
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waarheid komen 26 en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door 
wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.

John Bunyan, de schrijver van ‘De Christenreis’, zegt: ‘Wat maakt de satan van elk 
middel gebruik om de mens van Christus vandaan te houden! Hij wil niet dat ie-
mand ontwaakt. De satan houdt van gerustheid, blindheid, duisternis en dwaling.’

In later tijd zal Israël zich bekeren

Deuteronomium 4:30 Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u 
getroffen hebben, in later tijd, dan zult u terugkeren naar de HEERE, uw God, en 
Zijn stem gehoorzamen.

Deuteronomium 30:2 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem 
gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, over-
eenkomstig alles wat Ik u heden gebied.

Deuteronomium 30:10 Wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam 
bent door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven 
zijn, in acht te nemen; wanneer u zich bekeert tot de HEERE, uw God, met heel 
uw hart en met heel uw ziel.

1 Samuël 7:3 Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël: Als u zich met uw hele 
hart tot de HEERE bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook 
de Astartes, richt uw hart op de HEERE en dien Hem alleen. Dan zal Hij u uit de 
hand van de Filistijnen redden.

Als u zich met uw hele hart tot de HEERE bekeert, reken dan af met alles wat God 
van de eerste plaats in uw leven verdringt. Doe alle onreine-, goddeloze of occulte 
zaken weg uit uw leven, vernietig ze. Geef aan de Heere Jezus de eerste plaats en 
uw leven zal vernieuwd worden. U zult eeuwig gelukkig worden.

Handelingen 19:18 En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden 
belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, 
brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. 
En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken. 
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Het geduld van God is groot

2 Koningen 17:13 Toen de HEERE Israël en Juda door de dienst van alle profeten, 
van alle zieners, gewaarschuwd had: Bekeer u van uw slechte wegen en neem 
Mijn geboden en Mijn verordeningen in acht, overeenkomstig heel de wet die Ik 
uw vaderen geboden heb, en die Ik tot u gezonden heb door de dienst van Mijn 
dienaren, de profeten.

God heeft Israël vele malen gewaarschuwd. Wat een geduld heeft God gehad met 
Zijn volk. Maar op een bepaald moment was de maat van de zonde vol en werd 
Israël weggevoerd in ballingschap. 

Ook in deze tijd gaat God nog door met mensen te waarschuwen, met de oproep 
om zich moeten bekeren tot Hem. Waarom doet God dat? Omdat Hij liefde is en 
de wereld zó liefheeft dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ie-
der die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven ontvangt. (Johannes 
3:16)

Hij doet dat, omdat Hij wil dat alle mensen zalig worden en niet in de hel terecht 
komen. Want:

Ezechiël 33:11 Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in 
de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn 
weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u ster-
ven, huis van Israël?

Dit zegt de Heere in de eerste plaats tegen het volk Israël, maar ook tot ons klinkt 
deze oproep door met een belofte. 

Handelingen 3:19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist 
worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de 
Heere.

1 Timotheüs 2:4 God, onze Zaligmaker wil dat alle mensen zalig worden en tot 
kennis van de waarheid komen.
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2 Petrus 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet, maar Hij heeft geduld met ons en 
wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

Er komt echter een tijd dat het geduld van God opraakt. Maar dan heeft God ook 
wel heel veel gedaan om de mensen te bewegen tot bekering. Straks komt er een 
tijd waarin de mensheid wordt verdrukt, geplaagd. 

De Bijbel noemt dit een tijd van Grote Verdrukking. Het doet ons denken aan de 
plagen die God zond naar de farao van Egypte. Het duurde heel lang voordat de 
farao de Israëlieten liet vertrekken. Evenals toen, zullen ook straks de mensen zich 
niet bekeren, ondanks de plagen die God zal zenden naar deze wereld. 

U kunt echter ontkomen aan die plagen door u te bekeren. God wil niets liever.  

Bekering – vergeving – genezing – herstel

2 Kronieken 7:14 en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed 
buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte 
wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land ge-
nezen.

Nehemia 1:9 Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en 
die houdt – al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, van-
daar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb 
om daar Mijn Naam te laten wonen.

Heerlijke beloften voor het Joodse volk. Zijn Naam woont nu nog niet in het land 
Israël, maar dat zal zeker gaan gebeuren. Bij de terugkomst van de Heere Jezus zal 
dit gaan gebeuren.

Alle mensen op aarde zullen zich bekeren - wanneer?

Psalm 22:28 Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE be-
keren: alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht neer-
buigen.
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Wanneer gaat deze profetie in vervulling? Volgens de Bijbel wordt deze profetie 
vervuld bij de terugkomst van de Heere Jezus naar deze aarde. Dan is de tijd van 
de Grote Verdrukking voorbij. Bij Zijn komst zullen de dan levende Joden bekeerd 
worden. Zullen ook de mensen uit de volken bekeerd worden. De Heere Jezus wil 
als Koning van Zijn Vrederijk geen vijanden, geen goddelozen in Zijn Koninkrijk.

Psalm 51:3-14,15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich 
tot U bekeren.

Gebed van een bekeerd mens – gebed van David

Psalm 86:1 Een gebed van David. HEERE, neig Uw oor, verhoor mij, want ik ben 
ellendig en arm. 2 Bewaar mijn ziel, want ik ben Uw gunsteling; U, mijn God, 
verlos Uw dienaar, die op U vertrouwt. 3 Wees mij genadig, Heere, want ik roep 
tot U de hele dag. 4 Verblijd de ziel van Uw dienaar, want tot U, Heere, hef ik mijn 
ziel op. 5 U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goeder-
tierenheid voor allen die U aanroepen. 6 HEERE, neem mijn gebed ter ore, sla 
acht op mijn luide smeekbeden. 7 In de dag van mijn benauwdheid roep ik U aan, 
want U verhoort mij.

In deze eerste acht verzen van het gebed vraagt David aan God om genade, om 
verhoring. David voelt zich ellendig en arm van geest. Daarom roept David de hele 
dag tot God. In het Nieuwe Testament roept Paulus de gelovigen ook om gedurig 
het aangezicht van de Heere te zoeken. Om aanhoudend te bidden. 

Psalm 86:8 Onder de goden is niemand U gelijk, Heere; werken als de Uwe zijn 
er niet. 9 Al de heidenvolken, die U gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich 
voor Uw aangezicht neerbuigen en Uw Naam eren. 10 Want U bent groot en doet 
wonderen, U bent God, U alleen. 11 Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waar-
heid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen. 12 Heere, mijn God, 
ik zal U loven met heel mijn hart, ik zal Uw Naam voor eeuwig eren. 13 Want Uw 
goedertierenheid is groot over mij, U hebt mijn ziel aan het diepst van het graf 
ontrukt. 

In zijn gebed gaat David profetisch bidden over de heidenvolken. Al de volken zul-
len komen en zich neerbuigen voor de Heere. Dat is een wonder. Wanneer dat gaat 
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gebeuren? In het Vrederijk van Koning Jezus. Bij zijn terugkomst naar deze aarde 
zullen alle Joden zich bekeren. Zullen alle mensen zich voor Hem buigen. Dat lezen 
we in:

Zacharia 14:9 De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal 
de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.

Zacharia 14:16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken 
die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer 
te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhut-
tenfeest te vieren.

Ook de profeet Jesaja spreekt over de volken die de HEERE zullen aanbidden.

Jesaja 66:23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van 
sabbat tot sabbat alle vlees (mensen) zal (zullen) komen om zich neer te buigen 
voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

David wil graag de HEERE in alles vrezen, met Hem wandelen. David wil wandelen 
met God in overeenstemming met de Woorden van God. Met de waarheid van 
Gods Woord. Hij vraagt of zijn hart één mag zijn om de Heere te vrezen.

David heeft de zekerheid van zijn geloof in God. Hij zegt dat hij de Naam van God 
eeuwig zal eren. Hij zal God loven met heel zijn hart. Hoe kan David dit zo zeker 
weten? Dat is door de goedertierenheid van de Heere. De Heere heeft David ook 
gered van de eeuwige dood. God heeft David ontrukt aan het diepst van het graf. 
Ontrukt aan de banden van satan. 

Psalm 86:14 O God, hoogmoedigen staan tegen mij op, een horde geweldplegers 
staat mij naar het leven, zij houden U niet voor ogen. 15 Maar U, Heere, bent een 
barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. 16 
Wend U tot mij en wees mij genadig, geef Uw dienaar Uw kracht, verlos de zoon 
van Uw dienares. 17 Doe aan mij een teken ten goede; zodat wie mij haten het zien 
en beschaamd worden, wanneer Ú, HEERE, mij geholpen en getroost hebt.

David wordt bedreigd door een aantal vijanden. Hij vraagt aan de Heere om hem 
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daarvan te verlossen. Hij vraagt of de Heere hem daarin genadig wil zijn. Hij vraagt 
om kracht. Hij wijst de Heere erop dat hij de zoon is van Uw dienares. Wie is die 
dienares? Is dat Maria, dienstmaagd genoemd in Lukas 1:38. Of Ruth zoals sommi-
gen denken. Dat ligt voor de hand omdat David is opgevoed door zijn moeder en 
mede door zijn grootmoeder Ruth.

Verder vraagt David of de HEERE aan hem een teken wil geven van het feit dat 
de Heere aan zijn kant staat. Een teken waaraan ook zijn vijanden duidelijk zullen 
kunnen zien dat ze hem niet te na moeten komen, omdat de HEERE David de 
overwinning heeft gegeven. Omdat de HEERE David geholpen en getroost heeft.

Veel ellende door te blijven zondigen

Veel ellende doordat men zich niet wil bekeren

Psalm 78:32 Ondanks dit alles zondigden zij nog en geloofden zij niet door mid-
del van Zijn wonderen. 33 Daarom deed Hij hun dagen vergaan in vergankelijk-
heid, en hun jaren in verschrikking. 34 Wanneer Hij hen doodde, vroegen zij naar 
Hem en keerden terug en zochten God ernstig. 35 Dan dachten zij eraan dat God 
hun rots was en God, de Allerhoogste, hun Verlosser. 36 Maar zij vleiden Hem 
met hun mond en logen tegen Hem met hun tong.

Israël is ons tot voorbeeld. Israël ging door met zondigen ondanks Gods waarschu-
wingen en doet dat nu nog. De wereld gaat ook door met te zondigen en godde-
loosheden te bedrijven, ondanks de waarschuwingen en tekenen van de eindtijd. 
(Corona, vele rampen, oorlogen, hongersnoden, heftige christenvervolging enz.) 
Het zal zijn als in de dagen van Noach. Komt er dan nu ook weer een zondvloed? 
Nee, de HEERE heeft beloofd dat een zondvloed niet meer zal komen. Maar er 
staan de wereld nog wel vele andere rampen te wachten. De Heere Jezus heeft 
Zijn apostel Johannes daarover ingelicht. Deze rampen staan opgeschreven in het 
Bijbelboek Openbaring, de hoofdstukken 6 t/m 18.             

Jesaja 1:27 Sion zal door recht verlost worden, en wie van haar zich bekeren, door 
gerechtigheid. 28 Maar er zullen rampen zijn voor zowel overtreders als zon-
daars; wie de HEERE verlaten, zullen omkomen.
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Bloedrode zonden kunnen wit als sneeuw worden

Jesaja 1:18 Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw 
zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als 
karmozijn, zij zullen worden als witte wol. 

1 Thessalonicenzen 4:9 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het 
verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, 10 Die voor ons ge-
storven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden 
leven.

De Heere roept via de profeet Jesaja ieder mens op om zijn of haar zonde(n) voor 
God te belijden. Als een mens dat in praktijk brengt, ook al drukken zijn zonden 
nog zo zwaar, ook al zijn ze bloedrood, de zondaar zal door God gereinigd worden 
door middel van het bloed van Christus, gestort op Golgotha. Ze zullen worden als 
sneeuw of als witte wol.

Psalm 32:5 Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheden bedekte ik 
niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En U vergaf mijn 
ongerechtigheden, mijn zonde. 

1 Johannes 1:9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om 
ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

De overgeblevenen van Israël keren terug

Jesaja 10:21 Dat overblijfsel zal terugkeren, het overblijfsel van Jakob, naar de ster-
ke God. 22 Want, Israël, al is uw volk als het zand van de zee, toch zal maar een 
overblijfsel daarvan terugkeren; tot verdelging is vast besloten; het stroomt over 
van gerechtigheid. 23 een vernietigend einde – en dat is vast besloten – gaat de 
Heere, de HEERE van de legermachten, in het midden van heel het land ten uit-
voer brengen.

Wie zijn dat overblijfsel? Dat zijn Joden uit zowel Israël – 10 stammen als Juda en 
Benjamin. Het laat zich aanzien, dat die verdelging in Israël al heeft plaats gevon-
den. 
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In 70 na Christus en 132 na Christus. Hierover vond ik de volgende details.

70 na Christus:

“Titus begon onmiddellijk met de belegering van Jeruzalem. Nadat de Joodse ver-
dediging ernstig verzwakt was door hongersnood, kwam de laatste bestorming 
door de Romeinen op 29-30 augustus van het jaar 70. Dit wordt nog steeds door de 
Joden herdacht op Tisja be’Aaw. Er was voor de Joden geen houden meer aan en de 
hele stad werd in de as gelegd. Hoewel Titus de tempel ongeschonden in handen 
wilde krijgen, ging deze eveneens in vlammen op. Naar schatting 100.000 verde-
digers en inwoners kwamen om het leven. Het totale aantal slachtoffers van deze 
oorlog wordt geschat op 600.000 tot 1.300.000 doden. De Romeinen slachtten 
hele families af, waaronder iedereen die verdacht werd een afstammeling te zijn 
van het huis van koning David. De overlevenden werden verkocht op de slaven-
markten van het Midden-Oosten, waarbij de prijs door de grote aanvoer enorm 
kelderde.” 

Een belangrijke informatiebron voor de Joodse oorlog is de Romeins-Joodse 
geschiedschrijver  Flavius Josephus, die onder andere  een boek over de Joodse 
Oorlog schreef. Flavius heeft zelf meegevochten in deze oorlog.

132 na Christus:

“Volgens Cassius Dio verloren in 132 AC 580.000 Joden het leven en werden 50 ge-
fortificeerde steden en 985 dorpen bij de opstand vernietigd. De Talmoed spreekt 
over miljoenen doden, maar dit is onwaarschijnlijk omdat het land vermoedelijk 
niet zoveel inwoners had. Na de opstand verbood Hadrianus alles wat met het 
Joodse geloof te maken had. De sabbat en de besnijdenis werden verboden en 
hij doodde een groot aantal Joodse geleerden. Ook werden religieuze boekrollen 
op de Tempelberg verbrand. Daar kwamen ook twee standbeelden te staan, een 
van hemzelf en een van Jupiter. Het land kreeg de nieuwe naam Syria Palaestina. 
Jeruzalem kreeg definitief de nieuwe naam Aelia Capitolina en het werd Joden ver-
boden op straffe van de dood de stad te betreden.”
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Bekering en genezing van de Egyptenaren

Jesaja 19:22 Zo zal de HEERE de Egyptenaren geducht treffen en genezen. Zij 
zullen zich tot de HEERE bekeren en Hij zal Zich door hen laten verbidden en Hij 
zal hen genezen.

Wat een heerlijke belofte voor de Egyptenaren. Wat is de HEERE toch genadig en 
barmhartig. 

Op die dag - welke dag?

Jesaja 31:6 Bekeer u tot Hem van Wie de Israëlieten diep afvallig geworden zijn, 
7 want op die dag zal ieder verwerpen zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgo-
den, die uw eigen handen voor uzelf hebben gemaakt, tot zonde.

Dat zal zijn op de dag dat de Heere Jezus terugkomt om de volken te oordelen en 
Zijn Vrederijk op te richten. De Heere wil geen afgodendienaars in Zijn Vrederijk.

Profetie over de eerste komst van de Messias

Jesaja 59:20 En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van over-
treding bekeren, spreekt de HEERE.

De schijnbekering en verharding van Israël (10 stammen)

Jeremia 3:10 Zelfs in dit alles heeft haar trouweloze zuster Juda zich niet tot Mij 
bekeerd met heel haar hart, maar slechts in schijn, spreekt de HEERE.

Jeremia 4:1 Als u zich bekeert, Israël, spreekt de  HEERE, bekeer u  dan  tot 
Mij, en als u uw afschuwelijke afgoden wegdoet van voor Mijn aangezicht, en 
niet meer rondzwerft.

Jeremia 5:3 HEERE, zien Uw ogen niet uit naar betrouwbaarheid? U hebt hen ge-
slagen, maar zij voelden geen pijn. U hebt hen omgebracht,  maar  zij weiger-
den vermaning te aanvaarden. Zij hebben hun gezichten harder gemaakt dan een 
rots, zij hebben geweigerd zich te bekeren.
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De tien stammen zwerven nog ergens rond. Zo nu en dan wordt een stam gevon-
den. Ook een wonder van God dat na 3000 jaar deze stammen nog ergens in de 
volken verborgen zijn. B.v. in China en India.

De HEERE waarschuwt Juda en Jeruzalem

Jeremia 18:8 Bekeert zich dat volk waarover Ik die uitspraak heb gedaan echter van 
zijn kwaad, dan zal Ik berouw hebben over het kwade dat Ik het dacht aan te doen 
11 Nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda en tegen de inwoners van Jeru-
zalem: Zo zegt de HEERE: Zie, Ik bereid onheil tegen u, bedenk een plan tegen 
u. Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg. Maak uw wegen en uw daden goed.

Jeremia 23:14 Maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik iets afschuwelijks ge-
zien: zij plegen overspel, met leugen gaan zij hun weg zij bemoedigen de kwaad-
doeners, zodat niemand zich bekeert van zijn slechtheid. Zij allen zijn voor Mij 
als Sodom, en zijn inwoners als Gomorra.

Ondanks de vele waarschuwingen van de HEERE gaan de Joden toch door met 
zondigen. Weinigen komen tot bekering. Vroeger werden kinderen aan de afgoden 
geofferd. Nu worden duizenden baby’s in de buik van de moeder vermoord als of-
fer aan het egoïsme van de mens en de materiële welvaart. De zonden van Sodom 
en Gomorra worden ook nu wereldwijd bedreven. 

Profetie over de bekering van het Joodse volk

Jeremia 24:7 Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben, en 
zij zullen Mij tot een volk zijn en Ík zal hun tot een God zijn; want zij zullen zich 
tot Mij bekeren met heel hun hart.

Wanneer zal het Joodse volk zich bekeren? Dat zal zijn op de dag dat de Heere Jezus 
terugkeert in Jeruzalem. 

De beloning en vrucht van de bekering

Jeremia 25:5 Ze zeiden: Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg en van uw slechte 
daden. Dan zult u eeuw uit en eeuw in blijven wonen in het land dat de HEERE u 
en uw vaderen gegeven heeft.
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Jeremia 26:3 Misschien zullen zij luisteren en zich bekeren, zij allen van hun 
slechte weg. Dan zal Ik berouw hebben over het kwade dat Ik hun denk aan te 
doen vanwege hun slechte daden.

Jeremia 35:15 Ik zond tot u vroeg en laat al Mijn dienaren, de profeten, om te zeg-
gen: Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg, en beter uw daden, ga geen andere 
goden achterna om die te dienen. Dan zult u in het land blijven dat Ik u en uw va-
deren gegeven heb. Maar u hebt uw oor niet geneigd en naar Mij niet geluisterd.

