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Bij de hand

Om moe van te worden. Steeds meer jongeren, maar ook 

ouderen, vechten een strijd op leven en dood met verslavingen. 

Mensen van wie je dat nooit zou verwachten. Iedereen kan 

in de klauwen van deze vijand vallen. Niemand is daar te 

goed voor. Jong en oud, man en vrouw, bekeerd of onbekeerd, 

iedereen staat open voor verzoekingen, dikwijls in verband 

met het zevende gebod. De een na de ander valt, als een rij 

dominostenen. Beangstigend. De wereld is ervan vergeven.

Dit boekje kun je bij de hand houden, voor momenten waarop 

de boze je mee wil sleuren. De zonde ligt aan de deur. Op 

onbewaakte ogenblikken komt hij binnen. Verwacht geen 

statistieken en psychologie. Verwacht geen behandeling. Ik wil 

je alleen Gods Woord aanreiken om je te helpen in de strijd. ‘Zijt 

nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als 

een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden’ 

(1 Petrus 5:8).

Chilliwack BC, januari 2017 ds. P. van Ruitenburg
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Er is vergeving

TWEE GEVANGENEN waren met elkaar in gesprek tijdens een 

bijbelstudie. ‘Ik kan mezelf nooit vergeven wat ik heb gedaan,’ 

zei de een. ‘Mijn zonden achtervolgen me dagelijks,’ voegde hij 

er aan toe.

‘Goed om te horen!’ antwoordde zijn vriend. ‘Ik heb familieleden 

die helemaal geen schuld voelen. Jij beseft het in ieder geval en 

jij hebt de Heere Jezus meer nodig.’

Toen ik dit hoorde, moest ik aan Paulus denken. Hij bleef zich 

de minste van alle apostelen voelen. Dat kan ook bij seksuele 

verslaving zo zijn. Het blijft dwarszitten. Op zich kan dat geen 

kwaad, als je er maar niet in stikt. Kaïn liep bij God vandaan 

omdat hij zijn broer vermoord had.

Misschien dat je verleden je depressief maakt. Wel, je hoeft 

niet depressief te zijn, want er is vergeving te krijgen. Onze God 

vergeeft ‘menigvuldiglijk’. Maar ootmoedig en klein blijven kan 

geen kwaad. Wij moeten nooit doen alsof er niets is gebeurd, 

maar de Heere kan de zonden achter Zijn rug werpen, naar 

de bodem van de zee laten zinken, laten oplossen als een 

morgenwolk. Geloof je dat niet? Zoek de Heere. Hij is in de 

Schriften te vinden. Vraag om ogen, om de Heilige Geest, om 

geloof in de Heere Jezus Christus.

Denken dat er geen vergeving voor je is, maakt het alleen maar 

erger. Wie moedeloos raakt omdat hij of zij het te erg heeft 

gemaakt, loopt des te meer gevaar om in de zonden terug te 

vallen. Wat maakt het immers uit als je toch verloren bent?

	 Er	is	vergeving.	Altijd	geweest.

	 	 Waarom?



7

	 Omdat	God	wil	laten	zien	dat	Hij	vergeven	kan.

	 	 Waarom	wil	Hij	dat	laten	zien?

	 Om	mensen	verbaasd	te	laten	staan	over	zo’n	grote	God.

	 ‘Opdat	Hij	gevreesd	wordt,’	staat	er	in	Psalm	130.

	 Uit	diepten	van	ellende	–	het	gevoel	dat	je	net	zo	goed	

maar	kunt	ophouden	met	bidden,	dat	je	op	den	duur	

nergens	meer	in	kunt	geloven,	wanhoop.

	 Voor	zulke	mensen	is	de	kerk	er,	om	samen	die	God	groot	te	

maken,	Die	kan	wat	wij	niet	kunnen:	vergeven.

	 Omdat	Christus,	Die	geen	zonde	had	gedaan,	van	God	werd	

verlaten.	Zodat,	als	we	in	Hem	geloven,	wij	Gods	genade	

krijgen.

Die Jezus strekt Zijn armen ook naar jullie uit, vrienden.

	 Daarom	zeg	Ik	u:	Haar	zonden	zijn	haar	vergeven,	die	

vele	waren;	want	zij	heeft	veel	liefgehad;	maar	die	weinig	

vergeven	wordt,	die	heeft	weinig	lief.

 Lukas 7:47

	 Want	ik	ben	de	minste	van	de	apostelen,	die	niet	waardig	

ben	een	apostel	genaamd	te	worden,	daarom	dat	ik	de	

gemeente	Gods	vervolgd	heb.

  1 Korinthe 15:9

	 Mij,	de	allerminste	van	al	de	heiligen,	is	deze	genade	

gegeven,	om	onder	de	heidenen	door	het	Evangelie	te	

verkondigen	de	onnaspeurlijke	rijkdom	van	Christus.

 Efeze 3:8

	 Want	gij	hebt	mijn	omgang	gehoord,	die	eertijds	in	het	

Jodendom	was,	dat	ik	uitnemend	zeer	de	gemeente	Gods	

vervolgde	en	dezelve	verwoestte.

 Galaten 1:13
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Geroepen van twee kanten

IK DENK aan de twee uitnodigingen uit Spreuken 9, die van een 

totaal verschillende richting komen, maar woordelijk bijna 

hetzelfde zijn.

Hier is de eerste: de opperste Wijsheid heeft in haar paleis een 

overheerlijke maaltijd klaargemaakt. De tafel is gedekt. Ik zie 

heerlijk vlees en met koud of warm water gemengde wijn op 

tafel staan. Het lijkt wel of er een koninklijke bruiloft wordt 

gevierd. De opperste Wijsheid heeft haar dienaressen eropuit 

gestuurd een preek in de open lucht te houden en iedereen 

uit te nodigen. Vooral de verstandelozen worden geroepen, 

de dommerds, de onervarenen, zij die verduisterd zijn in hun 

verstand en feitelijk slapen. Iedereen die het hoort dus. De 

Wijsheid roept op om zich af te scheiden van de dwazen: Verlaat 

de slechtigheden en leef.

Wie is deze Wijsheid? Lees hoofdstuk 8:14-31 en het wordt 

duidelijk dat het Gods Zoon is. Hij roept net als in Jesaja 55:1 en 

Johannes 6:35. Hij wil dwazen te eten geven. Hij wil het eeuwige 

leven geven.

Vergelijk dit Evangelie met de verzen 13-17. Er is namelijk een 

concurrent. Ik hoor een zwoele stem van een zotte vrouw, van 

iemand zonder wijsheid. Zij kopieert wijsheid bijna letterlijk. 

Ze richt zich tot dezelfde mensen als de Wijsheid en zegt dat 

ze nog veel heerlijker brood heeft. Ze vertelt niet dat haar 

gasten naar de diepten der hel gaan. Wat een leugenaar! Twee 

uitnodigingen. Zware concurrentie dus. De wereld roept en 

trekt. Gods Zoon roept en trekt. Besef dat als de overspelige 

vrouw roept, er tegelijk een andere stem klinkt.
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De beste remedie tegen de zonde bestaat niet in praktische tips, 

maar is in het Evangelie te vinden. Lees vooral! Wie het leven 

niet zoekt in Gods Zoon, staat bloot voor seksuele afgoderij.

	 Mijn	zoon,	geef	mij	uw	hart;	en	laat	uw	ogen	mijn	wegen	

bewaren.	Want	een	hoer	is	een	diepe	gracht;	en	een	

vreemde	vrouw	is	een	enge	put.

 Spreuken 23:26, 27

	 De	opperste	Wijsheid	heeft	Haar	huis	gebouwd;	Zij	heeft	

Haar	zeven	pilaren	gehouwen.	Zij	heeft	Haar	slachtvee	

geslacht,	Zij	heeft	Haar	wijn	gemengd;	ook	heeft	Zij	

Haar	tafel	toegericht.	Zij	heeft	Haar	dienstmaagden	

uitgezonden;	Zij	nodigt	op	de	tinnen	van	de	hoogten	

der	stad:	Wie	is	slecht?	Hij	kere	zich	herwaarts!	Tot	de	

verstandeloze	zegt	Zij:	Komt,	eet	van	Mijn	brood,	en	drinkt	

van	de	wijn	die	Ik	gemengd	heb.

	 Een	zotte	vrouw	is	woelachtig,	de	slechtigheid	zelve,	en	

weet	niet	met	al.	En	zij	zit	aan	de	deur	van	haar	huis,	op	

een	stoel,	op	de	hoge	plaatsen	der	stad,	om	te	roepen	

degenen	die	op	de	weg	voorbijgaan,	die	hun	paden	recht	

maken,	zeggende:	Wie	is	slecht?	Hij	kere	zich	herwaarts;	en	

tot	de	verstandeloze	zegt	zij:	De	gestolen	wateren	zijn	zoet,	

en	het	verborgen	brood	is	lieflijk.