Indien de Israëlieten zich bekeerd hadden, wat hadden ze dan veel ellende en na-
righeid kunnen voorkomen. Geen verstrooiing naar andere landen, geen vervol-
ging, geen Holocaust en ga zo maar door. De gevolgen van het hardnekkig zondi-
gen tegen Gods geboden, de ongehoorzaamheid en de ongezeggelijkheid kunnen 
heel erg zijn. En die waren en zijn voor het Joodse volk ook heel erg. 

Een welgevallig gebed voor de HEERE

Jeremia 31:18 Ik heb zeker gehoord dat Efraïm zichzelf beklaagt: U hebt mij ge-
straft, ik ben gestraft als een ongetemd kalf. Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn, 
want U bent de HEERE, mijn God.

Efraïm heeft geprobeerd zich te bekeren, maar het lukte hem blijkbaar niet. Daarom 
roept hij de hulp in van de HEERE, zijn God. Dat is enige goede manier.

De bekering teruggedraaid

Jeremia 34:15 Ú hebt zich heden wel bekeerd en gedaan wat recht is in Mijn ogen 
door ieder voor zijn naaste vrijlating af te kondigen, en u hebt wel een verbond 
gesloten voor Mijn aangezicht in het huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, 
16 maar u bent er weer op teruggekomen en hebt Mijn Naam ontheiligd. 16 Ieder 
heeft zijn slaaf en ieder zijn slavin laten terugkomen, die u overeenkomstig hun 
verlangen vrij had laten weggaan, en u hebt hen weer onderworpen om voor u tot 
slaven en tot slavinnen te zijn.

Slaven en slavinnen moesten volgens de wetten van de HEERE na zeven jaren wor-
den vrijgelaten. Israël had dit wel gedaan, maar kreeg spijt en kwam er later toch 
weer op terug. Daar was de HEERE boos over. 
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God hoopt dat Juda zich zal bekeren

Jeremia 36:3 Misschien zullen die van het huis van Juda luisteren naar al het on-
heil dat Ik hun denk aan te doen, zodat zij zich bekeren, ieder van zijn slechte 
weg en Ik hun ongerechtigheid en hun zonden zal vergeven. Misschien zal hun 
smeekbede terechtkomen voor het aangezicht van de HEERE, en zullen zij zich 
bekeren, ieder van zijn slechte weg, want groot is de toorn en de grimmigheid die 
de HEERE tegen dit volk heeft uitgesproken.

Jeremia 44:5 Maar zij hebben niet geluisterd en hebben hun oor niet geneigd 
door zich van hun slechtheid te bekeren door geen reukoffers meer te brengen 
aan andere goden.                                                          

De Joden gingen door met reukoffers te brengen aan de afgoden.

Zelfonderzoek en bekering

Klaagliederen 3:40 Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laten 
wij terugkeren tot de HEERE! 41 Laten wij met onze handen ook ons hart op-
heffen,  tot God in de hemel! 42 Wíj hebben overtreden en zijn ongehoorzaam 
geweest! Ú hebt niet vergeven!

Zelfonderzoek inzake eventuele bedreven zonden. Ik denk dat heel veel mensen dat 
niet prettig vinden en daarom dus niet doen. Maar de HEERE God vindt dit heel 
belangrijk. Het kan leiden tot bekering en verandering.

Psalm 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.

In het Nieuwe Testament is na Pinksteren de Heilige Geest uitgestort en woont in 
het hart van elk kind van God. Als een kind van God gezondigd heeft, merkt hij/
zij heel snel dat hij/zij de Heilige Geest bedroefd heeft en zal meteen deze zonde 
belijden.
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Belangrijk om goddelozen te waarschuwen

Ezechiël 3:19 Maar u, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn 
goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid 
sterven, maar u hebt uw leven gered.

Ezechiël 13:22 Omdat u het hart van de rechtvaardige bedroeft met leugen, terwijl 
Ik hem Zelf geen smart heb aangedaan, en omdat u de goddeloze aangemoedigd 
hebt, zodat hij zich niet bekeert van zijn kwade weg, zodat Ik hem in het leven 
behoud,

De HEERE vindt het heel belangrijk dat een gelovige een ongelovige die op zijn 
weg komt, waarschuwt. Niet met het geheven vingertje, maar om hem in liefde 
met de Weg, de Waarheid en het Leven bekend te maken. Bid of u vandaag iemand 
mag ontmoeten met wie u over de Heere Jezus kunt spreken. De HEERE wil zo’n 
gebed graag verhoren.

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het 
is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en 
ook voor de Griek.

De HEERE heeft geen behagen in de eeuwige dood van 
de mens 

Noch van de Jood noch van de heiden

Onderstaand een aantal waarschuwingen van de profeet Ezechiël die over dit on-
derwerp gaan. Met de dood wordt het eeuwig verderf bedoeld,

Als een goddeloze zich bekeert zal hij niet sterven.

Zijn overtredingen zullen hem niet in heinnering gebracht worden.

De HEERE heeft geen behagen in de dood van de goddeloze.

Ezechiël 18:21 Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die 
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hij gedaan heeft, al Mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid 
doet, zal hij zeker in leven blijven, hij zal niet sterven.

Ezechiël 18:22 Al zijn overtredingen, die hij begaan heeft, ze zullen hem niet in 
herinnering gebracht worden. Vanwege zijn gerechtigheid, die hij gedaan heeft, 
zal hij leven.

Ezechiël 18:23 Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? 
spreekt de Heere HEERE. Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat 
hij zal leven?

Ezechiël 18:24 Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en 
onrecht doet, overeenkomstig al de gruweldaden die de goddeloze gedaan 
heeft en doet, zal hij in leven blijven? Al zijn gerechtigheden, die hij gedaan heeft, 
ze zullen niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn trouwbreuk, die hij 
gepleegd heeft en vanwege zijn zonde, die hij begaan heeft, alleen dáárom zal hij 
sterven.

Door bekering behouden worden

Ezechiël 18:27 Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid, die 
hij gedaan heeft, en recht en gerechtigheid doet, zal hij zijn ziel in het leven be-
houden. 28 Hij kwam tot inzicht en bekeerde zich van al zijn overtredingen, die 
hij gedaan had. Hij zal zeker in leven blijven, hij zal niet sterven.

Verschillende betekenissen van het woord behouden. In vers 27 betekent behouden 
eeuwig zalig worden. Volgens vers 28 betekent behouden, niet sterven. 

Er volgen nu een viertal teksten die gaan over de genezing van zieke of gehandi-
capte mensen. Van deze mensen zegt Jezus dat hun geloof hen heeft behouden. 
De Heere Jezus maakt hier ook duidelijk dat zondevergeving en eeuwig behoud 
belangrijker zijn dan tijdelijke genezing.

Over de genezing van de man die 38 jaar verlamd was, lezen we het volgende:

Johannes 5:13,14,15 En die genezen was, wist niet wie het was, want Jezus had Zich 
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ongemerkt verwijderd omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Je-
zus hem in de tempel en zei tegen hem: Zie u bent gezond geworden, zondig niet 
meer opdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden 
dat het Jezus was Die hem gezond gemaakt had.

De Heere Jezus vond hem twee keer: de eerste keer bij het badwater in Bethesda 
en de tweede keer in de tempel. De Heere Jezus zoekt de ellendige op en dat de 
genezen man in de tempel te vinden was, betekent dat hij op de plaats was waar hij 
zijn dankbaarheid aan God tot uiting bracht.

Daarna ging hij heen om te getuigen van wat de Heere Jezus in zijn leven gedaan had.

Mattheüs 9:22 Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, 
uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. 

Markus 10:52 En Jezus zei tegen hem: Ga heen,  uw geloof heeft u behouden. En 
meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. 

Lukas 18:42 En Jezus zei tegen hem: Word ziende. Uw geloof heeft u behouden. 43 
En onmiddellijk werd hij ziende, en hij volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte. 
En al het volk gaf God de eer, toen het dat zag. 

Niet gekomen om te oordelen – maar om te behouden

Johannes 3:17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de 
wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden (zalig) zou 
worden.

Dit is een duidelijke proclamatie van Gods liefde. In feite gaat daar de hele Bijbel 
over, van Genesis tot en met Openbaring. Want Jezus Christus is het Hoofdthema 
van de Schriften.

Efeze 2:4,5,6 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde waar-
mede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft 
ons levend gemaakt met Christus; ( uit genade zijt gij zalig geworden). En heeft 
ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. SV
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De Grote Verdrukking verkort

Mattheüs 24:22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees be-
houden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort 
worden.

Als de plagen in de Grote Verdrukking nog langer zouden gaan duren, zou er geen 
mens meer in leven blijven. Maar ter wille van de uitverkorenen, zij die vóór de 
grondlegging van de wereld in Christus waren uitverkoren om in Hem te geloven 
en door Hem gered te worden met een eeuwige zaligheid, zullen die dagen inge-
kort worden. 

Ook in die tijd van Grote Verdrukking zullen nog mensen tot geloof kunnen ko-
men. De Heere zal de arbeid van Zijn 144.000 dienstknechten overvloedig zegenen.

Mensen kunnen elkaar niet behouden

Psalm 49:7,8,9 De onrechtvaardigen vertrouwen op hun vermogen en beroemen 
zich op hun grote rijkdom. Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad ver-
lossen, hij kan God zijn losgeld niet geven. De losprijs voor hun leven is immers 
te kostbaar en zal voor eeuwig ontoereikend zijn.

Wat een zegen dat de Heere Jezus de losprijs voor ons betaald heeft met Zijn eigen 
kostbaar en dierbaar bloed.

Markus 10:45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te wor-
den, maar om te dienen, en Zijn ziel (de ziel/ het leven is in het bloed Leviticus 
17:11)) te geven als losprijs voor velen.

1 Korinthe 7:16 Want hoe weet u, vrouw, of u uw man zult behouden? Of hoe weet 
u, man, of u uw vrouw zult behouden? 

Mensen kunnen elkaar niet zalig maken. Dit is soms de hoop en de verwachting van 
de gelovige die met een ongelovige trouwt. Maar het huwelijk is geen Evangelisatie 
instelling. Het is een groot wonder als het gebeurt, maar de Heere waarschuwt heel 
nadrukkelijk in Zijn Woord om geen juk aan te gaan met een ongelovige.



155

Israël beschuldigt de HEERE

Ezechiël 18:29 Het huis van Israël zegt desondanks: De weg van de Heere is niet 
recht. Huis van Israël, zijn Mijn wegen niet recht? Zijn niet  veeleer uw wegen 
onrecht? 30 Daarom zal Ik u berechten, huis van Israël, ieder overeenkomstig zijn 
wegen, spreekt de Heere HEERE. Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen, 
dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden.

Hoe erg is het om de HEERE te beschuldigen van onrecht. Toch geen wonder dat 
de HEERE daar boos over wordt. Hij zal Israël gaan berechten.

Zelf een nieuw hart en geest maken – kan dat?

Ezechiël 18:31 Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en 
maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël?

Ik denk dat het woord “maak” niet de juiste betekenis weergeeft. Andere vertalin-
gen schrijven: verwerven, aanschaffen, verkrijgen. Ik denk dat dit beter weergeeft 

wat de HEERE bedoelt. Want een mens kan zichzelf geen nieuw hart en geen nieu-
we geest geven. In andere verzen staat dat de HEERE een nieuw hart en een nieuwe 
Geest kan en wil geven. Dat kan een zondig mens verkrijgen door de HEERE daar-
om te vragen. Zoals b.v. David deed, nadat hij gezondigd had. Psalm 51:12 Schep 
mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.

De HEERE heeft geen behagen in de dood van een zondaar

Ezechiël 33:10 En u, mensenkind, zeg tegen het huis van Israël: Dit hebt u gezegd: 
Omdat onze overtredingen en onze zonden op ons rusten en wij erin  wegkwij-
nen, hoe zouden wij dan blijven leven? 11 Zeg tegen hen:  Zo waar Ik leef, spreekt 
de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin 
dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw 
slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?

Met dood en sterven wordt in deze tekst bedoeld eeuwig met satan in de hel moe-
ten verblijven.
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Een rechtvaardige die zondigt wordt niet gered (OT)

Ezechiël 33:12 En u, mensenkind, zeg tegen uw volksgenoten: De gerechtigheid 
van de rechtvaardige zal hem niet redden op de dag van zijn overtreding. En wat 
de goddeloosheid van de goddeloze betreft, hij zal er niet door struikelen op 
de dag dat hij zich van zijn goddeloosheid bekeert, en de rechtvaardige zal niet 
door zijn gerechtigheid in leven kunnen blijven op de dag dat hij zondigt.

1 Johannes 2:1 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als 
iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, 
de Rechtvaardige.

Johannes zegt dat een Rechtvaardige niet zondigt. Maar mocht het toch gebeuren 
dan is er vergeving mogelijk als hij de zonde belijdt en omdat de Heere Jezus voor 
hem of haar pleit. Zie ook 1 Johannes 1:9.

Gebed van Daniël – belijdenis van zonde

Daniël 9:13 Zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons 
gekomen. Wij hebben het aangezicht van de  HEERE, onze God, niet getracht 
gunstig te stemmen door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstan-
dig met Uw waarheid om te gaan.

Daniël doet, namens het Joodse volk in ballingschap, belijdenis van hun ongerech-
tigheden en hun ongehoorzaamheid. Hij maakt hierin ook duidelijk dat de Heere 
niet met Zich laat spotten, maar uitvoert waar Hij voor gewaarschuwd heeft. 

Profetie over bekering van het Joodse volk

Hosea 3:5 Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de  HEERE, hun God, 
zoeken en David, hun Koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn 
goedheid wenden, in later tijd.

In later tijd. Wanneer is die tijd? Is die al bekend? Ja, uit andere teksten weten we 
dat dit zal zijn bij de terugkomst van de Heere Jezus.
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Israël wil zich niet bekeren

Hosea 5:4 Hun daden zijn er niet op gericht zich tot hun God te bekeren. Want de 
geest van hoererij is in hun midden, en de HEERE kennen zij niet.

Hosea 7:10 Hoewel de trots van Israël tegen hem getuigde, hebben zij zich niet 
bekeerd tot de HEERE, hun God. In dit alles zochten zij Hem niet.

Hosea 11:5 Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte, maar Assyrië, dat zal zijn 
koning zijn, want zij weigeren zich te bekeren.

Hosea 14:2 Bekeer u, Israël, tot de HEERE, uw God, want u bent gestruikeld door 
uw ongerechtigheid. 3 Neem deze woorden met u mee, bekeer u tot de HEERE. 
Zeg tegen Hem: Neem alle ongerechtigheid weg, neem het goede aan. Dan zul-
len wij de offers van onze lippen nakomen.

Dit zegt God over Israël, het tien stammenrijk. Zij zoeken God niet. Zij dienen de 
afgoden. Zij weigeren zich te bekeren. Zij zoeken hulp bij andere volken. Zij liegen 
tegen de HEERE. Zij roepen soms wel tot God, maar niet met hun gehele hart.

Ondanks de straffen wil Israël zich niet bekeren

Amos 4:6 Daarom heb Ík u ook schone tanden gegeven in al uw steden, gebrek 
aan brood in al uw woonplaatsen. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt 
de HEERE. 7 En Ík heb zelfs de regen u onthouden, nog wel drie maanden voor 
de oogsttijd. Ik heb het laten regenen op de ene stad, maar op de andere stad 
liet Ik het niet regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het stuk waarop 
geen regen viel, verdorde. 8 Twee, drie steden wankelden (strompelden) naar een 
andere stad om water te drinken, maar zij werden niet verzadigd. Toch hebt u zich 
niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE.

“Schone tanden gegeven”, wil zeggen dat de HEERE hongersnood over het land 
gebracht heeft.

Amos 4:9 Ik heb u geslagen met korenbrand en met meeldauw. De sprinkhanen 
vraten uw talrijke tuinen, wijngaarden, vijgenbomen en olijfbomen op. Toch hebt 
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u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. 10 Ik heb de pest naar u toege-
stuurd, zoals Ik eens bij Egypte deed. Ik heb uw jongemannen met het zwaard 
gedood, terwijl uw paarden werden buitgemaakt. Ik heb de stank van uw leger-
kampen in uw neus doen opstijgen. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt 
de HEERE. 11 Ik heb u ondersteboven gekeerd, zoals God Sodom en Gomorra 
ondersteboven keerde; u werd als een stuk brandhout dat aan de vlammen ont-
rukt is, maar u hebt zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE.

God heeft Israël gestraft met vele en strenge straffen, vergelijkbaar met de uit-
roeiing van Sodom en Gomorra. En toch bekeerden zij zich niet. Hieruit blijkt hoe 
hardnekkig het volk was. Laten we niet vergeten dat al deze dingen opgeschreven 
zijn ons tot een voorbeeld.

1 Korinthe 10:11 Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, 
en ze zijn beschreven als waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeu-
wen gekomen is. 

De mensen in Ninevé bekeerden zich – God strafte hen niet

Jona 3:8 Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God 
roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld 
dat aan zijn handen kleeft. 9 Wie weet zal God Zich omkeren, berouw hebben en 
Zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen! 10 Toen zag God wat 
zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over 
het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.

God straft niet als mensen berouw krijgen en zich bekeren van hun slechte daden. 
Hij is barmhartig en genadig en groot van goedertierenheid.

Psalm 86:5 U, Heere bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goeder-
tierenheid voor allen die U aanroepen. 

God straft niet van harte. God heeft dat bewezen door de stad Ninevé niet te verdel-
gen. God wil heel graag dat alle mensen zich bekeren tot Hem en dat alle mensen 
zalig worden. Niet voor niets heeft Hij ons Zijn eniggeboren Zoon gezonden als 
onze Verlosser en Zaligmaker. 



159

Onze Immanuel, God met ons. Mattheüs 1:23 

Scheur uw hart – niet uw kleren

Joël 2:12 Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, na-
melijk met vasten, met geween en met rouwklacht. 13 En scheur uw hart en niet 
uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, 
geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat mensen zich moeten bekeren. Er 
hangt alles van af. Een eeuwigheid in het Paradijs met God of een eeuwigheid met 
satan in de hel. Als mensen zich bekeren, heeft God berouw over de straf die Hij 
toegezegd had en voert die niet uit.

Keer terug naar God - dan zal God naar u terugkeren

Zacharia 1:3 Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE van de legermachten: 
Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u 
terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten. 4 Wees niet als uw vaderen, 
tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben: Zo zegt de HEERE van de leger-
machten: Bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar zij 
luisterden niet en sloegen geen acht op Mij, spreekt de HEERE.

De Joden in Israël hadden de God van Abraham, Izak en Jakob verlaten en waren 
vreemde afgoden gaan dienen. De afgoden die ze in Egypte ook dienden en nu ze 
in het beloofde land woonden, waren er nog meer afgoden bijgekomen. Ja, door 
deze hardnekkige afgoderij had God hen verlaten. Daardoor kwamen ze in bal-
lingschap terecht en werden verstrooid over de hele wereld. “Maar”, zegt God, “als 
jullie je bekeren, zal Ik weer naar jullie terugkeren en jullie God zijn.” 

Jezus, Gods Zoon, roept vele malen op tot bekering

Mattheüs 4:17 Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen:  Bekeer u, want 
het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

De prediking van Jezus is dezelfde als die van de profeten, dezelfde als die van God, 
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Zijn Vader. Door de komst van Jezus is het Koninkrijk van de hemelen dichterbij 
gekomen. Wat is het Koninkrijk van de hemelen? Dat is een Koninkrijk van he-
melburgers met als Koning de Heere Jezus. Deze hemelburgers, ook wel heiligen 
genoemd, zullen met de Heere Jezus regeren in het Messiaanse Vrederijk.

Jezus verwijt de bewoners van steden van onwil om zich 
te bekeren

Mattheüs 11:20 Toen begon Hij de steden waarin de meeste krachten door Hem 
verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden: 21 Wee u, Chorazin, 
wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u 
plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben.

God wil dat mensen zich bekeren. Jezus wil dat mensen zich bekeren. Is het de 
schuld van God als mensen zich niet bekeren? Dat wordt nog wel eens gezegd: Ik 
kan mij niet bekeren, God moet mij bekeren. Dus daar wacht ik dan maar op. Uit 
deze tekst blijkt dat het zo niet ligt. Jezus verwijt de mensen dat zij zich niet bekeerd 
hebben. Het is niet de schuld van Jezus of van God, Zijn Vader, dat de mensen zich 
niet bekeerd hebben. Nee, de mensen hebben zich niet willen bekeren. Ze wilden 
niet erkennen dat Jezus de beloofde Messias was, hoewel Hij vele wonderen en te-
kenen in hun midden deed om te bewijzen dat Hij van God kwam. Het komt door 
de hardnekkigheid en de harde harten van de mensen. 

Mannen in Ninevé hebben zich wel bekeerd

Veel mannen in Israël bekeerden zich niet

Mattheüs 12:41 De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel samen met 
dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de predi-
king van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!                             

“De mannen van Nineve zullen in het oordeel opstaan. Letterlijk verklaard, was 
dit de gewoonte en de praktijk van de getuigen. Ze stonden op  van hun stoelen, 
wanneer ze hun getuigenis aflegden in de rechtszaal. 

Geestelijk verwijst het naar de tijd van de algemene opstanding uit de doden, op de 
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laatste dag, wanneer deze mannen uit de doden zullen opstaan   en in het oordeel 
zullen opstaan met deze generatie; en samen voor de rechterstoel zullen staan 
en hen veroordelen; niet als rechters, maar door hun voorbeeld en praktijken, die 
boven water zullen worden gebracht en worden waargenomen als een verergering 
van de schuld en veroordeling van de Joden: 

Zo veroordelen de levens en gesprekken van de heiligen, de goddelozen nu, en 
hierna. In deze zin wordt het woord gebruikt in de Talmoed. Waar Hillell zegt: 
Hoewel een arme man Eleazar, hoewel een rijk man, en hoewel Jozef, jeugdig, vro-
lijk en mooi, de opdringerigheid van zijn minnares weerstond, wordt door Hillell 
opgemerkt dat Eleazar ben Harsum de rijken veroordeelde; en Jozef veroordeelde 
de goddelozen: op dezelfde manier zullen de Ninevieten de Joden veroordelen, 
omdat ze berouw hadden over de prediking van Jonas; 

De Ninevieten, hoewel ze een heidens volk waren, kregen na Jonas’ prediking maar 
veertig dagen de tijd om zich te bekeren, maar bekeerden zich onmiddellijk; over-
wegende dat de Joden, hoewel Gode belijdende mensen, en veertig jaar na Christus’ 
opstanding, hen toestonden zich te bekeren, maar dat helemaal niet deden; 

En hoewel het berouw van de Ninevieten slechts een uiterlijke was, in stof en as, 
was het toch wat hen van tijdelijke ondergang behoedde; zoals de Joden gered zou-
den zijn van de vernietiging die over hun tempel, stad en natie kwam, als ze zich 
maar hadden bekeerd.

De bekeerde mannen van Ninevé behoorden zeer waarschijnlijk niet tot de heiligen 
waarvan staat in de Bijbel dat de heiligen de wereld zullen oordelen. Volgens ver-
klaarders was het een uiterlijke bekering. Maar toch, het behoede hen tijdelijk wel 
voor de ondergang van de stad.” (John Gill)

Worden als de kinderen is noodzakelijk

Mattheüs 18:3 En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als 
de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Worden als de kinderen. Wat houdt dat in?
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Waarom moet iedereen worden als een kind om het Koninkrijk van God binnen te 
kunnen gaan? Wat is het speciale van het kind- zijn, dat de Heiland noodzakelijk 
vindt? Het speciale is ‘geloof en vertrouwen’. Een klein kind gelooft voor honderd 
procent onvoorwaardelijk, wat zijn vader en moeder zeggen of beloven. Uitgaande 
van deze eigenschap moet een kind worden onderwezen en opgevoed. Nu, zo 
moeten ook volwassen mensen voor honderd procent de Woorden van God en van 
de Heere Jezus geloven. De Joden geloofden Zijn woorden niet. Daarom kwam de 
Heere Jezus met dit voorbeeld. Dus worden als een kind wil zeggen: als een kind 
voor honderd procent, letterlijk geloven wat de Vader zegt en Hem volkomen ver-
trouwen.

Lukas 9:48 En Hij zei tegen hen: Wie dit kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt 
Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. Want wie de 
minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn.

Lukas 18:16 Jezus echter riep die kinderen tot Zich en zei: Laat de kinderen tot 
Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. 
17 Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal 
daarin beslist niet binnengaan 21 Op dat moment verheugde Jezus Zich in de 
geest en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze 
dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen 
hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.

Worden als een kind is zó belangrijk, dat de Heere Jezus zelfs zegt, dat als je niet 
wordt als een kind, je het Koninkrijk van de hemelen niet zult binnen gaan. Daar 
hangt dus heel veel van af. Eeuwig zalig of eeuwig verloren. Het geloof en het ver-
trouwen in de Heere Jezus maken het grote verschil uit.

Markus 10:15 Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een 
kind, zal het beslist niet binnengaan. 16 En Hij omarmde hen, legde de handen 
op hen en zegende hen.

Psalm 8:3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fun-
dament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige 
te laten ophouden.
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Bekeer u en geloof het Evangelie

Markus 1:15 En Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgeko-
men;  bekeer u en geloof het Evangelie.

De discipelen moeten prediken dat mensen zich moeten 
bekeren

Markus 6:12 En toen zij weggegaan waren, predikten zij dat men zich moest be-
keren.

De discipelen gehoorzaamden de opdracht en gingen twee aan twee op weg om 
mensen op te roepen tot bekering.

Waarschuwing voor twee steden

Lukas 10:13 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de 
krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich 
allang, in zak en as gezeten, bekeerd hebben.

Chorazin en Bethsaïda bestaan inmiddels niet meer. Er is weinig van over. Alleen 
een aantal ruïnes. We hebben het met onze eigen ogen gezien in 2014 op een va-
kantie in Israël.

Zonder bekering komt iedereen om

Lukas 13:3 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omko-
men. 4 Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood 
werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die 
in Jeruzalem wonen? 5 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen 
evenzo omkomen.

Mensen realiseren zich dat heel vaak niet en blijven vragen naar het waarom van 
een ongeluk, van een catastrofe. Dit ongeluk overkwam hen niet als straf, omdat ze 
meer gezondigd hadden dan anderen. God straft de zonde meestal niet meteen, 
omdat Hij lankmoedig is. Vaak moeten mensen wel de gevolgen van hun zonden 
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dragen, maar als men onbekeerd sterft, op welke wijze dan ook, door een ongeluk 
of anderszins, valt men in hetzelfde oordeel. 

Overkomt een bekeerd iemand nooit een dodelijk ongeluk? Dat zegt de Heere 
Jezus niet. Maar als hem dit overkomt, dan gaat die persoon naar de hemel en is 
eeuwig zalig. Maar als een onbekeerd iemand een dodelijk ongeluk treft, dan is dat 
werkelijk rampzalig. Hij is voor eeuwig verloren.

Blijdschap in de hemel over één bekeerling

Lukas 15:7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar 
die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de beke-
ring niet nodig hebben.

De vraag dringt zich op of er al blijdschap in de hemel is geweest over uw bekering. 
Of hoort u bij degenen die rechtvaardig zijn in eigen ogen en die bekering tot God 
niet nodig vinden?

Jezus weende – God weende

Lukas 19:41 En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. 42 Hij 
zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. 

De Heere Jezus, laat ons als Zoon van God, in Zijn hart kijken als Hij weent over de 
onbekeerlijkheid van Zijn volk Israël, met name van Jeruzalem. Hij wil zo graag dat 
ze zich bekeren, niet verloren gaan en treurt hierover.

Kunt u zich dat voorstellen? Een God die huilt? Toch komen we dat verschillende 
keren tegen in zowel het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. In het Oude 
Testament wordt dat veelal uitgedrukt in andere termen, het is meer een inwendig 
wenen. Het hart van God is bewogen, benauwd of krimpt ineen. Ook staat er wel 
dat Zijn ingewanden rommelen. 

Allemaal uitdrukkingen die de bewogenheid van God aantonen met de mens die 
verloren dreigt te gaan. God zegt het zo duidelijk in Zijn Woord dat Hij niet wil dat 
er iemand verloren gaat, maar dat wie in de Zoon gelooft eeuwig leven heeft.
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In het Nieuwe Testament is het de Zoon van God die weent om de onwil van de 
mensen om zich te laten behouden. Hij wil evenals Zijn Vader niet dat er een mens 
verloren gaat. In de gelijkenis van het verloren schaap toont Hij aan dat zelfs die 
éne mens Hem zeer ter harte gaat. Hij laat de andere schapen even alleen om het 
verloren schaap te zoeken. Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich 
bekeert.

God weent echter niet alleen om de onwil van de mens om behouden te worden. 
Hij weent ook over de ellende, de straf over de zonde en de gevolgen van de zonde, 
die de mens moet ondergaan. Dat zien we bij het graf van Lazarus, waar Jezus huilt 
over de dood van Lazarus. Hij is vol mededogen over de gevolgen van de zonde, die 
de mensen moeten ondergaan. Hij wekt Lazarus op uit de dood!

In Jeremia is de Heere God Zelf aan het woord als Hij het heeft over Efraïm, één 
van de stammen van het tienstammenrijk Israël. De Heere is daar bewogen en 
bedroefd over de afkerigheid van Zijn volk. Soms wordt met Efraïm het gehele 
tienstammen rijk bedoeld. 

Jeremia 31:20 Is Efraïm voor Mij niet een dierbare zoon, is hij voor Mij niet een 
lievelingskind? Want zo dikwijls als Ik tot hem spreek, denk Ik nog voortdurend 
aan hem. Daarom is Mijn binnenste bewogen over hem, Ik zal Mij zeker over hem 
ontfermen, spreekt de HEERE.

Bekeer u en laat u dopen

Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt 
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de 
gave van de Heilige Geest ontvangen.

Uit deze tekst blijkt dat bekering en dopen bij elkaar horen. Geen bekering zonder 
dopen en geen dopen zonder bekering. Dopen zonder geloof, zonder bekering 
komt in de hele Bijbel niet voor. Hiermee zou alle discussie over babydoop en 
geloofsdoop niet nodig zijn. Gewoon de Schrift gehoorzamen en niet steunen op 
leringen van mensen. Dat voorkomt veel dwaling, strijd en valse gerustheid. Gods 
Woord is op dit punt duidelijk en helder. Op verschillende plaatsen in Gods Woord 
worden we erop gewezen dat we van dat Woord niet mogen afwijken: niets eraan 
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mogen toedoen en niets ervan afdoen. Het is een heel ernstige zaak dat door de 
vervangingstheologie: (de gemeente is in de plaats van Israël gekomen), deze dwa-
ling in de kerk is gekomen. De doop is niet in de plaats van de besnijdenis geko-
men. Dit is een grote dwaling met zeer ernstige gevolgen, zowel voor de kerk als 
voor Israël en heeft het antisemitisme zeer in de hand gewerkt. Degenen die blijven 
geloven dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen, wil ik graag wijzen 
op de volgende teksten.

Galaten 5:6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, 
en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is. 

Galaten 6:15 Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en 
ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn.[

Deuteronomium 4:2 U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en 
er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE, uw God, die ik u 
gebied, in acht neemt.

Deuteronomium 12:32 Dit alles wat ik u gebied, moet u nauwlettend in acht ne-
men. U mag er niets aan toevoegen en er ook niets van afdoen.

Spreuken 30:5 Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die 
tot Hem de toevlucht nemen. 6 Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u 
straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn.

Openbaring 22:14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben 
op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Bekeer u en bid om vergeving

Handelingen 8:22 Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze 
gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt.

Bij bekering hoort ook belijdenis van zonde. Opdat vergeving en reiniging wordt 
verkregen. Dat geeft blijdschap en vreugde als we mogen weten dat onze zonden 
vergeven en verzoend zijn door het offer van de Heere Jezus.
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Allen bekeerden zich

Handelingen 9:35 En allen die in Lydda en Sarona woonden, zagen hem en be-
keerden zich tot de Heere.

Dit gebeurde na de genezing van Eneas, een verlamde. Als de Heere werkt, gebeu-
ren er wonderen.

Een groot aantal bekeerde zich

Handelingen 11:21 En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal 
geloofde en bekeerde zich tot de Heere.

Gelovigen uit o.a. Cyprus en Cyrene verkondigden de Heere Jezus in Antiochië. En 
met veel zegen. Een groot aantal bekeerde zich tot de Heere.

Bekeert u tot de levende God

Handelingen 14:15 Mannen,  waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen net zoals u, 
en wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de 
levende God, Die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is, gemaakt heeft.

Van zinloze dingen bekeren. Hoeveel mensen verdoen hun tijd niet met zinloze 
dingen? De smartphone is in dit opzicht een grote verleiding. Zinloze dingen zijn 
dingen die voor God geen waarde hebben. Die geen eeuwigheidswaarde hebben. 
Tijd is een kostbaar geschenk ons van God gegeven. Tijd ons gegeven om te vragen 
naar Gods wil. “Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?” Tijd om de werken te ontdek-
ken en te verrichten die de Heere van te voren bereid heeft. Welke dingen hebben 
wel waarde? Dat lezen we in 1 Korinthe 3: 10-15.

Het fundament in ons leven is Christus. Hoe bouwen wij op dit fundament? Met 
goud, zilver, edelstenen of met hout, hooi of stro? Voor de rechterstoel van Christus 
zal ieders werk openbaar worden. Wij worden zelf niet meer veroordeeld, maar 
onze werken worden beoordeeld en door het vuur beproefd. Houden onze werken 
stand? Dat zijn werken verricht onder de leiding van de Heilige Geest of wordt ons 
werk verbrand? Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal 
behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen. 
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De grote vraag is: Waardoor en waarmee wordt God verheerlijkt in ons leven?  

De bekeerde volken geen lasten opleggen

Handelingen 15:19 Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de 
heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken,

De bedoeling van deze tekst is, dat gelovigen uit de volken niet belast moeten 
worden met Joodse wetten. Wetten inzake o.a. het houden van de sabbat en Joodse 
feestdagen. We zien in onze tijd het verschijnsel dat gelovigen uit de heidenen 
dit wél doen in zgn. Messiaanse gemeentes. Ze leggen zichzelf een juk op dat de 
Heere hun niet oplegt. Aan de gelovigen uit de heidenen worden de volgende ge-
boden opgelegd:

Handelingen 15:20 Zij dienen zich te onthouden van de dingen die door de afgo-
den besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van het bloed.  

Paulus heeft de bekering verkondigd

Handelingen 26:20 maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en 
in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij 
tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeen-
stemming zijn met de bekering.

Ongelovigen moeten zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstem-
ming zijn met de bekering.

Oren en ogen gesloten voor het Evangelie

Handelingen 28:27 want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met 
de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op 
enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart 
begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.

Wat Paulus hier ondervindt, ondervonden ook de profeten in het OT. Er is nog niets 
veranderd, Tenzij de bedekking wordt weggenomen.
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2 Korinthe 3:15,16 Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een 
bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de 
bedekking weggenomen.

Een oudste-(ouderling) mag geen pas bekeerde zijn

1 Timotheüs 3:6 Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt 
en daardoor onder het oordeel van de duivel valt.

Een pasbekeerde is meestal wel erg enthousiast, maar heeft nog niet zoveel er-
varing in zijn omgang met de Heere, ook niet zoveel Bijbelkennis om anderen te 
kunnen onderwijzen.

U was een dwalend schaap

1 Petrus 2:25 Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de 
Herder en Opziener van uw zielen.

Alle niet bekeerden waren eerst dwalende schapen. Ook ik!

Jesaja 53:6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen 
weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neer-
komen.

Een ernstige waarschuwing van de Heere Jezus

Openbaring 2:5 Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe 
de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van 
zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.

Openbaring 2:16 Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen 
oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond.

Sommige gelovigen/gemeenten zijn blijkbaar de eerste liefde kwijt. Dat is heel erg. 
Maar blijkbaar is bekering toch nog mogelijk. 
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Verklaring inzake de gouden kandelaar:

“Toen ik me omdraaide, zag ik zeven gouden kandelaars; die de zeven Gemeenten 
vertegenwoordigden, in zinspeling op de zeven lampen in de kandelaar van 
het heiligdom, (Exodus 25:37). Deze “kandelaars” hebben als taak om licht voort 
te brengen; dit licht hebben ze niet van zichzelf. Zo hebben de Gemeenten van 
Christus geen licht van zichzelf, maar ontvangen dat van Hem. Het is het licht van 
het Evangelie van Christus; die duisternis verdrijft en het middel is om zondaars te 
verlichten, en licht geeft aan heiligen, waardoor zij wandelen en werken.

Dit licht wordt in de Gemeenten gebracht door Christus, van wie het Evangelie is, 
en Die zelf een Licht in de wereld is. De door Hem geplaatste dienaren, die de lich-
ten van de wereld zijn, zowel door hun bediening als door hun leven en gesprek-
ken, worden vergeleken met “gouden” kandelaars vanwege hun voortreffelijkheid, 
kostbaarheid en waarde in de achting van Christus; en voor hun helderheid en 
zuiverheid in leer, discipline en leven; en hoewel ze onderhevig zijn aan corruptie 
en smet, kunnen ze toch verfijnd en gezuiverd worden als goud.” John Gill – 

De Heere Jezus waarschuwt

Openbaring 3:3 Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het 
vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en 
u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.

Wees ijverig en bekeer u

Openbaring 3:19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig 
en bekeer u.

God onderwijst en bestraft ook Zijn kinderen als dat nodig is. Uit liefde. Opdat zij 
zich bekeren.

De straffen en plagen van God leiden niet tot bekering   

Openbaring 9:20 En de overige mensen, die niet door deze plagen werden ge-
dood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen 
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aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet 
kunnen zien, horen of lopen. 21 Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, 
hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.

Openbaring 16:9 En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij las-
terden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden 
zich niet om Hem eer te geven. 10 En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de 
troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong 
van pijn. 11 En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege 
hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken.

Zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, 
maar zij bekeerden zich niet van hun werken.

Wat zegt de Bijbel over mensen die zich niet willen 
bekeren?

Daar zijn in de Bijbel heel veel voorbeelden van te vinden. Maar we beperken ons 
tot één bekend voorbeeld dat grote overeenkomst heeft met de tijd waarin wij nu 
leven. Daarvoor gaan we naar Genesis 6.

God laat ons weten dat de mensen in de tijd van Noach zeer goddeloos leefden. 
Er was veel geweld in de wereld. Bovendien waren er demonen die naar de aarde 
afdaalden en die met vrouwen trouwden. Gods schepselen overtraden Gods schep-
pingsorde. (Iets wat we ook vandaag zien: mannen die met mannen slapen). Daar 
kwamen de reuzen of enakskinderen uit voort. Het waren goddelozen die in de tijd 
van Jozua nog in het land Kanaan leefden en die door Jozua uitgeroeid moesten 
worden. Dit gebeurde echter niet grondig en zo geschiedde het dat David in zijn 
tijd streed met de goddeloze Goliath. 

God heeft afgerekend met die goddeloze wereld door middel van de zondvloed. Er 
was in die tijd één rechtvaardige voor God, Noach. Hij en zijn gezin en de dieren 
werden gered door middel van de ark, waarvan God Zelf de deur toesloot.