 Spreuken 9:1-5, 13-17
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Valse beloften

DE DUIVEL BESTAAT. Niet alleen ons zondige hart en de invloed 

van de wereld speelt ons parten, maar ook satan is een heuse 

realiteit. Ik weet wel dat we de schuld niet van ons af kunnen 

schuiven, maar we moeten geducht rekening houden met de 

vorst der duisternis. Hij is een moordenaar, een verleider, een 

leugenaar, hij is uit op onze ondergang. Deze leugenaar doet 

schone beloften en laat mensen met lokaas in de val lopen, 

om dan hard te lachen. Welke lege belofte deed hij aan Eva? 

Ze zou als God wezen. Wat beloofde hij Christus? Dat Hij alle 

koninkrijken van de wereld zou krijgen en dat de engelen Hem 

in hun schoot zouden dragen. Satan probeerde de zonde zo 

aantrekkelijk mogelijk te maken. Christus hoefde bijvoorbeeld 

alleen maar even voor hem te buigen.

De duivel kent het zondige hart. Hij probeert ons uit met lege 

beloften. Hij praat niet over de gevolgen van de zonde, of dat 

zonde onze schuld bij God groter maakt. Hij is een leugenaar, 

wil ons verwoesten, ons huwelijk ontwrichten. Hij wil dat we 

ons hart verharden.

Geloof hem niet en wees je ervan bewust dat hij overal als een 

briesende leeuw op ons loert om ons te verslinden. Houd hem 

in de gaten, want hij doet zich mooi voor. ‘Je hebt al zo vaak 

gezondigd, dit kan er nog wel bij. Je kunt later altijd weer om 

vergeving vragen. Iedereen doet het tegenwoordig, je bent geen 

uitzondering. Je hebt afleiding nodig, je bent zo gestrest, dat je 

wel een verzetje verdient.’ Op alle mogelijke manieren wil satan 

de zonde bagatelliseren en zondaren stevig in zijn greep nemen. 

Overdenk voor jezelf dat er geestelijke boosheden in de lucht 

zitten, dat satan heel wat duivels tot zijn beschikking heeft en 
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jou niet met rust wil laten. ‘Kom maar,’ zegt hij. ‘Kijk nog heel 

even, nog vijf minuten.’ Wat een sluwe vos.

Weersta de duivel. Laat hem op de vlucht slaan.

	 Gij	zijt	uit	de	vader	de	duivel,	en	wilt	de	begeerten	uws	

vaders	doen.	Die	was	een	mensenmoorder	van	de	beginne,	

en	is	in	de	waarheid	niet	staande	gebleven;	want	geen	

waarheid	is	in	hem.	Wanneer	hij	de	leugen	spreekt,	zo	

spreekt	hij	uit	zijn	eigen;	want	hij	is	een	leugenaar,	en	de	

vader	derzelve	leugen.

 Johannes 8:44

	 Toen	zeide	de	slang	tot	de	vrouw:	Gijlieden	zult	de	dood	

niet	sterven;	maar	God	weet,	dat	ten	dage	als	gij	daarvan	

eet,	zo	zullen	uw	ogen	geopend	worden,	en	gij	zult	als	God	

wezen,	kennende	het	goed	en	het	kwaad.

 Genesis 3:4-5

	 Toen	stond	de	satan	op	tegen	Israël,	en	hij	porde	David	

aan,	dat	hij	Israël	telde.

  1 Kronieken 21:1
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Je vlees voeden

WE MOETEN goed zijn voor onze huisdieren. Het is zelfs je 

christelijke plicht. ‘De rechtvaardige kent het leven van zijn 

beesten,’ lezen we in Spreuken 12:10. Je maakt het hok op 

tijd schoon, je zorgt voor eten en drinken, voor bescherming 

tegen de wind en de zon. Je laat een dier niet verhongeren en 

vervuilen. Hetzelfde geldt voor mensen. In Romeinen 12:10 lezen 

we zelfs dat we elkaar hartelijk moeten liefhebben.

Er is één beest dat je pijn mag doen, waar je op in mag hakken. 

Dat mag je de ogen uittrekken en de handen afhakken. Ik 

heb het nu over het zondige ik, in de Bijbel genoemd: vlees, 

oude mens, of lichaam dezes doods. Doe alles om dat beest in 

bedwang te houden. Maak het jezelf moeilijk om te zondigen 

en neem alle gelegenheden weg. Verbrand niet alleen wat weg 

moet, maar zorg voor filters, spreek met je vrouw af nooit je 

zoekgeschiedenis te wissen, laat je vrienden op je computer.

Vergeet niet dat het beest slim is. Het kan door kleine gaatjes 

ontsnappen. Wees alert, waak en bid, niet in eigen kracht, maar 

afhankelijk en biddend. Kruisig je vlees, dood het. Het is soms 

vermoeiend en je bent met dat dier nooit klaar. Het is niet 

eenvoudig, want dit beest heeft vrienden op aarde en in de hel. 

Je hakt zijn kop er zomaar niet af. Maar het loont de moeite. 

Mozes wilde liever lijden met Gods volk dan voor een tijd de 

genieting der zonde te hebben. Hij keek verder en zag wat God 

weggelegd had voor degenen die Hem vrezen. Alleen als je dat 

beest doodt, zul je leven. Wie goede vrienden wil blijven met 

een of meer zonden, spaart zijn vlees.

Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die 

niet naar het vlees leven maar naar de Geest. Ik wil iedereen 
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aansporen de strijd aan te binden met de zonde en ten bloede 

toe tegen te staan.

Denk aan Asaf. Hij beleed het voor God dat hij een groot beest 

was. Met ons is het vast niet beter. Welkom in de strijd!

	 Maar	doet	aan	de	Heere	Jezus	Christus,	en	verzorgt	het	

vlees	niet	tot	begeerlijkheden.

 Romeinen 13:14

	 Want	indien	gij	naar	het	vlees	leeft,	zo	zult	gij	sterven;	

maar	indien	gij	door	de	Geest	de	werkingen	des	lichaams	

doodt,	zo	zult	gij	leven.

 Romeinen 8:13
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God verzoekt niet

VERZOEKEN is een oud woord, dat soms vertaald kan worden 

met verleiden, soms met uitproberen, soms op	de	proef	stellen. 

De betekenis hangt af van het verband. Het is ernstig als 

mensen God verzoeken, als we Gods geduld op de proef stellen. 

Wees toch voorzichtig, vrienden. Gods geduld raakt een keer op. 

Verhard je hart niet. Doorgaan is provoceren.

Verzoeken is niet altijd zondig. God verzoekt soms Zijn 

kinderen. Zo stelde de Heere Abraham op de proef door te 

vragen zijn zoon Izaäk te offeren, en Abraham doorstond die 

verzoeking. Wat een zegen om zo door God verzocht te worden, 

ook met lijden en moeiten. Het is tot nut van de Zijnen. God 

wilde Abraham uiteraard niet tot zonde aanzetten. Niemand 

mag ooit zeggen dat hij in deze zin door God verzocht wordt 

(Jakobus 1:13).

Verzoeken betekent ook vaak verleiden. Wie verleiden ons? 

De wereld, wereldse vrienden, wereldse boeken, tijdschriften, 

televisie, films, websites, maar vooral ons eigen hart. In 

tegenstelling tot Christus hebben wij een slechte natuur of 

een ‘oude mens’, een verleidende macht om geducht rekening 

mee te houden (Jakobus 1:14), die samenwerkt met andere 

verleidende machten. Christus werd, net als wij, wel door satan 

verzocht. Satan probeerde Christus uit, wilde niets liever dan 

het werk van Christus in de kiem te smoren. Satan had zeer 

begeerd om Petrus op de zeef te schudden en hem als kaf uit te 

ziften. Satan wilde dat ook bij Christus doen en zette alles op 

alles om Gods werk kapot te maken.

Houd rekening met de leugenaar en moordenaar die graag 
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onder één hoedje speelt met ons zondige hart. Geef hem zijn 

zin niet. Weersta hem en vlucht van de zonde. Vlucht het huis 

desnoods uit. Ga ergens op bezoek waar je veilig bent. Als je 

satan blij maakt, bedroef je God en Christus. En blus de Geest 

niet uit.

	 Gij	zult	de	Heere,	uw	God,	niet	verzoeken,	gelijk	als	gij	Hem	

verzocht	hebt	te	Massa.

 Deuteronomium 6:16

	 Acht	het	voor	grote	vreugde,	mijne	broeders,	wanneer	gij	in	

velerlei	verzoekingen	valt.