Genesis 6:9 Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, 
oprecht man onder zijn tijdgenoten.  Noach wandelde met God. 10 En Noach 
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verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafeth. 11 Maar de aarde was verdorven voor 
Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. 12 Toen zag God de aarde, 
en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel. 13 
Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht 
gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met 
de aarde te gronde richten. 14 Maak voor uzelf een ark van goferhout. In vak-
ken ingedeeld moet u deze ark maken en hem vanbinnen en vanbuiten met pek 
bestrijken. 15 Zo moet u hem maken: driehonderd el moet de lengte van de ark 
zijn, vijftig el zijn breedte en dertig el zijn hoogte.

De tijd van nu lijkt in veel opzichten op de tijd van Noach. Er is veel geweld in de 
wereld en goddeloosheid. Miljoenen baby’s worden in de moederschoot gedood. 
De meerderheid van de mensheid wil niets van God weten en spot met alles wat 
met God en Zijn gebod te maken heeft. De oprechte gelovigen worden wereldwijd 
vervolgd.

2 Timotheüs 3:1-4 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbre-
ken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootspre-
kers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 
zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder 
liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zin-
genot dan liefhebbers van God.

Komt u dit bekend voor? Is dit herkenbaar?

Komt er dan nu ook weer een zondvloed? Nee, God heeft beloofd dat Hij dat niet 
zal doen. Denk aan Gods verbond met Noach bevestigd door de regenboog. De 
goddeloze mensen zullen wel worden geoordeeld en gestraft. Wanneer zal dat 
plaats vinden? Dat zal plaats vinden in de tijd van de Grote Verdrukking. En als ze 
die tijd overleven, zullen ze worden vernietigd bij de 2e komst van de Heere Jezus 
in Jeruzalem, op de Olijfberg. De gelovigen zullen vóór die tijd worden opgenomen 
in de hemel. 

De toorn van God is gekomen

Openbaring 11:18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen 
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en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het 
loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen 
die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de 
aarde vernietigden.

De volken worden vanwege de plagen boos op God, in plaats van dat zij zich beke-
ren. Dan is het geen wonder dat voor God de maat van de zonde vol is. Nu is het 
nog genadetijd, maar de tijd van Gods oordelen staan voor de deur. We zien nu al 
de barensweeën waarvan de Heere Jezus spreekt. De tekenen van de eindtijd: oor-
logen, epidemieën (Corona), natuurrampen, geweld, hongersnoden enz. 

Opmerkelijk dat we lezen in Openbaring 11:18, dat degenen die de aarde vernietig-
den, zelf vernietigd zullen worden. Als er één ding zichtbaar wordt in onze tijd dan 
is het dat de mens bezig is om de aarde te vernietigen door uitbuiting en vervuiling.  

Zij bekeerden zich niet

Openbaring 16:11 En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en van-
wege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken.

Ondanks de straffen bekeerden zij zich niet. 

De oordelen van God zijn rechtvaardig

Loof Hem Halleluja

Openbaring 19:1 En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de 
hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan 
de Heere, onze God. 2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, om-
dat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met 
haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken 
heeft. 3 En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja!  En haar rook stijgt op in 
alle eeuwigheid. 4 En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen 
zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja! 5 En er 
kwam een stem uit de troon, die zei: Looft onze God, al Zijn dienstknechten, en 
die Hem vrezen, kleinen en groten!
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In Openbaring 19 krijgen we een blik in de hemel. Alle dienstknechten van God en 
alle mensen die God vrezen worden opgeroepen om God te loven.

De duivel en het beest in de hel

Openbaring 19:20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die 
in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had 
die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden 
hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel 
brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het 
paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden 
verzadigd met hun vlees.

Het derde visioen in Openbaring hoofdstuk 14 is een profetisch vooruitkijken en 
een aankondiging van wat er aan het einde van de Grote Verdrukking zal gebeuren. 
**Er is sprake van twee oordelen. Het eerste oordeel speelt zich af in de wereld. 
Bij de tarweoogst zal de aarde gemaaid worden. Het tweede oordeel vindt in Israël 
plaats, bij de wijnoogst zal de perskuip getreden worden.

De Heere Jezus oordeelt en vernietigt de volken

Openbaring 19:9 ‘En de persbak werd getreden buiten de stad ( Jeruzalem), en 
er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd 
stadiën ver’.

Het gaat hier om een bloedige veldslag. Deze vindt plaats over een afstand van 
ongeveer 300 km, dus bijna over het gehele land Israël, van Bozra in het zuiden 
tot Megiddo in het noorden, of van Dan tot Ber-sheba. De Messias komt in vre-
selijke toorn! De wijnpersbak ligt “buiten de stad”. Het oordeel vindt plaats buiten 
Jeruzalem. Om een indruk te krijgen hoe verschrikkelijk het oordeel is, wordt aan-
gegeven tot hoe hoog het bloed komt en tot hoe ver het reikt. Het bloed van hen 
die gedood worden, komt tot aan de tomen van de paarden. Het bloed van hen die 
gedood worden, vult het gehele land.

In Openbaring 19:15 staat hierover: En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om 
daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en 
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Hijzelf treedt de pers bak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, van de 
Almachtige.

Het scherpe zwaard dat uit Zijn mond komt en dat de wereld oordeelt, is het Woord 
van God.

Hebreeën 12:4 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan 
enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en 
geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten 
van het hart.

In Openbaring 1:16 lezen we van de Heere Jezus, dat er uit Zijn mond een tweesnij-
dend scherp zwaard kwam.

De profeet Joël zegt over deze strijd:

De HEERE zal in het gericht treden

Joël 3:1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in 
het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar 
het dal van Josafat, en 2 Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van 
Mijn volk en van Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, 
terwijl zij Mijn Land verdeelden .

De profeet spreekt over alle volken. Dat zijn in ieder geval de volken die vijandig 
staan ten opzichte van Israël. (Openbaring 16:12; Daniël 11:44; Ezechiël 39:2) Als 
strijdtoneel worden de volgende gebieden genoemd: Harmagedon of Armageddon 
in de valleien van Jisreël en Megiddo. (Openbaring 16) Het dal van Josafat, bij 
Jeruzalem. (Joël 3:12-16) In Jesaja 63:1-6 wordt ook over deze strijd gesproken, maar 
hier wordt niet expliciet een gebied genoemd.

De goddelozen zullen gestraft worden in de hel

Mattheüs 13:40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, 
zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: 41 De Zoon des mensen 
zal Zijn engelen uitzenden en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot 
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zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, 42 en zij zullen hen in 
de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 43 Dan zullen 
de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren 
heeft om te horen, laat hij horen. 49 Zo zal het bij de voleinding van de wereld 
zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardi-
gen afzonderen, 50 en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer 
zijn en tandengeknars.

De opstanding (2e) van de ongelovigen vindt plaats na het 1000 jarig Vrederijk, na 
de laatste strijd met satan, kort voor het laatste oordeel. In het laatste oordeel wor-
den deze ongelovigen veroordeeld tot de hel, een plaats van eeuwige wroeging. Dit 
wordt de tweede dood genoemd. Het is eigenlijk geen dood, het is veel erger dan 
de dood. Het is eeuwig van God gescheiden zijn, eeuwig in smart en ellende zijn. 
Daarom zegt de Heere Jezus ook: ”Zalig is hij die deel heeft aan de eerste opstan-
ding”. Alle reden om Zijn waarschuwing ter harte te nemen.

Toen de Heere Jezus op aarde was, sprak Hij ook over het komende oordeel. Dit 
eindoordeel vindt niet plaats bij de komst van de Heere Jezus op de Olijfberg, zoals 
verwoord wordt in de Apostolische Geloofsbelijdenis. Dit eindoordeel vindt plaats 
aan het einde van het 1000 jarig Vrederijk en vóór de komst van een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde. 

Dit blijkt ook uit de tekst in Mattheüs 13. Aan het einde van het Koninkrijk van de 
Heere Jezus worden de ongelovigen en slechte mensen verzameld en in de hel ge-
worpen. Dit klinkt hard, maar zo oordeelt God over de mensen die Hem afwijzen. 
Daarna gaan de overblijvende rechtvaardige mensen naar het Koninkrijk van de 
Vader, op de nieuwe aarde.

Doordat hij zich niet bekeert, komt de mens uiteindelijk na zijn sterven bij satan in 
de hel terecht.       
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Wat zegt de Bijbel over?
Wedergeboorte – opnieuw 
geboren worden
Betekenis van het woord

Wedergeboorte - nieuwe geboorte

Wat is opnieuw geboren worden? Dit is een gebeuren dat we alleen kennen vanuit 
de Bijbel. Jezus, de Zoon van God, spreekt erover met een Joodse Bijbelleraar. Deze 
man wist niet waarover Jezus sprak. Hij had het echter wel kunnen weten. In het 
OT, in de Profeten, wordt er wel over gesproken. Het is zó belangrijk te weten en te 
beseffen, dat je zonder wedergeboorte het Koninkrijk van God niet kunt zien, noch 
binnengaan.

Wedergeboorte houdt in, sterven aan je egoïstische zondige natuur/karakter en 
opstaan met Jezus Christus in een nieuw leven, gewerkt door de Heilige Geest. Dan 
staat de Heere Jezus op de eerste plaats in je leven, voor altijd. 

Met Jezus sterven en met Hem opstaan in een nieuw 
leven

2 Korinthe 5:17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: 
het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Galaten 6:15 Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en 
ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn.

Als je een nieuwe schepping bent geworden, ga je anders denken, spreken en doen. 
Jezelf totaal met ziel, geest en lichaam toewijden aan de Heere. 

Romeinen 12:1,2 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van 
God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God 
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welgevallig; dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijk-
vormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid 
om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van 
God is.

Dit is een betrouwbaar woord. 

Romeinen 6:8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij 
ook met Hem zullen leven;. 

Als we niet met Jezus gestorven zijn, zullen we ook niet met Hem leven. Geen 
eeuwig leven met de Heere Jezus ontvangen. In de Bijbel staan verschillende tek-
sten die gaan over het sterven en opstaan met Christus in een nieuw leven. Jezus 
bespreekt dit onderwerp met Nicodemus, een Schriftgeleerde. 

Nicodemus moet wederom geboren worden. Hoewel hij als een vooraanstaand 
Farizeeër leefde en de Schriften kende, was dit blijkbaar nieuw voor hem. Jezus legt 
uit dat dit een geboorte is uit water en Geest. Het water, als teken van het sterven 
en opstaan met Christus, duidt op de radicaliteit van de genade. Door de Geest 
worden wij daar zo op en in betrokken dat we delen in deze genade. We worden 
daardoor een ander mens: het oude, het leven in de zonde en onder het oordeel, is 
daarmee voorbij en we zijn een nieuwe schepping in Christus geworden. 

De Heere Jezus spreekt er niet alleen met Nicodemus over. Ook in Johannes 12 
heeft de Heere het over de graankorrel die in de aarde moet vallen en sterven, om 
vrucht te kunnen dragen. 

Johannes 12:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde 
valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn 
leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het 
behouden tot het eeuwige leven. 26 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en 
waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader 
hem eren.

Ook de apostel Paulus heeft het in zijn brieven over het sterven- en opgewekt wor-
den met Christus.
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Galaten 2:20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer 
mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef 
ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij 
heeft overgegeven. SV

Kolossenzen 3:1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die 
boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de 
dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en 
uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer Christus geopenbaard 
zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in 
heerlijkheid. 5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, 
hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door deze dingen 
komt de toorn van God over de ongehoorzamen.

2 Timotheüs 2:11 Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven 
zijn, zullen wij ook met Hem leven. 12 Als wij volharden, zullen wij ook met Hem 
regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. 13 Als wij on-
trouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

Ook de apostel Petrus weet wat opnieuw geboren zijn betekent. Hij spreekt erover 
in zijn eerste brief aan de gemeenten.

Dus de Heere Jezus spreekt over opnieuw geboren worden, de apostel Paulus 
spreekt erover en de apostel Petrus spreekt erover. Aan een voorganger werd eens 
gevraagd, waarom hij nooit sprak over opnieuw geboren worden. Och, zei hij: “het 
staat maar één keer in de Bijbel. Waar heb je het over?” Conclusie: deze man weet 
helaas niet wat opnieuw geboren worden betekent en kent ook de Schrift niet met 
betrekking tot dit onderwerp. 

1 Petrus 1:3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die 
ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden 
tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4 
tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen 
bewaard wordt voor u. 
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1 Petrus 1:23 U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onver-
gankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Na wedergeboorte verder groeien

1 Petrus 2:2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van 
het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien.

Kruis opnemen = sterven aan zondige eigen ik

Mattheüs 16:24 Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan 
wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 25 
Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven 
zal verliezen om Mij, die zal het vinden.

Als Jezus komt zullen wij zijn als Hij

1 Johannes 3:1 Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons! Wij héten niet 
alleen zijn kinderen, wij zíjn het ook. De mensen die God niet kennen, begrijpen 
daar niets van. 2 Ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen 
voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding: als Chris-
tus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat wij Hem dan zien zoals Hij werkelijk is. 
(Het Boek)

Deze woorden van Johannes doen ons verlangen naar de ontmoeting met onze 
Heiland en Zaligmaker.

Gelovigen leiden een rein leven -zondigen niet

1 Johannes 3:3 Ieder die dit gelooft, leidt een rein leven omdat Christus rein is. 
4 Wie zondigt, overtreedt de wet van God, want elke zonde is een overtreding 
van die wet. 5 U weet dat de Zoon van God mens geworden is om onze zonden 
te kunnen wegnemen. En Hij kon dat omdat Hij nooit gezondigd heeft. 6 Als wij 
één met Hem blijven, zullen wij ook niet zondigen. Maar de mensen die blijven 
zondigen, moeten goed beseffen dat zij zondigen omdat zij Christus nooit echt 
hebben gekend. (Het Boek)
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Dit is een ontdekkend woord van Johannes. Als iemand blijft zondigen, heeft men 
Christus nooit echt gekend. Dan is men nog niet opnieuw geboren. Als dat bij u 
nog zo is, bekeer u dan. Belijd God uw zonden en vraag Hem om u te helpen uw 
zonde te overwinnen. Dit is mogelijk door de Heilige Geest in u.

Wie blijft zondigen hoort bij de duivel

1 Johannes 3:7 Laat u door niemand iets wijsmaken, vrienden: een rechtvaardige 
is iemand die rechtvaardig leeft, zoals ook Christus rechtvaardig is. 8 Maar wie 
blijft zondigen, bewijst daarmee dat hij bij de duivel hoort, die nadat hij voor het 
eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen. Maar de Zoon van God is geko-
men om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken. (Het Boek) 

Wie blijft zondigen, bewijst daarmee dat hij bij de duivel hoort, die ook is blijven 
zondigen. Dit is een duidelijk antwoord aan degenen die met een beroep op:

Romeinen 7:24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze 
dood? zich verontschuldigen en in de zonde blijven Ze vergeten dat dit een vraag is 
met een antwoord in: vers 25 Ik dan God door Jezus Christus onze Heere! 

Het complete antwoord vinden we in:

Romeinen 6:4,6 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat 
evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook 
wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dit weten wij toch, dat onze oude mens 
met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou wor-
den en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.

Romeinen 8:13,14 Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door 
de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers zovelen er door 
de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
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Wie uit God geboren is, zondigt niet

1 Johannes 3:9 Wie uit God geboren is, zondigt niet, omdat de levenskracht van 
God in hem is. Hij kan niet doorgaan met zondigen, omdat God zijn Vader is. 10 
Wij kunnen nu dus zien wie een kind van God en wie een kind van de duivel is. 
Wie verkeerde dingen doet en ook niet van zijn broeder houdt, hoort niet bij het 
gezin van God. (Het Boek)

De levenskracht van God is in hem. Dat is de Heilige Geest, waardoor we de kracht 
krijgen de zonde te overwinnen en voor dood te houden. (Romeinen 6:11) Daarom 
moet een mens opnieuw geboren worden. Dan gaat men de zonde haten.

Gelovigen moeten elkaar liefhebben

1 Johannes 3:11 Want u hebt vanaf het begin gehoord dat wij elkaar moeten lief-
hebben. 12 Wij moeten niet zijn als Kaïn, die bij de duivel hoorde en zijn broer 
vermoordde. Waarom deed hij dat? Omdat Kaïn verkeerde dingen had gedaan en 
wist dat zijn broer eerlijk en goed leefde. (Het Boek)

Wij weten wat echte liefde is door te zien op Jezus

1 Johannes 3:13 Het hoeft u dus niet te verbazen, broeders en zusters, als de we-
reld u haat. 14 Als wij van elkaar houden, blijkt daaruit dat wij van de dood naar 
het leven zijn overgegaan. Maar wie niet liefheeft, blijft in de dood. 15 Wie zijn 
broeder of zuster haat, heeft hem in zijn hart eigenlijk al vermoord. En u weet 
dat er in het hart van een moordenaar geen plaats is voor het eeuwige leven van 
God. 16 Door het voorbeeld van Christus, die voor ons gestorven is, weten wij wat 
echte liefde is. Daarom moeten ook wij ons leven opofferen voor onze broeders. 
17 Als iemand genoeg heeft om van te leven en ziet dat zijn broeder of zuster ge-
brek lijdt, maar zich verhardt en hem niet helpt, hoe kan Gods liefde dan in hem 
blijven? (Het Boek)

Door het voorbeeld van Christus, die voor ons gestorven is, weten wij wat echte 
liefde is. Daarom moeten ook wij ons leven opofferen voor onze broeders.

Ook Paulus roept in zijn gebed voor de Thessalonicenzen, wanneer het gaat over de 
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eindtijd, op om elkaar lief te hebben als een getuigenis voor de wereld, zoals ook 
de Heere Jezus gezegd heeft: 

Johannes 13:34,35 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals 
Ik u liefgehad heb, moet ook u elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat 
u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

Johannes 15:12,13 Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. 
Niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor 
zijn vrienden.

1 Thessalonicenzen 3:12,13 En ú moge de Heere toen toenemen en overvloedig 
maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u, opdat Hij 
uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht 
van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn 
heiligen.

Uit onze daden moet blijken dat we van elkaar houden

1 Johannes 3:18 Vrienden, wij moeten ophouden te zéggen dat we van elkaar hou-
den. Wij moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken. 19 
Daaraan kunnen wij weten of de waarheid onze vader is. Dan zullen wij niet bang 
voor God hoeven te zijn. 20 Maar ook als ons geweten ons aanklaagt, is God toch 
groter dan ons geweten. Hij weet alles. (Het Boek)

Wij moeten echt van elkaar houden en dit ook uit onze daden laten blijken. God 
weet alles. Hij weet van onze daden.

Psalm 41:2 Gelukkig is de man die voor de kleinen zorgt, als hemzelf een onheil 
treft, zal de Heere hem helpen. (Het Boek)

Efeze 1:15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus, dat 
onder u is, en de liefde tot al de heiligen. SV

Liefde is een vrucht van de Geest en een kenmerk van wedergeboorte.
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Wij krijgen wat wij van God vragen

Omdat wij Hem gehoorzamen en doen wat Hij wil

1 Johannes 3:21 Als ons geweten ons niet aanklaagt, vrienden, kunnen wij vol 
vertrouwen naar God opkijken. 22 Wij krijgen wat wij van Hem vragen, omdat wij 
Hem gehoorzamen en doen wat Hij wil. 23 God vraagt van ons dat wij in zijn Zoon 
Jezus Christus geloven en dat wij van elkaar houden, zoals Christus ons heeft 
opgedragen. (Het Boek)

Gods kinderen krijgen hetgeen ze van God vragen, indien ze God gehoorzamen en 
doen wat Hij wil dat ze doen zullen. Hij kent hun motieven en of ze bij alles wat ze 
doen Zijn eer en glorie op het oog hebben. 

Die zich aan Gods geboden houdt blijft één met God

1 Johannes 3:24 De mensen die zich houden aan wat God heeft gezegd, blijven 
één met Hem en Hij blijft één met hen. Door de Geest die God ons heeft gege-
ven, weten wij dat Hij één met ons blijft. (Het Boek)

Als we in Christus blijven kunnen we veel vrucht dragen. Zonder Mij kunt u niets 
doen. Zonder Hem en zonder Zijn Heilige Geest is er geen vrucht. Geen vrucht op 
de verkondiging van het Evangeliewoord. Dit is een ernstig woord voor alle diena-
ren van het Evangelie. In Christus blijven betekent: Zijn Woorden bewaren. Daar 
niet van afwijken en vol zijn van Zijn Geest.  

Vergelijking tussen natuurlijke en geestelijke geboorte

De totale vernieuwing van een mens wordt de wedergeboorte genoemd.

Dit wordt zo genoemd, omdat er een overeenkomst is tussen de natuurlijke ge-
boorte en de geestelijke geboorte. De natuurlijke geboorte is een geheim, evenzo 
de geestelijke geboorte.

Johannes 3:8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet 
niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit 
de Geest geboren is.
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Het werk van de Geest wordt wel gevoeld, maar Zijn werking is in het verborgene. 
Het kind is er niet totdat het verwekt en geboren wordt. Een wedergeboren mens 
wordt van dood, levend gemaakt. Het is net zoals de genezing bij een ziek mens. 
Het kind ondergaat zijn schepping lijdelijk, is er zich niet van bewust. Evenzo het 
kind van God. Een natuurlijk kind ontstaat uit iets heel kleins. 

Een geestelijke geboorte kan ook door iets heel kleins ontstaan, doordat God met 
een enkel Woord het hart, of het verstand opent. Er is een wonderlijk samenstel van 
onderdelen in beide geboorten. Van zijn natuurlijke geboorte zegt de Psalmist in 
Psalm 139:14, dat hij als een borduurwerk is gemaakt in de baarmoeder. Ook bij de 
geestelijke geboorte ziet men een wonderlijk samengaan van de genademiddelen 
van God. Bij beide geboortes ontstaan er nieuwe relaties. 

Het kind heeft een vader en een wedergeboren iemand mag God zijn Vader noe-
men. Hij wordt een lid van het lichaam van Christus. Bestaande uit bekeerde Jood 
en bekeerde heiden. Hij gaat behoren tot de Bruid van Christus. Hij wordt een 
bouwsteen in een geestelijk huis waarvan Christus de Hoeksteen is. Hij wordt een 
schaap van de kudde. In het opgroeien gaat het kind op de ouders gelijken. Een we-
dergeboren iemand gaat op de Heere Jezus gelijken. Een natuurlijke geboorte gaat 
meestal met enige pijn gepaard. Evenzo een geestelijke geboorte. Er wordt pijn en 
smart gevoeld over bedreven zonden en het eigen ik moet sterven. Dit gaat lang 
niet altijd gemakkelijk en kan dikwijls heel moeilijk en pijnlijk zijn. Wedergeboorte 
is een zodanige verandering van de mens dat hij door God tot een totaal nieuw 
schepsel gemaakt wordt. (2 Korinthe 5:17)

Deze verandering houdt in:

Innerlijke kenmerken van een wedergeboren persoon
 y Het is een bovennatuurlijke verandering, door God gewerkt. Johannes 3:6  Het 

hart wordt vernieuwd, de wil wordt veranderd.
 y Een verandering van hoedanigheden en eigenschappen.
 y De natuur wordt veranderd. Men krijgt deel aan de Goddelijke natuur door de 

inwoning van de Heilige Geest.
 y Men wordt veranderd naar het beeld van God. 2 Korinthe 3:18 Naar het beeld van 

de Zoon van God. Galaten 4:19 Men ontvangt de vrucht van de Geest. Galaten 
5:22 Het is een onvolmaakte verandering. De wedergeboren mens houdt zijn/
haar oude natuur en wordt opgeroepen die voor dood te houden. Romeinen 
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6:11; Colossenzen 3:5-10 Het is een blijvende verandering. Die uit God geboren 
is, Zijn Zaad blijft in hem. Die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in 
hem. 1 Johannes 3:24 Alle geestelijke zegeningen genoemd in Efeziërs 1:3-14 
worden zijn deel.

 y Het verstand is verlicht door de Heilige Geest. Zij, die vroeger duisternis waren, 
zijn nu licht in de HEERE. Efeziërs 5:8 Men ontvangt meer kennis van God.

 y Men ontvangt meer kennis van de Heere Jezus.
 y Men krijgt meer kennis van zichzelf en van zijn zonden.
 y Men wordt een burger van een rijk in de hemel, waardoor de aardse dingen 

gerelativeerd worden en men kennis krijgt inzake de ijdelheden van deze we-
reld. Hij ontvangt eeuwig leven. 1 Johannes 5:10-13. Doordat het verstand ver-
licht wordt, ontvangt men meer kennis van geestelijke zaken. Zij zullen allen 
door God geleerd zijn. Johannes 6:45 De wil van een wedergeboren mens is 
vernieuwd. De HEERE heeft een gewillig volk op de dag van Zijn kracht. Psalm 
110:3 De vernieuwing van de wil heeft ten gevolge dat: God werkt het willen en 
het werken in hem werkt naar Zijn welbehagen. Filippenzen 2:13 De wil is ge-
nezen van zijn onvermogen om het goede te doen. In de wil wordt een afkeer 
van het kwade gewerkt en een geneigdheid tot het goede. De ziel is geschikt 
gemaakt om in overeenstemming met de wil van God te leven.

 y De HEERE zal Zijn wetten in hun verstand geven en in hun harten inschrijven. 
(Hebreeën 8:10) Het is een zoutverbond van de HEERE, d.w.z. een eeuwig ver-
bond. Nu het verstand is verlicht en de wil vernieuwd, is de zondaar bekwaam 
gemaakt om de roep van het Evangelie te beantwoorden. Jezus, de Messias, is 
ontvangen in het hart, doordat de HEERE het hart heeft geopend. Hij is geko-
men in de ziel door Zijn levendmakende Geest, waardoor geestelijk leven aan de 
mens is gegeven, die daarvoor in zichzelf dood was in en door de zonde.

Uiterlijke kenmerken van een wedergeboren persoon
 y Het hart dat eerst op zichzelf was gericht, wordt nu op God gericht. God en de 

Heere Jezus komen op de eerste plaats in iemands leven.
 y Hij krijgt oog voor de schoonheid en heerlijkheid van de Messias Jezus. Hooglied 

5:16 Hij heeft Gods Woord en Zijn geboden lief.
 y Hij heeft de broeders (en zusters) lief.
 y Hij haat de zonde in zichzelf en in anderen.
 y Hij zucht en is bedroefd over de nog overgebleven zonden. Niet omdat hij bang 

is voor de toorn van God, maar omdat hij God bedroefd heeft.
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 y Als kind van God, bemint hij God om wie Hij is. Omdat God nu ook Zijn Vader 
is geworden door de tussenkomst van de Heere Jezus.

 y Het geweten is vernieuwd. Het geweten is verlicht en onderwezen door Woord 
en Geest. Door het licht van de Geest worden de kleinste zonden ontdekt.

 y Het geweten is uiterst gevoelig gemaakt en bang om de kleinste zonden te be-
denken en te doen.

 y Het geheugen wordt opgehelderd en verlicht door de Geest. Men herinnert zich 
de kleinste zonden uit het verleden en belijdt die voor de Heere.

 y Het vernieuwde geheugen dient om te denken aan Gods geboden en die te 
doen. Het Woord van God, opgeslagen in het hart en geheugen, dient de gelo-
vige om verzoekingen te weerstaan en niet te zondigen. (Psalm 119:9-11; Efeziërs 
6:11-18)

 y Het lichaam is nu voor de Heere. Het is een tempel van de Heilige Geest ge-
worden. Het oog, waardoor zondige begeerten binnenkwamen, is er nu voor 
het zien van de grote werken van God in de natuur en voor het lezen van Gods 
Woord. Ook oor en tong zijn geschikt gemaakt om God te dienen.( 1 Korinthe 
3:16; 1Korinthe 6:19,20)

 y Hij zoekt nu het gezelschap van de kinderen van God. Vroeger verachtte hij deze 
mensen.

 y Hij zal zijn arbeid serieus en gewetensvol verrichten. Genade maakt niet alleen 
goede mensen in het algemeen, maar ook goede mannen, goede vrouwen, goe-
de werkgevers en goede werknemers en goede onderdanen van een land.

 y Zij hebben belang bij de voortgang van het Evangelie in hun woonplaats, hun 
land en in de wereld. Zelf gered zijnde zijn zij bewogen met de mensen die nog 
niet gered zijn.

 y Genade leert al de gerieflijkheden van dit leven te gebruiken als voorbijgaand en 
het betonen van een heilige matigheid in alle dingen.

 y Er komt een honger in het hart naar de eeuwige dingen. Naar God, naar de Heere 
Jezus, naar Gods Woord en naar de gemeenschap der heiligen, andere ware gelo-
vigen.

Er zijn mensen die het niet fijn vinden om bovenstaande kenmerken te lezen, want 
men zou daardoor aan het twijfelen worden gebracht. Maar de Bijbel noemt al deze 
kenmerken. Ze staan niet altijd op een rijtje onder elkaar, maar ze staan er wel. Zie 
b.v. Mattheüs 5, de Zaligsprekingen en Galaten 5:22, over de vrucht van de Geest. 
Op veel meer plaatsen geeft de Heere Jezus het verschil aan tussen iemand die ge-
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looft en iemand die niet gelooft, degene die wedergeboren is en niet wedergeboren 
is. Zo is er wel meer te noemen. In de Psalmen en de Profeten en in de brieven van 
de apostelen. Het is dus een volstrekt legitieme zaak om het leven van het geloof te 
toetsen aan deze kenmerken. 

Daardoor worden de gelovigen opgescherpt en schijngelovigen ontdekt aan hun 
dwaling: ‘En al wat u ontbreekt, schenk Hij zo u het smeekt, mild en overvloedig.’

Vooral voor mensen die nog onzeker zijn over hun zaligheid kunnen deze kenmer-
ken helpen om hen hun situatie duidelijk te maken.

Galaten 5:22 geeft een heel goede samenvatting van kenmerken: ‘De vrucht van 
de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goed-
heid, geloof (trouw), zachtmoedigheid, matigheid.”

Wat de apostel Johannes zegt over kinderen van God is 
heel leerzaam

Wie is een kind van God?

Die gelooft dat Jezus Christus Gods Zoon en onze 
Redder is

1 Johannes 5:1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, dat Hij Gods Zoon en 
onze Redder is, is een kind van God. En ieder die van de Vader houdt, houdt ook 
van diens kinderen. (Het Boek)

God liefhebben is doen wat Hij zegt

Elk kind van God kan de wereld óverwinnen door op God te vertrouwen.

1 Johannes 5:2 Hieruit volgt dus dat wij, als wij God liefhebben en doen wat Hij 
zegt, ook zijn kinderen liefhebben. 3 Want God liefhebben, is doen wat Hij zegt. 
En dat is helemaal niet zo moeilijk. 4 Elk kind van God kan de wereld overwinnen 
door op Hem te vertrouwen. 5 Alleen als wij geloven dat Jezus de Zoon van God 
is, kunnen wij de wereld overwinnen. (Het Boek) 
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God de Vader heeft drie keer bevestigd dat Jezus Zijn 
Zoon is 

1 Johannes 5:6 Wij weten dat Jezus de Zoon van God is, omdat dat bevestigd is 
door zijn doop in water en door het bloed van zijn dood. En ook de Heilige Geest, 
die altijd de waarheid spreekt, zegt dat Hij de Zoon van God is. 

Zowel in het Oude- als in het Nieuwe Testament lezen we dat in de mond van twee 
of drie getuigen een zaak vaststaat. (Deuteronomium 17:6;2 Korinthe 13:1)

Mattheüs 3:17 En zie, een stem uit de hemelen zei:  Dit is Mijn geliefde Zoon, in 
Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Mattheüs 17:5 Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; 
en zie, een stem uit de wolk zei:  Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbe-
hagen heb; luister naar Hem!

Johannes 12:27 Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos 
Mij uit dit uur. Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen. 28 Vader, verheerlijk Uw 
Naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: En Ik heb hem verheerlijkt en Ik 
zal hem opnieuw verheerlijken.

God is een Drie-Enig God

1 Johannes 5:7 Er zijn dus drie getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de 
Heilige Geest, en samen zijn Zij één. 8 En er zijn drie getuigen op aarde: de Hei-
lige Geest, het water en het bloed, en ook deze drie horen bij elkaar.

Als iemand het Woord van God niet gelooft maakt hij 
God tot een leugenaar

1 Johannes 5:9 Als wij mensen geloven die getuigen, moeten wij zéker het getui-
genis van God aannemen. Hij zegt dat Jezus Christus Zijn Zoon is. 10 Ieder die 
dit gelooft, heeft het getuigenis van God aanvaard. Als iemand dit niet gelooft, 
zegt hij daarmee dat God een leugenaar is, omdat hij niet gelooft wat God over 
Zijn Zoon heeft gezegd. 
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Wie de Zoon van God heeft, heeft eeuwig leven

1 Johannes 5:11 En wat heeft God dan wel gezegd? Dat Hij ons eeuwig leven heeft 
gegeven en dat dit leven in Zijn Zoon is. 12 Wie dus de Zoon van God heeft, heeft 
het leven, maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 13 Ik heb dit 
geschreven aan u die in de Zoon van God gelooft, om u de zekerheid te geven 
dat u eeuwig leven hebt. 

God verhoort wat naar Zijn wil is

1 Johannes 5:14 Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen wat met 
Zijn wil overeenstemt. 15 En als wij weten dat Hij naar ons luistert, mogen wij er 
ook zeker van zijn dat Hij ons geeft wat wij Hem vragen. 

Wat is een dodelijke zonde?

1 Johannes 5:16 Als u iemand ziet zondigen op een manier die niet de dood tot 
gevolg heeft, vraag God dan het hem niet toe te rekenen. Als hij geen dodelijke 
zonde heeft gedaan, zal God hem het leven geven. Er bestaat namelijk een zonde 
die dodelijk is, en ik zeg niet dat u moet bidden voor iemand die zo zwaar gezon-
digd heeft. 17 Alle onrecht is zonde, maar niet alle zonde is dodelijk. 

De zonde tegen de Heilige Geest is een zonde die God niet wil vergeven. Dat was 
de zonde van de Farizeeën en Schriftgeleerden, die het werk en de tekenen van 
de Heere Jezus toekenden aan de satan. Hierdoor zondigden zij tegen de Heilige 
Geest.

Een kind van God zondigt niet

1 Johannes 5:18 Wij weten dat ieder die een kind van God is, niet zondigt, want de 
Zoon van God beschermt hem en de duivel kan hem niets doen. 

Een wedergeboren persoon zondigt niet. Hij wordt beschermd door de Heere 
Jezus. De Heere Jezus woont met Zijn Heilige Geest in Zijn Kind. De Heilige Geest 
is de Weerhouder.
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De hele wereld is in de macht van de duivel

1 Johannes 5:19 Wij weten dat wij kinderen van God zijn en dat de hele wereld in 
de macht van de duivel is.

Mattheüs 4:8 Opnieuw nam de duivel Hem ( Jezus) mee, nu naar een zeer hoge 
berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 
9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. 10 Toen 
zei Jezus tegen hem : Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, 
zult u aanbidden en Hem alleen dienen. 11 Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, 
engelen kwamen en dienden Hem.

De hele wereld is in de macht van de duivel. Dat zien we om ons heen. Mensen 
hebben bij de val in het Paradijs voor satan gekozen. Maar de Heere Jezus is mach-
tiger dan satan. Hij heeft op Golgotha satan de kop vermorzeld. Hij heeft alle 
macht in hemel en op aarde. De Heere Jezus diende de satan van repliek door hem 
te antwoorden met het Woord, het zwaard des Geestes. Dat is een voorbeeld voor 
ons dat we moeten navolgen.

Wij weten dat wij kinderen van God zijn

1 Johannes 5:19 Wij weten dat wij kinderen van God zijn, 

“Wij weten dat wij kinderen van God zijn”, zegt Johannes. Dat is de zekerheid van 
een kind van God dat wedergeboren is. Als u daaraan twijfelt, doet u er goed aan 
om uzelf te onderzoeken of de Heilige Geest wel in u is. Misschien zegt u: “Het 
moet een mens gegeven worden.” Of u zit op allerlei ervaringen te wachten. De 
Heere Jezus Zelf wacht op u met de uitnodiging; “Komt tot Mij allen die vermoeid 
en belast (met zonde) zijt en Ik zal u rust geven.”

Heeft de Heere Jezus al aan de deur van uw hart geklopt? Wie moet er dan open 
doen? 

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en 
de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, 
en hij met Mij. 
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Hebt u de hand van het geloof al uitgestrekt naar Gods onuitsprekelijke Gave en 
Hem daarvoor gedankt? 

Door de Heere Jezus zijn wij één met de ware God

1 Johannes 5:20 Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons heeft laten 
zien hoe wij de enige en echte God kunnen leren kennen. Wij zijn één met de 
ware God door zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de ware God, Hem te kennen, is 
het eeuwige leven. 

God, de Vader is één met Zijn geliefde Zoon Jezus. De Heere Jezus heeft, toen Hij 
op aarde was, laten zien wie God, Zijn Vader is. Hij deed toen de werken, die Zijn 
Vader wilde dat Hij doen zou. 

Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de 
schoot van de Vader is, Die heeft hem ons verklaard.

Het was Zijn Vader die de gelovigen aan Zijn Zoon gaf. (Johannes 17)

Wat of wie heeft Gods plaats in uw leven ingenomen?

1 Johannes 5:21 Vrienden, houd u ver van alles wat Gods plaats in uw hart zou 
kunnen innemen.

Staan God en de Heere Jezus op de eerste plaats in ons leven? Of is dat iets of 
iemand anders? Veel mensen hebben hun vrouw, man, kinderen en kleinkinderen 
op de eerste plaats staan. Mag dat niet? Nee, niet op de eerste plaats, wel op de 
tweede.

Mattheüs 10:37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie 
zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. 

(Alle verzen uit de 1e Johannesbrief zijn genomen uit Het Boek.) 
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Kenmerken uit het Oude Testament van wedergeboorte

Genesis 35:2 Toen zei Jakob tegen zijn huisgezin en tegen allen die bij hem waren: 
Doe de vreemde goden die in uw midden zijn, van u weg. Reinig u en verwissel 
uw kleren. 3 Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken 
voor de God Die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was, en Die met mij 
geweest is op de weg die ik gegaan ben.

Deuteronomium 30:6 De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nage-
slacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met 
heel uw ziel, zodat u leven zult.

2 Samuël 22:1-51 Danklied van David.

Psalm 9:2 Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertel-
len. 3 In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen, ik zal voor Uw Naam 
psalmen zingen, o Allerhoogste!

Psalm 15:1 HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige 
berg? 2 Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de 
waarheid spreekt. 3 Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet 
en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. 4 In zijn ogen is de ver-
worpene veracht, maar wie de HEERE vrezen, eert hij.

Psalm 22:26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente, mijn geloften zal ik 
nakomen in bijzijn van wie Hem vrezen. 27 De zachtmoedigen zullen eten en 
verzadigd worden; wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven. Uw hart zal voor 
eeuwig leven.