 Jakobus 1:2

	 Zalig	is	de	man	die	verzoeking	verdraagt;	want	als	hij	

beproefd	zal	geweest	zijn,	zal	hij	de	kroon	des	levens	

ontvangen,	welke	de	Heere	beloofd	heeft	dengenen	die	

Hem	liefhebben.	Niemand,	als	hij	verzocht	wordt,	zegge:	

Ik	word	van	God	verzocht.	Want	God	kan	niet	verzocht	

worden	met	het	kwade,	en	Hij	Zelf	verzoekt	niemand.	

Maar	een	iegelijk	wordt	verzocht,	als	hij	van	zijn	eigen	

begeerlijkheid	afgetrokken	en	verlokt	wordt.

 Jakobus 1:12-14
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De duivel weerstaan

DE HEERE JEZUS CHRISTUS liet Zich niet verleiden en gaf op 

geen enkele manier toe aan satan. Integendeel, Gods Zoon 

kwam met antwoorden uit de Bijbel. Hij bleef trouw aan Zijn 

Vader, maar sprak de duivel tegen, bestrafte hem. Jakobus 

schreef hierover dat ook wij de duivel moeten weerstaan. Het 

is daarom goed om ook een paar woorden uit de Bijbel paraat 

te hebben, voor het geval satan ons wil verleiden tot zonde, 

ook tegen het zevende gebod. Maak hem uit voor leugenaar en 

moordenaar. Weersta hem als volgt.

- Pak je Bijbel. Johannes 15:3; Psalm 119:11; Jakobus 4:7.

- Heb bijbelteksten paraat. Bijvoorbeeld Genesis 39:9.

- Bid tegen de verzoeking in. Vasten mag ook. Mattheüs 4:2.

- Bedenk hoe gevaarlijk het is om je te verharden.

- Overdenk het lijden van Christus. Zie Hem aan het kruis 

hangen.

- Denk hoe goed God voor je is geweest en hoe de zonde Hem 

bedroeft.

- Overdenk zo concreet mogelijk wat de hemel is.

- Breng jezelf te binnen wat het eeuwige leven is, maar ook 

de hel.

- Maak plechtige beloften en vertel die aan een goede vriend.

- Mijd verkeerd gezelschap.
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- Gebruik de meest drastische maatregelen om je zo mogelijk 

voor altijd af te schermen.

- Zing een psalm. Loof Zijn Naam.

Kortom: Weerstaat! Het wordt ook vluchten of vlieden 

genoemd. Ren voor je leven! Zoek vergeving bij Christus en 

moge die vergeving je motiveren.

	 Vliedt	de	hoererij.

  1 Korinthe 6:18

	 Maar	vlied	de	begeerlijkheden	der	jonkheid,	en	jaag	na	

rechtvaardigheid,	geloof,	liefde,	vrede	met	degenen	die	de	

Heere	aanroepen	uit	een	rein	hart.

  2 Timotheüs 2:22

	 Zo	onderwerpt	u	dan	Gode;	wederstaat	de	duivel,	en	hij	zal	

van	u	vlieden.

 Jakobus 4:7
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God tasten en vinden

DAAR hadden de Griekse filosofen nog nooit van gehoord: God 

tasten en vinden, een persoonlijke verhouding met God dus. 

Goden moest je te vriend houden en met offers kalm houden. 

Achter hun rug mocht je met de goden spotten, als je je offers 

maar betaalde. Paulus wekte hen op om heel anders tegen de 

enige ware God aan te kijken. Hij is niet ver, maar eigenlijk heel 

dichtbij. Niet alleen om alles te zien, maar ook met het doel om 

gevonden te worden. Dat was totaal nieuw voor de Grieken. En 

niet alleen voor hen. Hoeveel joden en christenen zijn er niet 

die God proberen tevreden te stellen met gedragscodes, zoals 

de zondag in ere houden, bidden, je kleden overeenkomstig 

je geslacht, je zedelijk gedragen, kortom, te leven zoals het 

behoort. Maar intussen hebben zij niet de behoefte God te 

tasten en te vinden. Hoeveel jonge mensen zijn er niet voor wie 

de kerk en het christendom alleen maar bestaan uit regeltjes. 

Je mag dit niet, je moet dat. Op zich heel mooi dat mensen zo 

keurig en burgerlijk willen leven, maar wat vreselijk als het 

daarbij blijft. God heeft meer te bieden dan de wereld.

Gevaarlijk, want als je God niet vindt, ontstaat er een vacuüm. 

Je wilt wat moois, iets uitdagends, iets nieuws, iets wat je 

zinnen streelt. Er zijn duizenden jonge mensen in de kerk 

voor wie de kerk doodvermoeiend is en niets aantrekkelijks 

heeft. Dat komt niet alleen door tekorten in de kerk, maar ook 

door onkunde. Wie weet er, wie gelooft er dat Gods kinderen 

het op de smalle weg beter hebben dan anderen op de brede 

weg? Ondanks de twijfel, de strijd en de onvolmaaktheid, is 

Gods goedertierenheid beter dan dit leven. ‘Smaakt en ziet 

dat de Heere goed is.’ Gods kinderen hebben uiterst gelukkige 
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hoogtepunten, tijden van stille tevredenheid, van een goed 

geweten, van vertrouwen op God. Er kan ook vrees voor de dood 

zijn en angst jezelf te bedriegen, maar dat hoeft echt niet de 

boventoon te voeren. God tasten en vinden kan alleen door de 

Heilige Geest. Hij geeft een honger naar God, mede omdat het 

leven teleurstelt.

	 Maar	wat	zegt	zij?	Nabij	u	is	het	Woord,	in	uw	mond	en	in	

uw	hart.	Dit	is	het	Woord	des	geloofs,	hetwelk	wij	prediken.

 Romeinen 10:8

	 Hetgeen	van	den	beginne	was,	hetgeen	wij	gehoord	

hebben,	hetgeen	wij	gezien	hebben	met	onze	ogen,	

hetgeen	wij	aanschouwd	hebben,	en	onze	handen	getast	

hebben	van	het	Woord	des	levens.

  1 Johannes 1:1

	 Gij	zult	Mij	het	pad	des	levens	bekendmaken;	verzadiging	

der	vreugde	is	bij	Uw	aangezicht;	lieflijkheden	zijn	in	Uw	

rechterhand,	eeuwiglijk.

 Psalm 16:11
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Tempel van de Geest

OOK IN KORINTHE was een overvloed aan tempels. Daar werd 

niet alleen afgoderij gepleegd, maar – ongelofelijk – ook 

hoererij. Niet stiekem, maar openlijk. Seksueel genot hoorde bij 

de godsdienst. Paulus had dat vast in gedachten toen hij schreef 

dat elk menselijk lichaam een tempel van de Heilige Geest zou 

moeten zijn.

Moet jouw lichaam, en elk ander lichaam dat we zien, geen 

tempel van de Heilige Geest zijn? Het mooie menselijke lichaam 

is, net als de ziel, geschapen met een doel, namelijk om God 

erin te laten wonen. Vandaar dat Christus aan onze deur komt 

en klopt om avondmaal met ons te houden. Ons lichaam is niet 

zomaar wat, maar een huis voor God, een woning voor de Heere 

Jezus. Verhuur dat mooie gebouw niet aan iemand anders. Laat 

het ook niet leegstaan, want dan komen er ongetwijfeld slechte 

bewoners in, die de tempel van binnenuit verwoesten.

De volgende keer als je de neiging voelt om te kijken, denk dan 

aan het feit dat ieder menselijk lichaam is gebouwd om tempel 

te zijn. Niet alleen je eigen lichaam, ook dat lichaam op het 

scherm is bedoeld om aan God gewijd te zijn. Ook al is de tempel 

verruïneerd, vuil, vies of immoreel, hij kan omgebouwd worden 

tot een lichaam voor de Heilige Geest. Zo heeft God het lichaam 

bedoeld.

Zijn de afgoden nog in huis, is je tempel leeg? De Heere staat 

nog aan de deur van jouw tempel en Hij klopt. Hoe is dat 

mogelijk! Zou God in zo’n beestenstal willen wonen? Jazeker, 

maar dan gaat de bezem er wel door!
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	 Weet	gij	niet,	dat	gij	Gods	tempel	zijt	en	de	Geest	Gods	in	

ulieden	woont?

  1 Korinthe 3:16

	 Of	wat	samenvoeging	heeft	de	tempel	Gods	met	de	

afgoden?	Want	gij	zijt	de	tempel	des	levenden	Gods,	

gelijkerwijs	God	gezegd	heeft:	Ik	zal	in	hen	wonen,	en	Ik	zal	

onder	hen	wandelen,	en	Ik	zal	hun	God	zijn,	en	zij	zullen	

Mij	een	volk	zijn.