Psalm 23:1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 
2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wa-
teren. 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, 
omwille van Zijn Naam. 4 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. 5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U 
zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6 Ja, goedheid en goedertieren-



194

heid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE 
blijven tot in lengte van dagen.

Psalm 73:23 Ik zal echter voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand gegre-
pen. 24 U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opne-
men. 25 Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op 
de aarde. 26 Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart 
en voor eeuwig mijn deel. 27 Want zie, wie zich ver van U houden, zullen omko-
men; U verdelgt allen die als in hoererij U verlaten. 28 Maar wat mij betreft, het is 
voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE, 
om al Uw werken te vertellen.

 Jesaja 1:16 Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd 
op met kwaad doen, 17 leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe 
de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe! 18 Kom nu, laten wij samen 
een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze 
zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden 
als witte wol.

Jeremia 24:7 Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben, en 
zij zullen Mij tot een volk zijn en Ík zal hun tot een God zijn; want zij zullen zich 
tot Mij bekeren met heel hun hart.

Jeremia 31:33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van 
Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en 
zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een 
volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder 
onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, 
vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun on-
gerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.

Jeremia 32:38 Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn. 39 Ik 
zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen, hun ten goede, 
en hun kinderen na hen. 40 Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij 
van achter hen niet zal afwenden, opdat Ik hun goeddoe. En Ik zal Mijn vreze in 
hun hart geven, zodat zij niet van Mij afwijken.
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Ezechiël 11:19 Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste 
geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees 
geven, 20 zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen 
en die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een God zijn.

Ezechiël 36:25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw 
onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 26 Dan zal Ik u een nieuw 
hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen 
uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 27 Ik zal Mijn Geest in 
uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u 
Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

De veertien teksten die ik hierboven vermeld heb, gaan allemaal over wedergeboor-
te. Wat noemen vanuit de Profeten en de Psalmen de belangrijkste kenmerken van 
de wedergeboorte? Ik zet ze even op een rijtje:
 y God zal het hart besnijden.
 y God liefhebben met heel uw hart en ziel.
 y In God verblijden en van vreugde opspringen.
 y De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden.
 y Uw hart zal voor eeuwig leven.
 y De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
 y U bent met mij in een dal van de schaduw van de dood.
 y Uw goedheid en goedertierenheid volgen mij mijn hele leven.
 y Uw zonden die bloedrood waren zullen wit worden als sneeuw.
 y Bekering met heel het hart.
 y Gods wet in het hart van de kleinen en de groten.
 y Men krijgt een nieuw hart, een gelovig hart.
 y Men ontvangt de Geest van God.
 y Gods wetten en bepalingen worden gehouden door de Geest.
 y God is de Rots van mijn hart.
 y God is voor eeuwig mijn deel.
 y Om al Gods werken te vertellen, neem ik de toevlucht tot de Heere HEERE, tot 

de Heere Jezus.  
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Wat deed God met uw zonden?

Voor de gelovigen die nu leven herhaal ik voor onze bemoediging nog even de 
Woorden van God over de vergeving van onze zonden. Kunnen we soms nodig 
hebben als de duivel, als satan ons aanvalt met zijn leugens. 

Psalm 103:12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtre-
dingen van ons gedaan.

Jesaja 1:19 Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw al 
waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.

Jesaja 38:17 Zie, tot vrede is de bitterheid voor mij bitter geweest, want Ú hebt 
mijn ziel lieflijk omhelsd, van het graf van de ontbinding vandaan gehaald. Want 
U hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen.

Jesaja 43:25 Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en 
aan uw zonden denk Ik niet.

Micha 7:18 Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat 
aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeu-
wig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. 19 Hij 
zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, 
U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.

Het Nieuwe Testament over de nieuwe geboorte

Mattheüs 5:2-11, 13,14,16,24,28,32,34, 37, 39-42,44,48; Mattheüs 6:1,7,17,20,24, 25, 
31,33; Mattheüs 7:12,17; Mattheüs 10:38

Efeze 3:17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde ge-
worteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle 
heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en u de liefde van 
Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden 
tot heel de volheid van God.
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1 Petrus 1:13-23; 1 Petrus 2:12; 1 Petrus 4:1-3,8-11,14,16; 2 Petrus 1:5-8; 1 Johannes 
2:3-6,15-17; 1 Johannes 3:6,9,14,

Gods liefde in ons volmaakt door de Heilige Geest

1 Johannes 4:11 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefheb-
ben. 12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons 
en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. 13 Hieraan weten wij dat wij in Hem 
blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. 

1 Johannes 4:14 En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezon-
den heeft als Zaligmaker van de wereld. 15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van 
God is, God blijft in hem, en hij in God. 16 En wij hebben de liefde die God tot 
ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, 
en God in hem. 17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrij-
moedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook 
wij in deze wereld. 

1 Johannes 4:18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de 
vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de 
liefde. 19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 20 Als iemand 
zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leuge-
naar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, 
Die hij niet gezien heeft? 21 En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God lief-
heeft, ook zijn broeder moet liefhebben.

God is volmaakt. De liefde van God is ook volmaakt. Dat heeft God laten zien in de 
gave van Zijn eigen geliefde Zoon als offer aan het kruis voor onze zonde. Grotere 
liefde is niet denkbaar. Door de Heilige Geest, die ieder kind van God heeft ontvan-
gen en in onze harten is uitgestort, is het mogelijk iets van die liefde te laten zien 
en te geven aan onze naaste. Aan onze broeders en zusters maar ook aan andere 
mensen die op onze weg komen. Wij hebben Jezus lief, omdat Hij ons eerst heeft 
liefgehad. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
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Relatie tussen geloof, bekering, nieuwe geboorte

In het NT roepen Johannes de Doper en Jezus beiden op tot bekering. De Heere 
Jezus spreekt over de noodzaak van wedergeboorte en spreekt mensen zalig op 
basis van hun geloof. Bovendien wordt door de Heere Jezus gezegd dat, indien 
iemand geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, hij zalig zal zijn. Indien iemand 
gelooft in God en in de Heere Jezus en gedoopt is, is die dan ook wedergeboren of 
moet die nog wedergeboren worden?

Het Woord is betrouwbaar, dus zowel geloof, bekering en wedergeboorte zijn no-
dig om behouden te worden. De apostel Johannes geeft in één van zijn brieven aan 
hoe de relatie is tussen geloof en wedergeboorte.

1 Johannes 5:1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en 
ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem 
geboren is.

Uit deze tekst blijkt dat als iemand tot geloof in Jezus Christus komt, uit God ge-
boren is d.w.z. wedergeboren is. Uit hetgeen we hierboven hebben weergegeven 
blijkt, dat indien iemand nog niet is wedergeboren, hij dood is in de zonde.

Iemand die geestelijk dood is, kan niet geloven, kan zich niet bekeren en wil dat ook 
niet. Het is door de levendmakende Geest van God, als iemand op zoek gaat naar 
de Heere. Daarom zegt God van de zoekende mens, dat deze zal leven, 

Johannes 15:16 Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb 
u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou 
blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.

Johannes 15:19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, 
maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, 
daarom haat de wereld u.

Johannes 16:33 Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult 
hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.
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Mattheüs 5:10,11,12 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want 
van hen is het Koninkrijk der hemelen. 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.

Een woord van bemoediging voor alle kinderen van God die vervolgd worden en 
door de wereld bespot en gesmaad worden. De Heere Jezus heeft hetzelfde onder-
vonden. Zij gaan in Zijn voetstappen. 

U, die God zoekt, uw hart zal leven

Psalm 69:33 Als de zachtmoedigen dit zien, zullen zij zich verblijden; u die God 
zoekt, uw hart zal leven.

Wil een mens behouden worden dan moet hij God gaan zoeken. Dan moet hij gaan 
geloven en moet hij zich bekeren. Dit is een bemoedigend woord voor allen die 
door God zoekende gemaakt zijn. Hij belooft dat wie zoekt, zal vinden.

Handelingen 26:18 Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis 
tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de 
zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij. 

Hij moet zijn zonden erkennen en belijden en geloven in het offer van Christus 
tot vergeving. Dan is er een gereinigd hart en plaats voor de Heilige Geest. Dan is 
hij wedergeboren. Maar uiteindelijk zullen we erkennen dat het God is, Die in ons 
werkt, beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. 

Filippenzen 2:12 Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, 13 want het is 
God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

God wil de zaligheid van alle mensen

God wil dit geven, want Hij wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis der 
waarheid komen, 
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1Timotheus 2:4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waar-
heid komen.

Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen, 

God wil niet dat enigen verloren gaan                                 

Daarom heeft God geduld

2 Petrus 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid 
beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren 
gaan, maar dat allen tot bekering komen.           

Het geduld van God is een grote zegen. Maar mag geen reden zijn om onze beke-
ring uit te stellen, om door te gaan met een zondig leven. Dat is niet de bedoeling 
van het geduld van God.

God beloont degenen die Hem zoeken

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

God beloont degene die Hem gaat zoeken. Wat is die beloning? De beloning is dat 
ze God ook werkelijk zullen vinden. Een ontmoeting met God? Ja, en met de Heere 
Jezus. Van aangezicht tot aangezicht? Nee, dat kan niet, want niemand kan God 
zien en in leven blijven. Het is een ontmoeting in de Geest. Hoe gaat dat verder? 
God gaat geloof geven, God gaat een nieuw hart geven, God gaat Zijn Heilige 
Geest geven. En dat zal worden gemerkt. Iedere dag een nieuw leven met de Heere 
Jezus. Want Jezus komt dan op de eerste plaats te staan.

Wat zegt Jezus over opnieuw geboren worden?

Johannes 3:1 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een 
leider van de Joden. 2 Deze kwam ‘s nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, 
wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze teke-
nen doen die U doet, als God niet met hem is. 
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Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 
4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud 
is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en 
geboren worden? 

Nieuwe geboorte is door de Heilige Geest

Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet ge-
boren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 
6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.

Weet u deze dingen niet?

Johannes 3:9 Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze din-
gen gebeuren? 10 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël 
en weet u deze dingen niet?

Wat waren deze dingen? Dat ging over een nieuwe geboorte. Zonder wederge-
boorte kan niemand zalig worden. Die Joodse leraar wist niet waar Jezus het over 
had. Maar met enige kennis van de Profeten had hij het kunnen weten. Ook nu 
weten heel veel Bijbelleraren niets over wedergeboorte. Althans ze preken er niet 
over. Zo worden veel mensen misleid.

Wind en Geest

Johannes 3:7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw gebo-
ren worden. 8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet 
niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit 
de Geest geboren is. 

Verklaring over wind en Geest door John Gill

“De wind waait waarheen hij wil. Want zou een sterveling het tegenovergestelde 
kunnen zeggen of doen: en zo is de Geest van God een vrije persoon in weder-
geboorte; Hij werkt hoe, en waar, en wanneer Hij wil; Hij handelt vrij in de eerste 
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werking van zijn genade op het hart, en in alle navolgende invloeden ervan; evenals 
bij het schenken van zijn gaven aan mensen, voor verschillende doeleinden; (zie 1 
Korintiërs 12:11). 

Deze genade van de Geest in de wedergeboorte is, net als de wind, krachtig en 
onweerstaanbaar; het draagt   alles voor zich; er is geen weerstand tegen; het werpt 
satans sterke greep omver, vernietigt de vestingwerken van de zonde; de hele ben-
de van de hel en de verdorvenheid van het hart van een mens zijn er niet tegen 
opgewassen; als de Geest werkt, wie kan dat dan keren?

Zo is iedereen die uit de Geest is geboren: hij wordt wedergeboren door genade, 
dat wil zeggen, zo vrij en soeverein, zo krachtig en onweerstaanbaar, en zo geheim 
en onmerkbaar als de wind: en iets zo gewoon zoals het blazen van de wind is 
van dien aard, en zo weinig om rekening mee te houden; wedergeboorte door de 
Geest van God, die vergelijkbaar is met de wind, hoeft niet zo wonderbaarlijk en 
verbazingwekkend te worden beschouwd, hoewel de natuurlijke mens het niet on-
derscheidt en er geen verklaring voor kan geven.

De schoonheid en juistheid van deze vergelijking zal meer blijken door dat het-
zelfde Hebreeuwse woord zowel voor de wind als voor de Geest van God wordt 
gebruikt; het wordt gebruikt voor de “wind”, in Genesis 3:8; en op andere plaatsen, 
en voor de Geest van God, in Genesis 1:2 en elders: en zo wordt ook het Griekse 
woord voor beide gebruikt, voor de wind in deze plaats, en vaak voor de Heilige 
Geest: en het kan worden opgemerkt dat de Heilige Geest, vanwege zijn krachti-
ge, behaaglijke en levendmakende krachten, in sommige passages van het Oude 
Testament wordt vergeleken met de wind, vooral met de zuidenwind, die Christus 
zou kunnen hebben bedoeld in Hooglied 4:16.

Hooglied 4:16 Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind, waai door mijn tuin, 
zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. Laat mijn Liefste in Zijn tuin 
komen en eten van zijn beste vruchten!

Wat onze Heere hier zegt over de wind, wordt bevestigd door alle ervaring en filo-
sofische observaties; de opkomst van winden, waar ze vandaan komen en waar ze 
heen gaan, kan niet worden vastgesteld; hun schatten zijn alleen bij God en zijn 
Hem bekend; 



203

Prediker 11:5 Evenmin als u weet wat de richting van de wind is, of hoe het gaat met 
de beenderen in de buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het werk van 
God, Die alles maakt.

U hoort het geluid ervan, maar kunt niet zeggen waar het vandaan komt, noch waar 
het heen gaat; zoals de wind, hoewel zijn geluid wordt gehoord en zijn kracht wordt 
gevoeld, hij niet kan worden gezien; het is ook niet zeker bekend waar het vandaan 
komt en waar de schatten ervan zijn; van waar het begint en waar het eindigt; zo is 
de genade van de Geest van God bij de wedergeboorte tot een natuurlijk mens; het 
is onmerkbaar, niet waarneembaar en onverklaarbaar door hem, 

1 Korinthe 2:14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God 
niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, 
omdat ze geestelijk beoordeeld worden

Zo is iedereen die uit de Geest is geboren: hij wordt wedergeboren door genade, 
dat wil zeggen, zo vrij en soeverein, zo krachtig en onweerstaanbaar, en zo geheim 
en onmerkbaar als de wind: en iets zo gewoons als het blazen van de wind. En zo 
weinig om rekening mee te houden; wedergeboorte door de Geest van God, die 
vergelijkbaar is met de wind, hoeft niet zo wonderbaarlijk en verbazingwekkend te 
worden beschouwd, hoewel de natuurlijke mens het niet onderscheidt en er geen 
verklaring voor kan geven.

Genesis 1:2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; 
en de Geest van God zweefde boven het water.

Genesis 3:8 En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, 
bij de wind in de namiddag.

Wat onze Heere hier zegt over de wind, wordt bevestigd door alle ervaring en filo-
sofische observaties; de opkomst van de winden, waar ze vandaan komen en waar 
ze heen gaan, kan niet worden vastgesteld; hun schatten zijn alleen bij God en zijn 
hem bekend.” (John Gill)  
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God stuurt de wind en de vogels

Numeri 11:31 Toen  stak er van  de kant van  de  HEERE  een wind op en voerde 
kwakkels aan vanaf de zee, en verspreidde ze boven het kamp, ongeveer een 
dagreis naar de ene kant en een dagreis naar de andere kant, rondom het kamp, 
ongeveer twee el hoog boven het aardoppervlak.

We krijgen hier ook een beeld van de omvang van het aantal Israëlieten dat uit 
Egypte is verlost. De tenten beslaan een oppervlakte van minimaal 20 x 20 km, 
maar het kan ook 25 x 25 km geweest zijn of maximaal 30 x 30 km. Een dagreis is 
7 á 8 uur lopen. We krijgen ook een beeld van de omvang van het aantal kwakkels 
dat de HEERE gaf. Echt een groot wonder van God. Onvoorstelbaar veel kwakkels. 
Meer dan een meter hoog opgestapeld. Er moesten ook miljoenen mensen gevoed 
worden. 

Elia is moedeloos en bang

1 Koningen 19:9 Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord 
van de HEERE kwam tot hem, en Hij zei tegen hem: Wat doet u hier, Elia? 10 Hij 
zei: Ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, ingezet. De 
Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw altaren omvergehaald en 
Uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven, en zij staan mij 
naar het leven om het mij te benemen.

Toch geen wonder dat Elia moedeloos en bang werd. Het ging echt niet goed in 
Israël. Maar de HEERE komt Elia bemoedigen. Hij is niet de enige godvrezende in 
het land. 

Wind van de HEERE splijt bergen en breekt rotsen

1 Koningen 19:11 Maar Hij zei: Ga naar buiten en ga op de berg staan, voor het 
aangezicht van de HEERE. En zie, de HEERE ging voorbij, en een grote en ster-
ke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van 
de HEERE uit. Maar de HEERE was niet in de wind. Na deze wind kwam er een 
aardbeving, maar de HEERE was ook niet in de aardbeving. 



205

Als de wind orkaankracht heeft kan er veel stuk gaan. Zelfs bergen splijten en rot-
sen in stukken breken. Of huizen om doen vallen en bomen ontwortelen. God 
beheerst ook de orkaanwinden.

De HEERE kwam tot Elia in een zachte stilte

1 Koningen 19:12 Op de aardbeving volgde een vuur, maar de HEERE was ook niet 
in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. 13 En het ge-
beurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar 
buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot 
hem, die zei: Wat doet u hier, Elia? 14 Hij zei: Ik heb mij zeer voor de HEERE, de 
God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond 
verlaten, Uw altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik 
alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. 

1 Koningen 19:15 De HEERE zei tegen hem: Ga heen, keer terug op uw weg, naar 
de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazaël zalven tot ko-
ning over Syrië. 16 En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over 
Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in 
uw plaats. 17 En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Ha-
zaël ontkomt, en Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. 18 Maar Ik 
zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben 
voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft.

Wat een bemoediging voor Elia om van God te horen dat 7000 mensen in Israël 
zich niet gebogen hebben voor de afgod Baäl. Maar voordat Elia met emeritaat, 
met pensioen mag, moet hij nog drie opdrachten uitvoeren. Waaronder de aanstel-
ling van zijn opvolger, de profeet Elisa.

De weg van de HEERE is in wervelwind en storm

Nahum 1:3 De HEERE is geduldig, maar groot van kracht en Hij houdt de schul-
dige zeker niet voor onschuldig. De weg van de HEERE is in wervelwind en in 
storm,  wolken zijn het stof van Zijn voeten.

Wordt ook wel vertaald “in stormwind en onweer”
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De HEERE regeert over de wind

Psalm 107:25 Wanneer Hij spreekt, doet Hij een stormwind opsteken, die haar 
golven hoog opheft. 29 Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen.

De wind vanuit God is een beeld van de Geest

Ezechiël 37:9 Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! 
Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstre-
ken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. 10 Ik profeteerde zoals 
Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij 
gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger.

Uitleg over Ezechiël 37:9-14 door Ger de Koning.  

“Israël zal een tweeledig herstel beleven: 1. Er zal een nationaal herstel zijn, een 
eigen volksbestaan met een eigen regering. 2. Er zal ook een geestelijk herstel zijn, 
een nieuw innerlijk, een nieuw hart en een nieuwe geest door de Geest bewerkt. 

We zien deze twee zijden van het herstel in dit hoofdstuk en ook dat deze twee zij-
den in chronologische volgorde zullen plaatsvinden: eerst het nationale herstel en 
daarna het geestelijke herstel. 

Dit hoofdstuk is het antwoord aan allen die geen herstel voor Israël zien, niet in de 
tijd van Ezechiël en niet in onze tijd. In de tijd van Ezechiël betekent de verwoesting 
van de tempel het verlies van hun geloof. Het volk is absoluut overtuigd van het de-
finitieve einde van de natie en dat er geen herstel zal zijn (vers 11; vgl. Ezra 11:17-20). 
De HEERE antwoordt door een visioen (verzen 1-14), een symbolische handeling 
(verzen 15-25) en een verbond (verzen 26-28) op hun hopeloosheid.” 

Ezechiël 37:11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het 
huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is 
vergaan, wij zijn afgesneden! 12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de 
Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprij-
zen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. 13 Dan zult u weten dat 
Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, 
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Mijn volk. 14 Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw 
land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, [dit] gesproken en gedaan heb, 
spreekt de HEERE.

“Dan geeft de HEERE Ezechiël de verklaring van het visioen (vers 11). De doods-
beenderen zijn niet alleen een beeld van Juda, maar van “heel het huis van Israël”. 
Het hele volk heeft de hoop op een volksbestaan opgegeven. Ze zien zichzelf als 
afgesneden van Gods land en Gods zegeningen. Dat is ook hun situatie als gevolg 
van hun zonden. Ze leiden een dor en doods bestaan (vgl. Psalm 31:11; 32:3). De 
vallei met dorre beenderen spreekt over de totaliteit van de nederlaag. Het volk is 
als het ware begraven in Babel en andere landen. Daarom moet Ezechiël profeteren 
dat de Heere HEERE de graven zal openen en hen daaruit zal doen oprijzen en dat 
Hij hen “in het land van Israël” zal brengen.

Deze profetie is een prachtige belofte van het herstel van Israël als natie in hun 
land. De terugkeer uit Babel is als een herrijzenis uit het graf en de dood. Maar 
dat is slechts een gedeeltelijke en ook nog een tijdelijke herrijzenis. In de toekomst 
zal die herrijzenis nadrukkelijk voor het hele volk gelden. Ze zullen weten dat Hij 
de HEERE is, wanneer Hij dit machtige levendmakende werk aan Zijn volk heeft 
gedaan door hun graven te openen en hen uit hun graven te laten oprijzen (vers 13). 

Dan zal Hij hun ook Zijn Geest geven en zij zullen, na hun nationale herstel, ook 
innerlijk hersteld worden en nieuw leven ontvangen (vers 14). Ze zullen zien dat wat 
de HEERE gesproken heeft, ook door Hem waargemaakt is. De Geest moet nog 
komen (Joël 2:28-32). Hij komt in een bekeerd Israël. Het is, zoals al is gezegd, een 
herstel in twee fasen: eerst nationaal, daarna geestelijk.” (Ger de Koning)

Die windvlaag geeft aan dat het van God komt

Handelingen 2:2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een ge-
weldige windvlaag en  dat  vervulde heel het huis waar zij zaten. 3 En aan hen 
werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van 
hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in 
andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
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Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven

Johannes 14:6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. 
Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Jezus is de Weg en de Deur naar God, de Vader. Zonder Jezus kan niemand met 
God, de Vader, verzoend worden. Wilt u met God verzoend worden? Ga in gebed 
naar de Heere Jezus en belijdt Hem uw zonden. 

Ieder die uit God geboren is, zondigt niet

1 Johannes 3:9 Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet,  want Zijn zaad 
blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.

1 Johannes 5:1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en 
ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem 
geboren is. 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld;  en dit is de 
overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 18 Wij weten dat ieder 
die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zich-
zelf en de boze heeft geen vat op hem.

Ik hoop dat door de weergave van het bovenstaande duidelijk is geworden, wat het 
Woord van God, wat de Heere Jezus bedoelt met opnieuw geboren worden. Het is 
heel belangrijk dit te weten. Het gaat om eeuwig leven met God of eeuwig leven 
met satan in de hel. 

Het is dan ook heel erg dat er voorgangers, leraren, zijn die niet weten wat wederge-
boorte betekent. Of die het niet belangrijk vinden. Die zeggen, och het staat maar 
één keer in de Bijbel. En dan bedoelen ze het gesprek van Jezus met Nicodemus. 

Last van zondigen?

Ik heb diverse keren kerkmensen horen zeggen dat ze nog zo’n last van hun zonde 
hebben. Ze kunnen er maar niet van afkomen. Ze belijden hun zonde en hopen op 
vergeving en tot hun troost halen ze de uitspraak van Paulus aan in Romeinen 6, 
“ik ellendig mens”. De Heere Jezus wijst een andere weg, een betere weg, zoals uit 
bovenstaande teksten blijkt.
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Is wedergeboorte een lang proces?

Nog erger en van meer invloed is als een professor, die voorgangers moet oplei-
den, het ook niet weet. Die aan zijn leerlingen leert, dat een mens over wederge-
boorte een heel leven kan doen. Dat wedergeboorte een zaak is van heiligmaking. 
Dat noemt hij wedergeboorte in ruimere betekenis. Dat leert Gods Woord ons niet. 

Dat leren ook de Dordtse Leerregels niet die deze professor zegt aan te hangen. 
En toch mag hij doorgaan met zijn onderwijs en preken. Dat is kerk verwoestend 
bezig zijn. 

Hiervoor is het bestuur van de Gereformeerde Bond in de PKN mede verantwoor-
delijk. Dit betreft dr. Henk van de Belt, professor aan de VU. Deze is, na dr. Gijs van 
de Brink, de tweede professor die bezig is een verkeerde leer in de gemeenten te 
brengen. 

De liefde is uit God – is vrucht van de Geest

1 Johannes 4:7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en 
ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

De liefde is volgens Galaten 5:22 een vrucht van de Heilige Geest. Ieder die opnieuw 
geboren is, heeft ook de Heilige Geest van God ontvangen en daarmee ook de 
liefde.

Wat zegt de Bijbel over iemand die niet opnieuw geboren 
wil worden?

Daar zegt de Bijbel, daar zegt Jezus heel veel over. Maar het valt op dat er geen 
namen van mensen genoemd worden. In alle Evangeliën niet. Wel de namen van 
degene die bij het proces tegen Jezus betrokken waren, zoals Kajafas, Judas, Pilatus 
en Herodes.

In de Evangeliën worden geen namen genoemd van mensen die het Evangelie af-
wijzen. Wel een groep mensen, zoals de Schriftgeleerden en Farizeeën. De Heiland 
spreekt over verkeerde zondige situaties. Hij zegt het zo, dat iedereen zich daaraan 
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kan spiegelen. Hij spreekt over bidden, vasten, bezorgd zijn, overspel, scheiding, 
liefhebben, liegen, bedriegen, traditie, schijngeloof enz. 

Veel mensen kregen het Evangelie aangeboden, maar wilden niet geloven, wilden 
zich niet bekeren, wilden niet opnieuw geboren worden. Voor hen gold de volgen-
de waarschuwing van Jezus:

Mattheüs 8:11 Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zul-
len aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, 12 
en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste 
duisternis;  ;  daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Mattheüs 22:12 En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen ter-
wijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. 13 Toen zei de koning tegen 
de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in 
de buitenste duisternis;  daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 14 Want velen 
zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Velen zijn geroepen – weinigen uitverkoren

God wil toch dat alle mensen zalig worden? Waarom worden er dan weinig mensen 
uitverkoren? God roept er wel velen. Hij geeft zijn dienaren de opdracht om op 
zoek te gaan in deze wereld of er mensen zijn die zalig willen worden. Het blijkt 
echter dat heel veel mensen niet willen. Onbegrijpelijk, maar toch. Of niet serieus 
willen, zoals blijkt uit de gelijkenis van de 10 meisjes. Alleen wedergeboren mensen 
zijn uitverkoren. 

Lukas 13:23 En iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het weinigen, die zalig worden? 
En Hij zei tegen hen: 24 Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want ve-
len, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, 25 namelijk van-
af het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. 
Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: 
Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet 
niet waar u vandaan komt. 

Lukas 13:26 Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid 
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gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. 27 En Hij zal 
zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die on-
gerechtigheid bedrijven. 28 Daar zal gejammer zijn en tandengeknars,  wanneer 
u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, 
maar u buitengeworpen. 29 En daar zullen er komen van oost en west, van noord 
en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van God. 30 En zie, er zijn 
laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.

En ernstige waarschuwing van Judas, de broer van de 
Heere Jezus voor ongelovigen 

Voor mensen die niet opnieuw geboren willen worden.

Pas op voor mensen die zeggen dat Gods genade zo 
groot is, dat alles is toegestaan.

Judas1:4 Ik zeg dit omdat er onbetrouwbare mensen zijn binnengedrongen die 
beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Volgens hen is Gods genade zo 
groot dat Hij alles door de vingers ziet. Het staat allang vast dat mensen die dit 
zeggen en toepassen, daarvoor veroordeeld zullen worden. Zij weigeren Jezus 
Christus als Leider en Heer van hun leven te erkennen. 

God heeft veel mensen gestraft voor hun ongeloof

Judas1:5 U weet het allemaal al, maar ik wil u er toch nog eens aan herinneren dat 
God zijn hele volk uit het land Egypte heeft bevrijd, maar de mensen die Hem 
niet vertrouwden, heeft Hij gedood. 6 Hij heeft engelen die hun oorspronkelijke 
positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten, gevangengezet 
in de eeuwige duisternis, daar houdt Hij hen vast tot de grote dag van het oor-
deel. 7 En denk eens aan Sodom en Gomorra en de steden daar in de buurt. Hun 
inwoners werden ook ontrouw en gingen zich aan allerlei onnatuurlijke praktij-
ken te buiten. De steden en hun inwoners, die gestraft zijn met altijddurend vuur, 
liggen daar als een blijvende waarschuwing voor ons. 8 Maar de mensen over wie 
ik net sprak, trekken zich daar niets van aan. Zij laten hun fantasie de vrije loop 
en doen schandalige dingen met hun lichaam. Zij aanvaarden geen enkel gezag 
en spotten met de hemelse machten.
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Ongelovigen spotten met alles wat zij niet kennen

Judas1:10 Maar deze mannen spotten met alles wat zij niet kennen. Zij doen pre-
cies waar ze zin in hebben, net als dieren die hun instinct volgen, en gaan daaraan 
dan ook te gronde. 11 Het ziet er heel slecht voor hen uit. Zij volgen het voorbeeld 
van Kaïn, die zijn broer vermoordde. Zij zijn net als Bileam, die zich voor geld 
overgaf aan bedrog. Zij gaan Korach achterna, die tegen God in opstand kwam en 
dat met de dood moest bekopen.

Het ziet er slecht voor hen uit. Zij belanden uiteindelijk met satan in de hel. Wat 
heeft de Heere Jezus de mensen daarvoor vaak gewaarschuwd.

Ongelovigen zijn dwaalsterren – geven geen vrucht

Judas 1:12 Deze mensen bederven de feestelijke maaltijden die u met elkaar 
houdt. Het is hun alleen om eten en drinken begonnen. Zij schamen zich ner-
gens voor en denken alleen maar aan zichzelf. Zij zijn als wolken die over dorstig 
land drijven, zonder regen te geven. Zij lijken op vruchtbomen die zelfs in de 
oogsttijd geen vruchten geven en daarom omgehakt worden, al het leven is er 
uit. 13 Zij zijn net als woeste golven op zee die schuimkoppen krijgen, zij laten 
zich zó door hun schandalige begeerten opzwepen dat er allerlei vuiligheid naar 
boven komt. Dwaalsterren zijn het, die hun einde zullen vinden in de eeuwige 
duisternis.

God zal mensen straffen voor hun verzet tegen Hem

Judas1:14 Wat Henoch zei, die van de zevende generatie na Adam was, is ook op 
hen van toepassing: ‘Daar komt de Heere met de tienduizenden die bij Hem 
horen, om over alle mensen recht te spreken. 15 Hij zal alle onbetrouwbare (on-
gelovige) mensen straffen voor hun verzet tegen God en voor de grote mond die 
zij tegen Hem hebben opgezet.’
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God zal straffen - wie?

Spotters, werelds gezind zijn, Gods Geest missen, 
verdeeldheid zaaien, die hun eigen zin doen

Judas1:16 Zij doen niets dan mopperen en zeuren, zij willen alleen hun eigen 
zin doen. Praatjesmakers zijn het. En áls zij eens aardig zijn, doen zij het om er 
beter van te worden. 17 Vergeet niet, vrienden, wat de apostelen van onze Here 
Jezus Christus vroeger hebben gezegd:  18 ‘Tegen het einde van de tijd zullen 
er spotters komen, die zich aan hun onreine verlangens overgeven.’ 19 Het zijn 
mensen die verdeeldheid zaaien, ze zijn alleen op het wereldse gericht en hebben 
de Geest van God niet. 

Tegen het einde van de tijd. Wanneer is dat? Dat is denk ik nu al. Die tijd is nu al 
begonnen denk ik. Veel tekenen in de wereld wijzen erop dat de openbaring van de 
Heere Jezus niet lang meer duurt. Zijn openbaring wil zeggen dat de Heere Jezus 
komt om Zijn kinderen op te nemen in de hemel. Na de Grote Verdrukking van 7 
jaren, zal de Heere Jezus terug komen om Zijn Vrederijk op te richten. Dat is dan 
ook het einde van de huidige aardse tijd. In het Vrederijk zal er een vernieuwde 
aarde zijn. 

Maar de ongelovigen, de spotters en zij die andere zonden doen, komen niet in het 
Vrederijk. De Heere wil geen vijanden in Zijn Koninkrijk.

Oproep voor de gelovigen

Judas 1:20 Maar, vrienden, u moet uw allerheiligst geloof sterker laten worden en 
u bij uw bidden laten leiden door de Heilige Geest. 21 Houd vast aan de liefde 
van God en blijf de goedheid verwachten van onze Heere Jezus Christus, die u het 
eeuwige leven schenkt. 22 Leef mee met de mensen die twijfelen. 23 Houd hen 
vast en red hen uit het vuur. Maar bij sommige mensen moet u voorzichtig zijn 
met uw medeleven, u zou mogelijk door hun zonden kunnen worden beïnvloed. 
Haat elk spoor van hun zonde. 24 God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij 
kan u zover brengen dat u zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitte-
rende troon komt te staan. 25 Hij is de enige God, Hij redt ons door onze Heere 
Jezus Christus. Hem komt alle heerlijkheid en majesteit toe, alle kracht en macht, 
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vanaf het begin, nu en voor eeuwig. Amen. (Het Boek)

Judas geeft heel duidelijke pastorale adviezen voor kinderen van God. 
 y Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest.
 y Houd vast aan de liefde van God.
 y Jezus Christus schenkt u het eeuwige leven.
 y Redt mensen die twijfelen uit het vuur.
 y Haat elk spoor van zonde.
 y God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt.
 y Dat u vol blijdschap en zonder gebreken voor zijn schitterende troon komt te 

staan. Daar kan God voor zorgen.

Ongelovigen leven onder de toorn van God

Ongelovigen leven onder de toorn van God. Na hun sterven gaat hun ziel eerst 
naar het dodenrijk, in afwachting van hun veroordeling aan het einde van het 1000 
jarig Vrederijk. Dan krijgen ze hun eeuwige verblijfplaats, de hel. In gezelschap van 
satan moeten ze daar eeuwig verblijven. Ook in het dodenrijk is het leven verschrik-
kelijk. De Heere Jezus geeft ons daar een beeld van in de geschiedenis van de rijke 
man en de arme Lazarus. Zo wordt deze geschiedenis genoemd. Maar het wordt 
de rijke Lazarus en de arme man.

Toch wil God dat alle mensen zalig worden       
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Bijlagen
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Preek Ds. Henk Schouten

Kenna, Jan, Gerrie, verdere familie, vrienden, broeders en zusters. 
We zijn samen gekomen voor een schijnbaar droevige zaak. En natuurlijk is er 
droefheid, laat er plaats zijn voor droefheid. 
Maar er is meer dan dat. Meer dan droefheid is er wanneer iemand zoals jullie 
aankondiging op de kaart ook zegt: “in de Heere is ontslapen”.
Wat dat betekent, mag duidelijk worden aan de hand van de prediking vanmiddag.

Wie was Henk Schipper? Gezien de leeftijd die Henk mocht bereiken zou die vraag 
door velen uit dat lange leven beantwoord kunnen worden. Ieder antwoord zal be-
paald worden door de levensfase waarin de ontmoeting plaatsvond.
Vrienden in de straat waar hij als jongetje opgroeide.
Medestudenten - collega’s - familie van zijn overleden eerste vrouw of van Kenna.
Mensen die zijn boeken lezen. Mensen die hij toevallig ontmoette.
Er zijn heel veel kleuren te geven aan de antwoorden op de vraag: Wie was Henk 
Schipper?

Zoals we hier aanwezig zijn, hebben we ook allemaal herinneringen aan onze eigen 
ontmoetingen met Henk. Troost en bemoedig elkaar door deze herinneringen te 
delen.

Toen Henk mij vroeg om in deze dienst voor te gaan, gaf hij één ding duidelijk aan. 
Het moet niet om mij gaan, maar om de Heere Jezus. Ik ben een zondaar die door 
genade gekocht is. Eer aan Hem door Wie ik behouden ben. 
De afscheidsdienst moet een getuigenis-dienst zijn waarin de Heere groot ge-
maakt wordt en mensen opgeroepen worden tot geloof en navolging.

Dat was ruim twee jaar geleden, de gedachte was toen dat Henk spoedig naar zijn 
hemelse Vader zou gaan. Dat duurde dus nog even en Henk gebruikte die tijd 
wonderwel.
Genieten veel mensen op zijn leeftijd van de geraniums op de vensterbank en van 
hun vermeende welverdiende AOW met pensioen, zo niet Henk. 
Henk wilde getuigen van zijn Heiland en Verlosser en boeken waren daarvoor het 
middel. Tot op de avond vóór zijn heengaan, zat hij met de laptop in bed en vond 
het nodig nog een nieuwe domeinnaam aan te vragen. Nodig om de boeken via de 
website bij de mensen te brengen.
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Ongeveer een week voor zijn heengaan kreeg ik nog een mail met daarin de tekst 
van weer een nieuw boek met daarbij het vriendelijke, doch dringende verzoek te 
spreken over Geloof - Bekering - Wedergeboorte, daarover gaat ook dat laatste 
boek.

Geloof - Wedergeboorte - Bekering. Dat kunnen ook drie preken zijn of zelfs een 
veelvoud daarvan. Die tijd hebben we hier niet, dat is duidelijk. 
Toch probeer ik om het belangrijkste op compacte wijze met u te delen. 
Henk wilde dat.
Geloof, wedergeboorte en bekering.
Hoe staan die drie aspecten tot elkaar en wat werken ze uit?
Het eerste woord van deze drieluik is geloof.
Wat is dat ‘geloof ’? We hebben prachtige formulieren die geloof omschrijven. Er 
zijn krachtige getuigenissen van mensen met geloof. Hebreeën 11 laat ons zien hoe 
geloof door eeuwigen heen mensen tot grote dingen kracht gaf. 

Vaak wordt gesproken over de weg waardoor we tot geloof mogen komen. 
Allemaal waardevol, maar wat is geloof, geloven?
Ik denk dat we dicht bij het woordje moeten blijven, het woord dat in het NT zo veel 
gebruikt wordt. Dat woordje pisteuoo, heeft ook als betekenis ‘vertrouwen’. Ik vind 
het jammer dat men voor het aspect geloof gekozen heeft. 
Gaat het niet allereerst en meest om vertrouwen. Daar zit ook dat mooi relationele 
in. Ik geloof in Jezus, ik vertrouw Jezus.
Geloven is vertrouwen, voor waar houden schrijft Henk ergens. 
Je houdt het profeten-woord voor waar, je vertrouwt op Gods Woord, je vertrouwt 
Jezus.