  2 Korinthe 6:16

	 Weet	gij	niet,	dat	uw	lichamen	leden	van	Christus	zijn?	

Zal	ik	dan	de	leden	van	Christus	nemen,	en	maken	ze	

leden	ener	hoer?	Dat	zij	verre.	Of	weet	gij	niet,	dat	die	de	

hoer	aanhangt,	één	lichaam	met	haar	is?	Want	die	twee,	

zegt	Hij,	zullen	tot	één	vlees	wezen.	Maar	die	de	Heere	

aanhangt,	is	één	geest	met	Hem.	Vliedt	de	hoererij.	Alle	

zonde	die	de	mens	doet,	is	buiten	het	lichaam;	maar	die	

hoererij	bedrijft,	zondigt	tegen	zijn	eigen	lichaam.	Of	weet	

gij	niet,	dat	ulieder	lichaam	een	tempel	is	des	Heiligen	

Geestes,	Die	in	u	is,	Die	gij	van	God	hebt,	en	dat	gij	uws	

zelfs	niet	zijt?	Want	gij	zijt	duur	gekocht:	zo	verheerlijkt	

dan	God	in	uw	lichaam	en	in	uw	geest,	welke	Godes	zijn.

  1 Korinthe 6:15-20
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Het lichaam van Christus

DIT WAS nieuw voor me. Ik wist dat in de Bijbel de Kerk het 

lichaam van Christus genoemd wordt. Het is ook algemeen 

bekend dat ieder waar gelovige een onderdeel is van het 

lichaam van Christus. De vraag is echter: in welke zin? Wat 

precies is deel van het lichaam van Christus? Ik heb dit altijd 

‘geestelijk’ opgevat en gedacht dat de zielen van Gods kinderen 

leden van Christus’ lichaam zijn. Tot mijn verbazing las ik in 1 

Korinthe 6:15: Weet	gij	niet	dat	uw	lichamen	leden	van	Christus	

zijn? Dat moest ik even verwerken!

Niet alleen de zielen, ook de lichamen van Gods kinderen zijn 

leden van Christus, been van Zijn gebeente en vlees van Zijn 

vlees. Christus heeft Zijn Kerk net zo lief als Zichzelf. Hun 

lichaam is niet alleen Zijn geschapen eigendom, niet alleen 

gekocht met bloed, maar is deel van Hem. Hij heeft ook de 

lichamen van de gelovigen lief als Zijn eigen lichaam. Ook het 

vlees en het bloed van de Kerk is op een mysterieuze wijze 

verenigd met Zijn lichaam. Zijn we kind van God? Dan is ons 

lichaam, en dat van vele anderen, deel van Zijn lichaam.

Waarom formuleerde Paulus dat zo sterk en precies? Hij wilde 

benadrukken hoe heilig het lichaam is. Wie beseft dat ons 

lichaam het lichaam van Christus kan zijn of worden, moet 

goed weten wat hij met dat lichaam doet. Als het goed is, heeft 

hij ook een andere kijk op ieder willekeurig menselijk lichaam. 

Ieder mannelijk of vrouwelijk lichaam kan lichaam van Christus 

zijn of worden. Weet wat je met je eigen lichaam doet. Weet wat 

je ziet als je naar het lichaam van een ander kijkt. Moet het op 

zijn minst niet ons verlangen zijn dat ons lichaam, en dat van 

een ander, lid is van Zijn lichaam?
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	 Weet	gij	niet,	dat	uw	lichamen	leden	van	Christus	zijn?	Zal	

ik	dan	de	leden	van	Christus	nemen,	en	maken	ze	leden	

ener	hoer?	Dat	zij	verre.	Of	weet	gij	niet,	dat	die	de	hoer	

aanhangt,	één	lichaam	met	haar	is?	Want	die	twee,	zegt	

Hij,	zullen	tot	één	vlees	wezen.

 1 Korinthe 6:15, 16
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Duur gekocht

MENSELIJKE LICHAMEN kun je niet kopen. Hoewel, embryo’s en 

organen worden verhandeld ... Maar daar hebben we het nu niet 

over. Mensen zijn geen handelswaar. Toch wordt er grof geld 

verdiend met plaatjes. Mensen laten zich gebruiken of laten 

zich zien voor geld. Menselijke lichamen worden bezoedeld en 

te koop aangeboden. Is het tegen die achtergrond denkbaar 

dat een heilig en rechtvaardig God niet alleen de ziel van de 

Zijnen koopt, maar ook hun lichaam? Een lichaam waarvan de 

ogen naar lichamen hebben gekeken, met handen die via het 

toetsenbord gezocht hebben naar namaakintimiteiten? Zou 

God zulke lichamen kopen?

Van wie zijn we eigenlijk? God heeft ons gemaakt. Zowel ziel 

als lichaam behoren Hem toe. In het geval van Gods kinderen 

geldt dat nog sterker. Ze zijn voor een hoge prijs gekocht en 

daarom worden we aangemoedigd om God met onze lichamen 

te verheerlijken. Binnen het huwelijk mag ook het lichaam 

gewaardeerd en geliefd worden, buiten het huwelijk moet het 

schoon gehouden worden. Ook als je niet zeker bent van je 

zaligheid, ook als je je niet kunt voorstellen dat jouw lichaam 

met het bloed van Jezus gekocht is. Onze zielen zijn immers 

niet schoner dan onze lichamen! Paulus schreef erover in het 

bekende hoofdstuk 1 Korinthe 6. Hij schreef aan de mensen van 

de gemeente in Korinthe dat ze duur gekocht waren! En dat 

terwijl velen van hen zich vroeger seksueel hadden uitgeleefd. 

Ze waren gekocht voor een hoge prijs en daarom kostbaar voor 

God.

Dat is ook mogelijk voor ons, voor jou. Probeer niet uit te vinden 
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of je gekocht bent, maar zoek vergeving, zoek gewassen te 

worden met het bloed van het onschuldige Lam. Denk ook aan 

andermans lichamen als lichamen die mogelijk gekocht zijn. En 

ook al zijn niet alle mensen duur gekocht, niemand heeft het 

recht om met zijn ogen naar lichamen te staren.

	 Want	gij	zijt	duur	gekocht:	zo	verheerlijkt	dan	God	in	uw	

lichaam	en	in	uw	geest,	welke	Godes	zijn.

  1 Korinthe 6:20

	 En	de	God	des	vredes	Zelf	heilige	u	geheel	en	al;	en	

uw	geheel	oprechte	geest	en	ziel	en	lichaam	worde	

onberispelijk	bewaard	in	de	toekomst	van	onze	Heere	Jezus	

Christus.

  1 Thessalonicenzen 5:23
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Onbezoedeld lichaam

ONS LICHAAM is op zichzelf niet zondig. We hebben een 

zondige natuur en een van nature bedorven wil. We zijn zwak 

en sterfelijk geworden, maar daarmee is niet gezegd dat ons 

lichaam zondig is geworden. Als Paulus het heeft over het 

lichaam dezes doods, dan bedoelt hij de oude mens. We kunnen 

ons lichaam bemodderen, we kunnen het zelfs bezoedelen 

door het voor de zonde te gebruiken, maar zelfs daarmee 

verandert ons lichaam zelf niet. Zonde is geestelijk en niet 

materieel. Vergelijk het met een mes. Je kunt met hetzelfde mes 

groenten snijden en er iemand mee vermoorden. Een mes kan 

een belastend bewijsstuk zijn, maar niemand zal dit voorwerp 

schuldig verklaren. Zo kunnen we met hetzelfde lichaam de 

zonde dienen, of God.

Onze lichamen zijn bezoedeld, met name door seksuele zonden. 

Daarmee zondigen we tegen ons eigen lichaam (1 Korinthe 

6:18). Ons door God zo schoon geschapen lichaam is besmeurd. 

Onze ogen, onze handen, alles. We hebben allemaal ons lichaam 

misbruikt. Wat een verschil met Christus! De Gezegende van 

de Vader heeft Zijn lichaam nooit met iets bezoedeld, Zijn 

lichaam nooit als instrument gebruikt om iets te doen tegen 

de wil van God. En juist dat onbezoedelde lichaam werd aan 

het hout genageld. Zijn smetteloos lichaam werd gegeseld, 

bespuugd, geslagen en gemarteld. Hij hing aan het kruis om 

ook de besmetting van ons lichaam weg te nemen, om het 

onsterfelijk te maken zelfs. Elke herinnering aan de zonde kan 

Hij wegnemen.

Wie tegen zijn eigen lichaam zondigt, kan van zijn eigen lichaam 
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walgen. Dat hoeft niet. Ons lichaam is niet zondig en zoals 

een mes schoongeveegd kan worden, zo kan dat ook met het 

lichaam. Zoek vergeving in het onschuldig Lam van God en 

gebruik je lichaam als een vat tot heiligmaking en eer.