Vertrouwt u het woord van God? Vertrouwt u dat de dingen die daarin geschreven 
zijn, waar zijn? Dat is geloof. Ik geloof erin, ik vertrouw erop.
Ik geloof in Jezus, Ik vertrouw Jezus.
Als in een relatie het vertrouwen weg is, dan is het slecht gesteld met die relatie.
Henk had een absoluut vertrouwen in Jezus en Gods Woord.

Wanneer je dat woord hoort, leest en  overdenkt, dan doet dat woord wat. Dat 
woord doet een appèl. Als dat Woord van God waar is, kun je er niet schouderop-
halend aan voorbijgaan. 
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Dat Woord van God, dat Woord van de Heere Jezus roept ons namelijk ergens  toe 
op. Jezus roept ons op. 
Het Evangelie begint heel duidelijk met een appèl: 
 “Bekeert u want het koninkrijk van God is nabij gekomen.”
Wanneer je Gods Woord gelooft en erop vertrouwt, weet dat het waar is, dan is dit 
het eerste wat gevraagd wordt: Bekeert u!
Dat is het tweede woord uit die drieluik: geloof, bekering, wedergeboorte.

Waarom moeten we ons bekeren? Omdat het Koninkrijk van God nabij is geko-
men! Zo simpel is dat. 
We leven in het tijdperk van het koninkrijk van de mens. 
De mens, die in eigen wijsheid, beter: in eigen domme dwaasheid, meent alles te 
kunnen besturen en God niet nodig te hebben. 
Ons technisch vernuft en onze medische kennis heeft  de hoogmoed van de mens 
top een absoluut punt gebracht: Hij meent God te zijn. Dat verlangen van Satan is 
de mens in het hart gegeven. 
Nu is de mens op de laatste scheppingsdag van deze satanische schepping geko-
men. 
De laatste grenzen overschrijden we zelf:
 -We bepalen het leven. Ongewenst leven voeren we af.
 -We bepalen het geslacht, de gender.
 -En steeds meer bepalen we zelf het moment van het einde van het leven.
Definitieve perforatie van het kroonjuweel van Gods schepping.

Achter dit koninkrijk van de mens houdt op verborgen wijze, maar steeds openlij-
ker, zich het rijk van de boze schuil.
Satan is de overste van deze wereld. Hij is op dit moment de baas en stuurt de din-
gen zoals hij wil. En van de wereld die hij creëert worden we niet blij.

De boodschap is echter: Het Koninkrijk van God is nabijgekomen. 
Er komt een bestuur van God over deze wereld. Dat is heilzaam, genezend, veilig.
Een beter bericht is er niet, een meer heilzame Boodschap ken ik niet. 
Dat was ook zo voor Henk. Daarover moet ik spreken. Dat was zijn wil.

Wanneer we Jezus geloven, dus vertrouwen en Zijn woord als waarheid zien, dan is 
dat onze hoop. Op de puinhopen van de door satan en de gevallen mens gecreëer-
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de wereld, zal de Heere een nieuw koninkrijk scheppen: Het Messiaanse Vrederijk, 
het duizendjarig Rijk met Jezus Messias als Koning.

Ik moet er wel bij zeggen, dat we Messiaanse Koninkrijk straks zullen vinden in het 
beloofde land. God heeft dat beloofd aan Zijn volk, Israël. Jezus zal daar regeren. 
Het gaat allereerst om de 12 stammen, nageslacht van Abraham, Izaäk en Jacob.

Wanneer we Henk een beetje kennen en zeker uit de tweede fase van zijn leven, dan 
weten we van zijn grote liefde voor Gods volk, voor Israël.
Henk was bewogen met dit volk, hij wilde zo graag dat het volk haar Messias zou 
leren kennen. Dat Israël aan de oproep van Johannes de Doper en aan de oproep 
van Jezus Zelf gehoor zou geven. Johannes en Jezus riepen: “Bekeert u”, allereerst 
tot dit volk. Henk wilde die oproep in onze wereld echoën.
Daarbij werd hij geraakt door: 

“U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die 
zijn het die van Mij getuigen.” ( Johannes 5:39, HSV)

Het werd de inspiratie tot het boek: “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”.
Die werkwijze heeft Henk gevolgd tot de laatste avond van zijn leven bij ons. Het 
zijn de Schriften die van Jezus getuigen. Dus breng de Schrift eerst bij Israël en tot 
alle mensen. 
Zijn boeken ademen voortdurend de Schrift. Alle onderwerpen waarover Henk 
mocht schrijven, hadden het betrouwbare fundament van de Schrift.

Geloven is vertrouwen; voor waar houden wat de Schrift leert. 

De eerste les van de Heiland Zelf is de oproep tot bekering. Want het koninkrijk van 
deze wereld loopt op het eind. Er komt een nieuw koninkrijk.
Wil je deel hebben aan dat nieuwe koninkrijk dan is bekering nodig. Bekeert u.
Wanneer u gelooft dat Gods woord waar en betrouwbaar is, dan moet u zich be-
keren.

Wat is dat, bekering?
Het gaat om omkeren of terugkeren. Ook dat schrijft Henk in zijn boek.
Veel mensen denken dat bekering betekent een correctie aanbrengen. Ze passen 
hun leven een beetje aan. Ze worden vooral emotioneel aangesproken, of door 
middel van een bepaalde gebeurtenis en gedragen zich ineens wat vromer. Ze ne-
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men zich voor een keertje vaker naar de kerk te gaan. Meestal lukt dat geen drie 
zondagen na elkaar. Ze nemen zich voor wat vaker in de Bijbel te lezen. Ze hebben 
geen idee waar te beginnen en het verzandt binnen een week. 
Bekeren is dus niet een beetje bijsturen, zodat er een “christelijk sausje” over het 
leven gegoten wordt. 
Bekering is een radicale, een totale verandering van gezindheid. Dan heb je geen 
zin meer in de dingen van deze wereld, maar de zin, de gezindheid van Christus.
Dan kiezen we niet meer voor een  leven zoals dat bij deze wereld hoort. 
We kiezen voor een leven dat bij God hoort, zoals het bij Zijn Koninkrijk hoort.

De keerzijde is, dat wie zich niet bekeert blijft horen bij het koninkrijk van de 
mens, dat koninkrijk van satan. Dat rijk loopt razend snel ten einde en brengt niets 
dan eeuwige wanhoop.

De oproep tot bekering is van levensbelang en van levensbelang is uw antwoord 
daarop.

Geloof is dus vertrouwen op Jezus, voor waar houden wat Hij en Zijn Woord ons 
voorhouden. Wie dat vertrouwen heeft, bekeert zich van zijn dwaze doodlopende 
weg. Adam en Eva konden kiezen. Ze kozen fout. De gevolgen kennen we. U kunt 
kiezen en uw keus zal uw toekomst bepalen. 
Let op, Jezus zegt ook: “Waarom noemt u Mij Heere en doet niet wat Ik zeg?“ 

Dan komen we bij wedergeboorte.
Het derde woord van het drieluik, waarover Henk wilde dat ik spreken zou.
Jezus sprak met een theoloog, Nicodemus, maar die snapte het niet. Je kunt toch 
niet opnieuw de moederschoot in. Ik denk dat Nicodemus het wel snapte, maar een 
uitvlucht zocht en met een smoes voor de consequenties weg wilde lopen.
Ook vandaag kun je veel lezen en horen over wedergeboorte en wat wordt het 
moeilijk en ingewikkeld gemaakt vaak. 
Het is zo eenvoudig. U hebt niets aan uw eigen geboorte kunnen doen. Die be-
vruchting was voor u een verborgen en geheime gebeurtenis. Daar wist u helemaal 
niets van. 
Nadat u geboren was, leerde u steeds beter uw vader en moeder kennen.
Wie wedergeboren is zal door de geestelijke spijze, het Woord van God, zijn Vader 
die in de hemel is steeds beter leren kennen. 
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De wedergeboorte is het geheim van Vader, maar ik, als Zijn kind, mag Vader 
steeds beter leren kennen en ik ben trots op mijn Vader. Ik getuig dat is mijn Vader. 
U begrijpt dat ik over de Heere spreek.

Wie gelooft vertrouwt de Heere Jezus en houdt Zijn woord voor waar. Wie gelooft 
en dat woord  voor waar houdt, bekeert zich, keert radicaal om en leeft vanuit een 
nieuwe bron. Niet meer vleselijk, maar geestelijk.
Het vleselijke hoort bij die oude mens, die gevallen is en waarvan het lichaam zal 
vergaan.
De geestelijke mens hoort bij de nieuwe mens, de Mens die door de dood heen is 
opgestaan. Die Mens is Jezus: Ik weet dat mijn Verlosser leeft.
Door dat geloof, door die bekering heeft God mij doen wedergeboren worden tot 
een levende hoop. Zoals Petrus het geschreven heeft:

“Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons naar Zijn gro-
te barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen
wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en
onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u.” (1 Petrus 1:3)

Zoals we het geheim van de eerste geboorte als baby niet kenden zo is dat ook met 
die nieuwe geboorte. Maar u gaat uw Vader kennen, steeds beter en anderen zullen 
weten en horen Wie uw hemelse Vader is.
God heeft ons door de opstanding van Jezus doen wedergeboren worden. Dat is de 
vrucht van ons geloof, de zegen van onze bekering.

We hebben uit de brief aan de gemeente van Korinthe gelezen. Daar staat dit alle-
maal in. 
Het begint al met de bemoediging, dat die uiterlijke mens  vervalt. Dat is het li-
chaam van die eerste mens die onder de macht van Satan is gebracht. Dat lichaam 
vervalt. Dat lichaam van Henk zullen we vol respect en liefde begraven.

Maar dat is Henk niet meer. In dat oude lichaam zat een andere mens verborgen. 
Paulus spreekt hier van die innerlijke mens, dat is de vernieuwde mens en dat 
vernieuwingsproces gaat van dag tot dag voort.
Dat is de vrucht van de rechtvaardiging, de vrucht van geloof. Geloof dat Henk 
bezat. En wie dat geloof heeft, let niet meer op het hier en nu. Dat gaat voorbij.
Veel mensen letten op de dingen van het hier en nu. Die zijn vergankelijk en een 
mensenleven is als een zucht snel voorbij. 
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De dingen die we niet zien, zijn eeuwig. Besef wel! Dat kan de hemel zijn, maar 
ook de hel.
Daarom schrijft de apostel ook over ons lichaam, als van en tent. Een tent is be-
stemd voor tijdelijke bewoning: voor vakantie of noodopvang Maar altijd tijdelijk. 
Mag ik het zo zeggen: de tent van het leven van Henk is opgerold, de stokken in de 
foedraal, de tijdelijkheid van deze wereld is voor Henk voorbij. 
Hij is ons voorgegaan. Dat huis in de hemel, niet met handen gemaakt is nu zijn 
nieuwe, eeuwige woonplaats.

Kenna, jij blijft achter. Alleen in het appartement aan de Sterrenwacht. De sterren 
vertellen Gods eer en heerlijkheid. Maar het zal soms best eenzaam zijn. Zelf getuig 
je: ik zal niet in een gat vallen, want mijn voeten staan op de Rots. Dat is een vast 
en veilig fundament.
Paulus schrijft nog: “wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen”. 
Van dat geloof moest ik spreken. Vertrouwen in Jezus, Zijn woord voor waar hou-
den.
Dan is daar die geheime bevruchting. Je bent een nieuw mens, innerlijk verborgen 
nog, maar door Gods genade wedergeboren tot een levende hoop, een onbevlekte 
en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen voor ons is weggelegd.
Henk is daar nu.
Maar door genade, zullen wij allen die ditzelfde heilige geloof hebben, straks Henk 
ook weer ontmoeten. Maar ik zeg u: “Het heerlijkste is: daar zien we Jezus.”
Dan eindig ik met de woorden op de kaart:

Blij vooruitzicht dat mij streelt!
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen.
Verzadigd met Uw Goddelijk beeld

Amen.
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Getuigenis Henk Schipper 

Opgesteld door Kenna en voorgelezen door 
Piet Heuvelman, bestuurslid Stichting Boaz 
World Word Project.

Het was de wens van Henk om in deze af-
scheidsdienst nog één keer te getuigen van Wie 
de Heere Jezus voor hem was en wat de Heere 
Jezus door Zijn Geest in zijn leven uitgewerkt 
heeft.

Er zijn drie momenten in het leven van Henk geweest, die een geweldige impact 
hebben gehad, vooral op zijn geestelijk leven.

Dat was in de eerste plaats zijn bekering. Op zijn 23e jaar leerde Henk de Heere 
Jezus kennen als zijn persoonlijke Verlosser en Zaligmaker en hij legde daar ook, in 
het openbaar, belijdenis van af.

In de tweede plaats het overlijden van Pleuny, zijn eerste vrouw. Het verdriet en de 
ervaring van de lege plaats, brachten hem er toe om zijn leven volkomen over te 
geven aan de Heere. Van die tijd af  was Hij niet alleen zijn Redder maar werd Hij 
zijn Heere en de Baas over zijn leven.

In de derde plaats het overlijden van zijn enige broer Jan, drie jaar geleden.

Henk werd geboren op 1 november 1928 in Giethoorn, zes jaar na zijn broer Jan. 
Zijn ouders hadden er niet meer op gerekend en voor hen was de geboorte van 
Henkie een groot wonder.

Zijn leven overdenkend, kom je tot de conclusie dat vooral boeken een grote in-
vloed hebben gehad op zijn geestelijk leven.

Als kind, was hij een ziekelijk jongetje en er werd meermalen voor zijn leven ge-
vreesd. In die periode zorgde zijn ongetrouwde tante Alie, een zuster van zijn vader, 
voor leesvoer. Niet alleen voor spannende jongensboeken, maar ook boeken die 
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zijn kinderlijk geloof voedden en deden groeien. Ze gaf hem een abonnement op 
een christelijk jeugdblad, dat als  ingebonden jaargang nog steeds bij ons in de 
boekenkast staat.

Henk had een gelovige moeder en door haar was hij al heel jong vertrouwd met 
de liederen van Johannes de Heer. Zijn moeder heette Wilhelmina Kruis en later 
werden deze liederen op de zangvereniging in Giethoorn nog steeds: “Mine Kruus 
Lieties” genoemd. Ook heeft hij vaak verteld, dat, als hij in zijn jonge jaren ‘s avonds 
thuis kwam en nog even naar de kamer ging, hij zijn moeder geknield voor een 
stoel voor de bedstede vond.

Toen hij 23 jaar was, werd het feit dat we allemaal zondaren zijn en geneigd tot alle 
kwaad, ook een feit in zijn leven. Hij kwam in grote geestelijke nood en duisternis 
terecht. Tót de Heere zijn duisternis deed opklaren door middel van een preek over:

Jesaja1:18: “Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; 
al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.”

Hij leerde Pleuny Meijwaard kennen in de bus van Giethoorn naar Zwolle. Zij stap-
te onderweg in, in Genemuiden. Henk werkte in Zwolle op een accountantskan-
toor en zij in een damesmodezaak.

Ze trouwden in 1955 en begonnen hun huwelijksleven op een bovenetage in 
Amsterdam, waar Henk bij Ford Nederland werkte.

Door Pleuny kwam hij in een andere kerkelijke omgeving terecht en maakte daar-
door o.a.  kennis met de boeken van John Bunyan, Spurgeon en de Puriteinen, 
waardoor zijn geestelijk leven ging groeien. Maar naarmate de tijd vorderde, wer-
den andere zaken ongemerkt belangrijker: de groei van zijn carrière, materiële za-
ken, zijn liefhebberijen.

Van een eenvoudige bovenetage kwamen ze uiteindelijk terecht in een prachtige 
villa in Epe, gebouwd in Oostenrijkse stijl. Het lievelingsvakantieland van Henk en 
Pleuny. 

Na het overlijden van Pleuny in 1992, gebruikte de Heere het boek: “Lijden is niet 
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voor niets”, van Elisabeth Elliot, een zendelinge wiens man vermoord is door de 
Auca’s,  om hem tot volkomen overgave te brengen.

Hij verkocht zijn huis, richtte een stichting voor Evangelieverbreiding op (nu ge-
naamd Boaz World Word Project) en werd vrijwilliger bij de John Bunyanstichting. 
De Bunyanstichting houdt zich bezig met het heruitgeven van de boeken van 
Bunyan, maar ook met de verspreiding van het Groot Bijbels Dagboek o.a. in Israël.

In Israël ging Henk nadenken over hoe je het  Joodse volk zou kunnen bereiken met 
het Evangelie. Hij werd bepaald bij de woorden van de Heere Jezus: “Het zijn de 
Schriften die van Mij getuigen”.

Van toen af aan is Henk vele jaren bezig geweest om al deze Profetieën uit het 
Oude Testament uit te zoeken en op te schrijven en daarnaast  ook de vervulling 
en de relatie met het NT. In 2009 kwam “De Messias geopenbaard in de Heilige 
Schrift” uit, dat het eerst vertaald werd in het Engels/Hebreeuws en verspreid wordt 
in Israël via het Bijbelgenootschap in Israël. Later kon het overgezet worden in 40 
andere talen, dankzij een broeder die daarvoor een computer programma ontwik-
kelde.

Inmiddels had Henk, Kenna Velema leren kennen in de Calvijnkerk in Baarn.  Op 
haar 48e had ze niet meer verwacht ooit te zullen trouwen. Maar Henk kwam, zag 
en overwon en ze trouwden in 1996.

In de loop van hun huwelijk werd het steeds  duidelijker, dat zij elkaar konden on-
dersteunen en aanvullen met betrekking tot de roeping van Henk, om door middel 
van het geschreven woord het Evangelie te verspreiden. Eerst voor de Jood, maar 
ook voor de Griek.

Drie jaar geleden overleed Henks enige broer Jan en dit heeft bij Henk diepe spo-
ren nagelaten en een groot verdriet veroorzaakt.

Jan had in de 2e Wereld Oorlog erge, traumatische dingen meegemaakt en ook 
Henk had hele nare herinneringen aan die tijd. Hij kon naderhand nooit meer 
boeken over WO2 lezen. Tot vlak voor het overlijden van Jan, heeft Henk hem nog 
één keer het aanbod van de liefde en de genade in de Heere Jezus voorgehouden. 
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Het antwoord was : “Ik wil niet!”

Deze ervaring heeft Henk in de laatste jaren nog meer aangescherpt om in zijn 
boeken de ernst van de Bijbelse Boodschap door te geven. Op weg naar de eeuwig-
heid zijn er maar twee wegen. Welke keuze maakt u?

Het ligt niet aan God, want God wil  dat alle mensen zalig worden en tot erkentenis 
van de waarheid komen. Hij heeft ons lief en daarom Zijn eniggeboren Zoon naar 
deze wereld gestuurd om ons te redden van de eeuwige dood. Deze Boodschap 
klinkt door tot op de laatste bladzijde van de Bijbel.

“Laat hij die dorst heeft komen; en laat hij die wil, het Water de Levens (de Heere 
Jezus) nemen, voor niets.” Het Evangelie is gratis. De vraag is: Willen wij Hem 
aannemen, zodat we behouden worden en niet verloren gaan?

Ik (Kenna) ben heel dankbaar, dat de Heere, Henk op mijn weg heeft gebracht. Ik 
dank Hem voor alles wat ik in en door Henk mocht ontvangen en voor het feit  dat 
we Hem, bijna 26 jaar, samen mochten dienen. Een kostbaar geschenk.

“De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze 
God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen”
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