	 Want	dit	is	de	wil	Gods,	uw	heiligmaking:	dat	gij	u	

onthoudt	van	de	hoererij;	dat	een	iegelijk	van	u	wete	zijn	

vat	te	bezitten	in	heiligmaking	en	ere.

  1 Thessalonicenzen 4:3, 4

	 En	stelt	uw	leden	niet	der	zonde	tot	wapenen	der	

ongerechtigheid;	maar	stelt	uzelven	Gode,	als	uit	de	

doden	levend	geworden	zijnde,	en	stelt	uw	leden	Gode	tot	

wapenen	der	gerechtigheid.

 Romeinen 6:13

	 Die	ons	vernederd	lichaam	veranderen	zal,	opdat	hetzelve	

gelijkvormig	worde	aan	Zijn	heerlijk	lichaam,	naar	de	

werking	waardoor	Hij	ook	alle	dingen	Zichzelven	kan	

onderwerpen.

 Filippenzen 3:21
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Een verheerlijkt lichaam

DAT LICHAAM van jou moet gewassen worden met het bloed van 

Christus. Gods Zoon kwam niet alleen om zielen te redden, maar 

ook om lichamen, met zonde bevlekte lichamen, te wassen en 

te verheerlijken. Waarom zou Jezus anders een ware menselijke 

natuur aangenomen hebben met ziel en lichaam? Jezus wilde 

geen half werk doen. Er is daarom niet alleen toekomst voor 

de zielen van de levende kerk, maar ook voor hun lichamen. 

Belangrijk is ook om te beseffen dat er geen ander lichaam zal 

opstaan. We gaan met ons eigen lichaam verloren, of worden 

met ons eigen lichaam zalig. Knijp jezelf maar in je arm. Dat 

lichaam dat je voelt en alle lichamen die je ziet hebben een 

eeuwigheidsbestemming.

Paulus schreef over een vernederd lichaam dat veranderen 

zal en gelijkgemaakt zal worden aan het heerlijk lichaam van 

Christus. Het lichaam van de ware gelovigen zal onverderfelijk, 

onsterfelijk, worden. Wat een gedachte, wat een belofte! Wat 

gaan we met dat lichaam hier op aarde doen? Moeten we dat 

lichaam niet rein zien te houden? Moet ook het lichaam niet 

voorbereid worden op die tijd? Het is toch stuitend om je 

lichaam over te geven aan de zonde, met de valse hoop dat het 

straks allemaal goedkomt? Geen hoereerder zal het Koninkrijk 

Gods ingaan!

Lees 1 Korinthe 15 een paar keer door. Dan zie je hoe belangrijk 

ook de geschapen werkelijkheid is. Het lichaam is net als zaad. 

Zaad wordt in de grond gezaaid om op te komen en nieuw 

zaad te geven. Ons lichaam wordt straks ook gezaaid. Zal 

het opkomen tot zaligheid, of zal ook ons lichaam geworpen 
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worden in de poel des vuurs? Zorg goed voor je lichaam!

	 Volgens	mijn	ernstige	verwachting	en	hoop,	dat	ik	in	

geen	zaak	zal	beschaamd	worden,	maar	dat	in	alle	

vrijmoedigheid,	gelijk	allen	tijd,	alzo	ook	nu,	Christus	zal	

grootgemaakt	worden	in	mijn	lichaam,	hetzij	door	het	

leven,	hetzij	door	de	dood.

 Filippenzen 1:20

	 Die	ons	vernederd	lichaam	veranderen	zal,	opdat	hetzelve	

gelijkvormig	worde	aan	Zijn	heerlijk	lichaam,	naar	de	

werking	waardoor	Hij	ook	alle	dingen	Zichzelven	kan	

onderwerpen.

 Filippenzen 3:21
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Beter dan dit leven

JE WILT WAT. Ik begrijp het. Je bent het leven even zat en er is 

een leegte om opgevuld te worden. Maar er iets beters. Zonde 

is zoet, dat lijdt geen twijfel. Maar hoe lang duurt het, en waar 

leidt het toe?

Zagen we maar wat God heeft weggelegd voor die Hem vrezen. 

Zagen we maar hoe goed vergeving is. Er is niets beters dan 

vrede met God, een schone lei. Beter dan dit tijdelijk leven is 

Gods goedertierenheid. Het is mooi als je verhouding met je 

man of vrouw goed is en een stralende glimlach verwarmt 

je hart. Maar als God Zijn aangezicht nu eens opheft en ons 

vriendelijk aankijkt! Wat denken we ervan als de Heere ons 

wat vriendelijks toefluistert en bijvoorbeeld zegt: ‘Ik ben uw 

heil alleen’? Dat geeft onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. 

Waarom ik dit schrijf? Omdat er wat beters en mooiers is dan 

wat de zonde ons biedt. Zoek geen gebakken lucht, geen zoete 

zonde met bittere nasmaak, maar wezenlijke vreugde. Wees met 

niets minder tevreden. Bedenk daarbij dat het het één of het 

ander is. Je kunt niet God en de wereld tegelijk dienen.

Vrede. Ooit vrede in je ziel gehad, vrede met God, met alles en 

iedereen? Ooit Gods gunst ervaren? Ooit geloofd en gevoeld dat 

God je goedgezind is en dat Hij je wil vergeven? Hier op aarde 

proeven Gods kinderen die vrede soms. Er zijn ook tijden dat het 

gewoon goed is, en tijden vol strijd en ongeloof. Maar toch, een 

goed geweten is kostbaar. Hoe dichter Gods kinderen bij God 

leven, en hoe sterker ze tegen de zonde strijden, des te meer 

inkomsten ze krijgen. En vergeet niet dat die smaak in de hemel 

eeuwig zal zijn.
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Dat loop je echter allemaal mis als je blijft volharden in de 

zonde. Daarmee benadeel je jezelf. Daarom is volharden in de 

zonde dom en dwaas. Kom, buig je knieën, lees een stukje uit de 

Bijbel. Psalm 42 of zo. Vraag om het beste.

	 Voorwaar,	ik	heb	U	in	het	heiligdom	aanschouwd,	ziende	

Uw	sterkheid	en	Uw	eer.

 Psalm 63:3

	 De	gestolen	wateren	zijn	zoet,	en	het	verborgen	brood	

is	lieflijk.	Maar	hij	weet	niet,	dat	aldaar	doden	zijn,	haar	

genoden	zijn	in	de	diepten	der	hel.

 Spreuken 9:17, 18

	 Verzadig	ons	in	de	morgenstond	met	Uw	goedertierenheid,	

zo	zullen	wij	juichen,	en	verblijd	zijn	in	al	onze	dagen.

 Psalm 90:14
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Medelijdende Hogepriester

DURF JE NIET tot God te naderen? Heb je geen vrijmoedigheid 

om tot de genadetroon te gaan omdat je te lang, te veel en te 

erg hebt gezondigd? Je kunt erover lezen in Hebreeën 4. De 

schrijver geeft aan waarom zondaren toch mogen komen. Er 

is namelijk een Hogepriester. Een Hogepriester Die niet alleen 

tot de hemel is doorgedrongen, maar ook volkomen ‘mede-

lijden’ kan hebben met zondaren. Medelijden, niet in de zin dat 

zondaren zielig zijn, maar de Hogepriester weet wat het is om 

aangevallen te worden.

Heeft de duivel Christus niet ‘verzocht’? Heeft hij niet 

geprobeerd Gods Zoon ten val te brengen? Het lukte satan op 

geen enkele manier, maar Christus herinnert Zich die ‘veertig 

dagen’ wel (Lukas 4:2). Laat niemand denken dat Christus niet 

begrijpt wat het is om verzocht te worden. Hij staat er niet 

te hoog voor. Hij is mens geworden, echt mens, maar zonder 

zonde. Reden om vrijmoedig tot Christus te vluchten. De Heere 

Jezus bleef altijd staande, maar de aanvallen waren wel echt 

en Gods Zoon bleef bewust, en niet onbewust, trouw aan Zijn 

Vader. Ook dat is reden om onze zaligheid alleen in Hem te 

zoeken. Hij is het onschuldig Lam. Hij heeft geen zonde gekend 

of gedaan. Laat het feit dat Christus zo heel anders is dan wij 

echter geen reden zijn om weg te vluchten. Hij staat ook heel 

dicht bij ons.

De strijd tegen een boezemzonde kan eenzaam zijn. Ook als je 

vrienden hebt tegenover wie je open kunt zijn. Die vrienden zijn 

immers niet altijd beschikbaar voor je. Zodoende lopen er heel 

wat eenzame mensen rond. Je moest eens moeten weten hoe ik 

me voel, denken ze. Zonde maakt eenzaam en depressief.
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Toch is er Eén Die altijd aanwezig is. Hij toornt niet alleen op 

de zonde, maar voelt ook mee. Hoewel geen enkele zonde ook 

maar de minste vat op Christus heeft gehad, kan Hij meevoelen. 

Roep Hem aan, schreeuw het uit tot Hem. Beef over je zonden, 

maar laten je zonden je nooit weghouden van God. Gods Zoon 

weet dat er een levenslange strijd aan de gang is. Hij weet dat 

ook Zijn kinderen hun hele leven op hun hoede moeten zijn. Er 

is altijd kans dat er een onverwachte aanval komt, dat je in een 

hinderlaag valt.

Lees vooral deze teksten:

	 Waarom	Hij	in	alles	den	broederen	moest	gelijk	worden,	

opdat	Hij	een	barmhartig	en	een	getrouw	Hogepriester	zou	

zijn	in	de	dingen	die	bij	God	te	doen	waren,	om	de	zonden	

des	volks	te	verzoenen.	Want	in	hetgeen	Hij	Zelf	verzocht	

zijnde	geleden	heeft,	kan	Hij	degenen	die	verzocht	worden,	

te	hulp	komen.

 Hebreeën 2:17, 18

	 Want	wij	hebben	geen	Hogepriester,	Die	niet	kan	

medelijden	hebben	met	onze	zwakheden,	maar	Die	in	alle	

dingen,	gelijk	als	wij,	is	verzocht	geweest,	doch	zonder	

zonde.

 Hebreeën 4:15

	 Want	zodanig	een	Hogepriester	betaamde	ons,	heilig,	

onnozel,	onbesmet,	afgescheiden	van	de	zondaren,	en	

hoger	dan	de	hemelen	geworden;

 Hebreeën 7:26
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Jezus aandoen

DIT MOET JE LEZEN. Paus schrijft in Romeinen 13 dat de dag 

van de eeuwige zaligheid voor Gods kinderen steeds dichterbij 

komt, en dat we daarom wakker moeten worden en ons snel 

moeten aankleden. Gooi je slaapkleding in een hoek, en doe 

schone kleren aan. Hij bedoelt: smijt de zonden zo ver mogelijk 

weg. Paulus noemt ze bij name: brasserijen, dronkenschappen, 

slaapkamerzonden, ontuchtigheid, twist en nijdigheid. En dan 

nieuwe kleren aandoen. Wat bedoelt de Heilige Geest daarmee? 

Je zou verwachten dat de apostel de nieuwe kleren zou invullen 

met zedigheid, keurigheid, vroomheid en gehoorzaamheid, 

kleren waarmee je in het openbaar moet kunnen verschijnen. 

Maar nee, Paulus geeft zijn betoog een wending: Doet	aan	de	

Heere	Jezus. Ga niet aan de slag met de wet, probeer niet in 

eigen kracht de wapens op te nemen, nee, laat de Heere Jezus 

Christus je wapen, je mantel zijn.

Paulus schreef aan de gelovigen. Zij moesten Christus aandoen. 

Maar ongelovigen hebben hetzelfde nodig. Geen wettische 

heiligmaking, maar een evangelische gehoorzaamheid, 

aangezet door de liefde van Christus. Wie zich (door genade) 

wikkelt in de Heere Jezus Christus, is het best gewapend. Uit 

de vereniging met Christus komt vast en zeker een heilig leven 

voort. Strijd dus niet buiten Christus om tegen de zonde. Ook 

ongelovigen zijn aan de wet gebonden, maar vergeet niet dat 

heilig leven buiten Christus om, moedeloosheid in de hand 

werkt. Uit slaafse motieven tegen de zonde strijden is verre van 

aan te raden. Zoek met je zonden en je verslaving tot Christus 

te vluchten. Zoek Hem in Zijn Woord en wees ervan verzekerd 

dat je niet eerst je verslaving te boven hoeft te zijn voor je mag 
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komen. Word wakker, leg de werken der duisternis af en doet 

aan de Heere Jezus. Neem de toevlucht tot Hem met alle schuld 

en nood. Rust niet voor je Hem in het Woord gevonden hebt.

	 De	nacht	is	voorbijgegaan,	en	de	dag	is	nabijgekomen.	

Laat	ons	dan	afleggen	de	werken	der	duisternis,	en	

aandoen	de	wapenen	des	lichts.	Laat	ons,	als	in	de	dag,	

eerlijk	wandelen,	niet	in	brasserijen	en	dronkenschappen,	

niet	in	slaapkamers	en	ontuchtigheden,	niet	in	twist	en	

nijdigheid;	maar	doet	aan	de	Heere	Jezus	Christus,	en	

verzorgt	het	vlees	niet	tot	begeerlijkheden.

 Romeinen 13:12-14

	 Dewijl	dan	Christus	voor	ons	in	het	vlees	geleden	heeft,	zo	

wapent	gij	u	ook	met	dezelfde	gedachte,	namelijk	dat	wie	

in	het	vlees	geleden	heeft,	die	heeft	opgehouden	van	de	

zonde.

  1 Petrus 4:1
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Niet te veel gezondigd

ER ZIJN VERSLAAFDEN die de kerk de rug toekeren omdat er 

voor hen toch geen hoop is. De kerk is niet iets voor mensen die 

jarenlang in de tang van een bepaalde zonde zitten, redeneren 

ze. Het begint met zondag ’s morgens thuisblijven en daarna 

wordt de kerkgang steeds minder. Ze raken moedeloos. 

‘Moedeloosheid staat bekering in de weg,’ schreef Van der Groe 

eeuwen geleden al. Intussen lacht de duivel. Eerst verleidt de 

boze tot zonde, daarna zegt hij dat je te ver bent gegaan, dat er 

voor jou geen vergeving is. En als je die leugenaar gelooft, ga 

je door, of val je weer terug in de zonde. Wat maakt het immers 

uit? Ik ga toch verloren, denk je.

Laat ik met nadruk zeggen dat de kerk er ook is voor (seksueel) 

verslaafden. De kerkgang is er juist om samen te strijden in de 

gebeden. Om Gods stem te horen. Om tot God de toevlucht te 

nemen, ondanks alles. Praat Kaïn niet na door te zeggen dat je 

zonden te groot zijn om vergeven te worden. Denk eerder aan 

wat Ezechiël moest zeggen tegen de hopeloze Joden, die zeiden 

dat ze in de zonden versmachtten en zich afvroegen hoe ze 

verder konden leven (Ezechiël 33:10). Wat zei hij dan? God zwoer! 

God zwoer dat zo waarachtig als Hij leeft, Hij geen lust heeft in 

de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich bekeren 

en leven. God deed daar een eed op. Geef dus geen geloof aan 

de duivel, je eigen hart en de vrome mensen die zeggen dat je 

te dood, te hard, te koud of te goddeloos bent. Bekeert u en 

gelooft het Evangelie. Verlaat de slechtigheden en leef. Onze 

God vergeeft menigvuldiglijk. Hij strekt Zijn handen uit naar een 

wederstrevig volk. Herhaal voor jezelf dat God Zijn heilige, maar 

barmhartige handen naar je uitstrekt.
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Ik begrijp ook niet hoe dat kan, maar het staat in Zijn Woord. 

Geloof dat. Geloof dat God jou nog steeds zoekt en je niet over 

het hoofd ziet. God heeft ervaring met goddelozen.

	 De	goddeloze	verlate	zijn	weg,	en	de	ongerechtige	man	

zijn	gedachten;	en	hij	bekere	zich	tot	de	Heere,	zo	zal	Hij	

Zich	zijner	ontfermen,	en	tot	onze	God,	want	Hij	vergeeft	

menigvuldiglijk.

 Jesaja 55:7

	 Zeg	tot	hen:	Zo	waarachtig	als	Ik	leef,	spreekt	de	Heere	

Heere,	zo	Ik	lust	heb	in	de	dood	des	goddelozen!	Maar	

daarin	heb	Ik	lust,	dat	de	goddeloze	zich	bekere	van	zijn	

weg	en	leve.	Bekeert	u,	bekeert	u	van	uw	boze	wegen,	want	

waarom	zoudt	gij	sterven,	o	huis	Israëls?

 Ezechiël 33:11
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Warmte

WE HEBBEN elkaar nodig in de strijd tegen de zonde. Hoe 

beter je huwelijk is, hoe minder de verleiding tot zonde. Iets 

soortgelijks geldt voor vrienden en de gemeente. Hoe beter je 

contacten zijn, hoe hechter de vriendschappen van mannen 

onder elkaar en van vrouwen en meisjes, des te minder is de 

behoefte aan valse intimiteit. Het is opvallend hoe vaak we in 

de Bijbel het woord elkaar tegenkomen. Niet dat een slechte 

verhouding een excuus is voor de zonde, maar vriendschap 

helpt vaak wel bij het voorkómen van zonde. Ledigheid is des 

duivels oorkussen, maar een gevoel van eenzaamheid ook. 

Vandaar dat we in de kerkelijke gemeente vriendschappen 

moeten onderhouden. We moeten niet als los zand zijn. Laten 

we warmte geven, zoeken en willen ontvangen. We hebben 

een verantwoordelijkheid tegenover elkaar, niet alleen om een 

eenheid te vormen, maar ook in de gezamenlijke strijd tegen de 

zonde.

Ik heb even gezocht welke woorden er in de Bijbel in dit verband 

gebruikt worden: Ontvangt elkander, heb elkaar lief, dient 

elkaar, vermaan, vergeef, vertroost elkaar, verdraagt elkander, 

acht elkaar hoog, onderwerp je aan elkaar, groet elkander, en 

meer. Wie in een concordantie zoekt op het woord elkaar vindt 

nog meer woorden. De lijst liegt er niet om. Niemand heeft het 

recht om een eenling te zijn en zich onafhankelijk op te stellen. 

Het is ook voor niemand goed om zich afzijdig te houden en 

alleen zondags zijn gezicht even te laten zien. We moeten op 

elkaar letten, elkaar niet veroordelen, maar helpen, binden en 

geen verdeeldheid zaaien.
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Vergeet ook je gezin niet, je ouders, je broers en zussen. Zoek ze 

op, nodig ze uit, maak contact, doe dingen samen. Het is Bijbels 

om samen sterker te staan. Mochten ouders dit lezen, investeer 

in je kinderen en blijf ze warmte geven.

	 Doch,	mijne	broeders,	ook	ik	zelf	ben	verzekerd	van	u,	

dat	gij	ook	zelven	vol	zijt	van	goedheid,	vervuld	met	alle	

kennis,	machtig	om	ook	elkander	te	vermanen.

 Romeinen 15:14
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De Bruidegom

LIEFDE IS STERK. Zelfs valse liefde verslaat zijn duizenden. 

Duizenden zetten hun leven, hun huwelijk, hun gezondheid en 

zaligheid op het spel voor een poosje genieten van de zonde 

tegen het zevende gebod. Dwaas, maar helaas waar.

Wat is daartegen opgewassen? Het beste medicijn is de liefde 

van Christus. De liefde die van Jezus komt en de liefde die God in 

het hart voor Hem werkt. Niets is zo krachtig als de geestelijke 

liefde tussen een zondaar en de Zaligmaker. Als we vol zijn 

van Jezus, is er geen plaats voor drugs, geen plaats voor de 

wereld, voor namaakliefde, voor pornografie. Er is dan ook geen 

behoefte aan. Laten we daarom Jezus, de Zoon van God, zoeken. 

We lezen hierover in het Hooglied van Salomo. De wereld en 

de zonde proberen een herderin met de naam Sulammith te 

verleiden. Ze blijft echter trouw aan haar geliefde en vertelt 

de dochters van Jeruzalem, de hofvrouwen van Salomo, over 

haar ware liefde. Ze heeft een tijd met Hem doorgebracht, en 

daardoor heeft de wereld en de zonde geen vat op haar. Lees 

Hooglied 4 om te horen hoeveel liefde de zondaar, de bruid 

krijgt, en lees Hooglied 5 vanaf vers 10 om te horen wat de bruid 

ziet in Jezus.

De Bruidegom drukt Zijn hartelijke liefde uit voor Zijn vrouw. 

Gods kinderen zijn een schoonheid in de ogen van Christus. 

Hij ziet geen vlek of rimpel (Efeze 5:27). Onbegrijpelijk! Als we 

in de spiegel van Gods wet kijken, schrikken we van onszelf. 

Maar de Heere Jezus ziet schoonheid in de Zijnen. Hij zwijgt 

daar niet over, maar fluistert de Zijnen in hun oor: Je ogen zijn 

duivenogen, wat heb je mooi haar, wat staan je tanden recht, 

wat heb je schone lippen. De Bruidegom heeft het over haar 
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ranke nek, over haar borsten zelfs. O, wat maakt dit Sulammith 

gelukkig. Wie zich door Jezus geliefd weet, staat sterk tegenover 

de zonde.

	 Opdat	Christus	door	het	geloof	in	uw	harten	wone,	en	gij	in	

de	liefde	geworteld	en	gegrond	zijt;	opdat	gij	ten	volle	kon	

begrijpen	met	al	de	heiligen,	welke	de	breedte	en	lengte	en	

diepte	en	hoogte	is,	en	bekennen	de	liefde	van	Christus,	die	

de	kennis	te	boven	gaat,	opdat	gij	vervuld	wordt	tot	al	de	

volheid	Gods.

 Efeze 3:17-19

	 Mijn	Liefste	is	blank	en	rood,	Hij	draagt	de	banier	boven	

tien	duizend.

 Hooglied 5:10

	 Vele	wateren	zouden	deze	liefde	niet	kunnen	uitblussen;	

ja,	de	rivieren	zouden	ze	niet	verdrinken;	al	gaf	iemand	al	

het	goed	van	zijn	huis	voor	deze	liefde,	men	zou	hem	ten	

enenmale	verachten.

 Hooglied 8:7
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Stille tijd

WAT HELPT, is om de dag te beginnen met God, met het luisteren 

naar Zijn stem en met Hem te spreken. Ik heb van verschillende 

mensen gehoord dat het wel of niet beginnen van de dag met 

God een groot verschil maakt. Neem daarom het besluit om wat 

eerder uit bed te komen en, al of niet met een dagboek, Gods 

Woord te bestuderen. Ik weet het, daar is wat wilskracht voor 

nodig. Maar wil je zonden en verslaving voorkomen en genezen, 

of niet?

Lees de waarschuwingen, de bemoedigingen, de beloften en 

bedreigingen. Lees het héle Woord en buig je knieën. Neem 

er rustig de tijd voor om te zeggen hoe groot en goed God is, 

maar ook hoe zwak en schuldig je zelf bent. En mag ik nog een 

stap verder gaan? Zoek gemeenschap met Jezus, zoek Hem 

in de Schrift en overdenk Wie Hij is. ‘Eenzaam en met God 

gemeenzaam.’ Maar een ‘zien op Jezus’ is ook profijtelijk in de 

strijd tegen de zonde. Ik weet wel: je kunt dat niet afdwingen 

en omgang met God en Christus is een gave, maar je zult toch 

wel moeten toegeven dat we dit wel moeten zoeken. Henoch 

wandelde met God. Dat betekende dat hij zich voortdurend 

bewust was van Gods nabijheid en genade. Geloven is niet 

alleen een zalig weten, maar ook een zalige verhouding met 

God, een liefdesrelatie met de Heere Jezus Christus. Hij zegt 

tegen de Zijnen: Gij	zijt	schoon,	mijn	vriendin,	zie,	gij	zijt	

schoon.	Geheel	zijt	gij	schoon,	Mijn	vriendin,	en	er	is	geen	

gebrek	aan	u	(Hooglied 4:1, 7). En omgekeerd zeggen Gods 

kinderen tot de Bruidegom: Mijn	Liefste	is	blank	en	rood	en	

draagt	de	banier	boven	tienduizend.	Zijn	gestalte	is	als	de	

Libanon,	uitverkoren	als	de	cederen	(Hooglied 5:10, 15).
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Wat is de verhouding van Christus met Zijn kinderen vaak koel. 

Wat wordt er weinig moeite gedaan om met Hem te wandelen. 

Of misschien weet je helemaal niet waar het over gaat. Zoek een 

Zaligmaker voor je zonden. Wel of niet op Hem leunen, maakt 

veel verschil. Niet alleen aan het begin van de dag.

	 Ik	bezweer	u,	gij	dochters	van	Jeruzalem,	indien	gij	mijn	

Liefste	vindt,	wat	zult	gij	Hem	aanzeggen?	Dat	ik	krank	ben	

van	liefde.

 Hooglied 5:8

	 Zijn	gehemelte	is	enkel	zoetigheid,	en	al	wat	aan	Hem	is,	is	

gans	begeerlijk.	Zulk	een	is	mijn	Liefste,	ja,	zulk	een	is	mijn	

Vriend,	gij	dochteren	van	Jeruzalem.

 Hooglied 5:16
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Gij zijt schoon, mijn vriendin

IN HET vorige hoofdstukje kwam de zalige verhouding met 

God aan de orde. Het is goed om in het boek Hooglied deze 

meest heilige relatie in het hart te kijken. Hierbij vergeleken 

valt het mooiste huwelijk in het niet en alle valse intimiteit ziet 

er des te leger uit. Overdenk wat het is om als vuile zondaar 

Christus te horen zeggen: Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin, 

wat ben je mooi. Uw ogen zijn duivenogen, rond, glanzend 

en oprecht. Duivenogen? Ja, we denken daarbij aan het werk 

van de Heilige Geest, Die met een duif vergeleken wordt. De 

Bruidegom vindt de liefde, de vreugde, de oprechtheid prachtig. 

Dat is pas schoonheid! Kijk naar haar lang, golvend haar. De 

Bruidegom vergelijkt het met de zwart gewolde schapen in 

een heuvellandschap. Ze ziet er machtig, vorstelijk, statig, 

majesteitelijk uit. Het haar is immers de heerlijkheid van een 

vrouw (1 Korinthe 11:15).

Deze adeldom verplicht. Is onze naam ook verbonden aan de 

hoogste Naam in het heelal? Uw tanden zijn als een kudde 

schapen die, net geschoren, in een perfecte rij lopen. Haar 

tanden staan recht, er wordt er niet een gemist en ze zijn 

hagelwit. De Bruidegom merkt dat ze naar Hem lacht en haar 

vreugde in Jezus zoekt. Hij zegt dat ook gewoon tegen haar en 

die woorden mogen haar hart verwarmen. Uw lippen zijn als 

een scharlaken snoer en uw spraak is liefelijk. Het gaat over de 

gave mond en de liefelijke klank van haar stem. De mond drukt 

het karakter uit, en deze lippen spreken lieve woorden over de 

Bruidegom. Ze spreekt de taal van Kanaän en geen enkele taal 

roert het hart van de Bruidegom meer dan deze taal. Een taal, 

geleerd door de Heilige Geest. Haar wangen of slapen zijn rood 
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als het binnenste van een granaatappel. Met andere woorden: 

ze bloost. Ze stelt zich kwetsbaar op, ze is nederig en verlegen. 

Of is het rode een teken van gezondheid? Om haar hals draagt 

ze haar verlovingsversierselen en daar is ze trots op. Ze houdt 

haar hoofd fier omhoog en haar nek ziet eruit als een sterke 

toren. Haar lichaam is volgroeid en je kunt zien dat ze geen 

meisje meer is. Hebben we deze christelijke schoonheid en zien 

we die bij anderen?

	 Uw	tanden	zijn	als	een	kudde	schapen,	die	geschoren	zijn,	

die	uit	de	wasstede	opkomen,	die	altezamen	tweelingen	

voortbrengen,	en	geen	onder	hen	is	jongeloos.

 Hooglied 4:2

	 Uw	hals	is	als	Davids	toren,	die	gebouwd	is	tot	ophanging	

van	wapentuig,	waar	duizend	rondassen	aan	hangen,	

altemaal	zijnde	schilden	der	helden.

 Hooglied 4:4
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Krank van liefde

IEDEREEN heeft behoefte aan liefde en geborgenheid, en 

probeert die desnoods op een zondige manier te bemachtigen. 

Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in God. David doelde 

daarop toen hij schreef over ‘verzadiging van vreugde voor Gods 

aangezicht’ en ‘lieflijkheden in Zijn rechterhand’. In Hooglied 

lezen we de uitdrukking ‘krank van liefde’. Je hart is overstelpt 

als je over Jezus zeggen kunt: Hij Die Zich voor mij gegeven 

heeft, Hem Die mij heeft liefgehad, Hem Die voor mij met Zijn 

dood heeft betaald. 

De Heilige Geest kan het hart van zondaren openen en vervullen 

met Zijn liefde.

Wat heeft dat te maken met de strijd tegen de zonde? Lees de 

eerste drie verzen van Efeze 5. Paulus maant de christenen 

in Efeze om in de liefde te wandelen, gelijk Christus ons 

liefgehad heeft, en voegt er gelijk aan toe: maar	hoererij	en	alle	

onreinigheid,	of	gierigheid,	laat	ook	onder	u	niet	genoemd	

worden. Met andere woorden: als we in de liefde wandelen, is er 

geen ruimte voor onreinheid, namaak-intimiteit en verslaving 

aan het internet.

Zonde is alleen zoet als je honger hebt. Maar als we de liefde 

Gods proeven, is er aan zonde geen behoefte. Vergeleken 

met de zuivere liefde van Christus en voor Christus, is zonde 

banaal, goedkoop, onecht, namaak. Laten we daarom niet het 

ene gat stoppen met het andere. Wie van de ene verslaving af 

wil komen, loopt immers gevaar in de handen van een andere 

verzoeking te vallen. Daarom is feitelijk de enige remedie om 

ons geluk in God, in Jezus te zoeken.
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God geve ons om in de liefde te wandelen, om geworteld en 

gegrond te zijn in de liefde, om vervuld te zijn met al de volheid 

Gods. Wat een wonder om die liefde te ervaren. Denk aan 

Hooglied 1:2: ‘Hij kusse mij met de kussen Zijns monds, want Uw 

uitnemende liefde is beter dan wijn.’ Noem het heilig dronken 

zijn in de liefde. God geve ons die. Die liefde geeft inhoud, kleur 

en zin aan je leven. Wie verzadigd is met die liefde, heeft genoeg 

en is tevreden. Als een kind dat net gedronken heeft op de 

schoot van zijn moeder.

	 Opdat	Christus	door	het	geloof	in	uw	harten	wone,	en	gij	in	

de	liefde	geworteld	en	gegrond	zijt.

 Efeze 3:17

	 En	bekennen	de	liefde	van	Christus,	die	de	kennis	te	boven	

gaat,	opdat	gij	vervuld	wordt	tot	al	de	volheid	Gods.

 Efeze 3:19

	 En	wandelt	in	de	liefde,	gelijkerwijs	ook	Christus	ons	

liefgehad	heeft,	en	Zichzelf	voor	ons	heeft	overgegeven	tot	

een	offerande	en	een	slachtoffer	Gode,	tot	een	welriekende	

reuk.	Maar	hoererij	en	alle	onreinheid	of	gierigheid,	laat	

ook	onder	u	niet	genaamd	worden,	gelijkerwijs	het	de	

heiligen	betaamt.

 Efeze 5:2, 3

	 En	wordt	niet	dronken	in	wijn,	waarin	overdaad	is,	maar	

wordt	vervuld	met	den	Geest.

 Efeze 5:18

	 Hij	voert	mij	in	het	wijnhuis,	en	de	liefde	is	Zijn	banier	over	

mij.

 Hooglied 2:4
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Rechter

PAULUS was niet bevreesd om over de Heere Jezus als Rechter 

te spreken. Een Rechter, aangesteld door God. Paulus werd 

uitgenodigd om te spreken over zijn God en hij nam die 

uitnodiging aan. Op een uiterst vriendelijke en liefdevolle 

manier stond hij de mannen van Athene te woord. Heel tactisch 

en wijs ook, maar anderzijds niet te lief. In zijn eerste officiële 

onderhoud met de Epicuréïsche en Stoïsche wijsgeren stelde 

de apostel dat de hele wereld geoordeeld zal worden door een 

Rechter, namelijk door Hem Die uit de dood is opgestaan. Wat 

een boodschap om mee te beginnen! Paulus is in zijn toespraak 

van meet af aan ernstig, geeft aan dat we voor God geschapen 

zijn en dat Hij gevonden wil worden, een band met ons wil. 

Zonde is dat we voor God ons hoofd omdraaien en ons met 

uiterlijke godsdienst tevreden te stellen.

Christus komt als Rechter en de aanklacht liegt er niet om. De 

minimale straf voor elke zonde is eeuwige verdoemenis. De 

boeken worden geopend en de doden, klein en groot, staan 

dan voor God. O, wat zal het zijn om weggezonden te worden, 

om te horen dat je in twee werelden wilde leven, dat God jou 

niet erkent als Zijn kind. O, de verontwaardiging van God zal 

diep zijn. Verontwaardiging vanwege het feit dat er niet eens 

berouw was, dat zoveel zonden tegen beter weten in gedaan 

zijn. Verontwaardiging dat we op zo grote zaligheid geen acht 

hebben geslagen, hoererij hebben gepleegd met deze wereld, 

zoveel tijd hebben vermorst, de Heere niet gezocht hebben. 

Hoogste verontwaardiging omdat we niet in Hem hebben 

geloofd, niet gekomen zijn, maar het Evangelie ongehoorzaam 

zijn geweest.
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Begrijp Paulus echter niet verkeerd. Hij had graag verder 

op deze dingen in willen gaan en over de mogelijkheid van 

vergeving willen praten, maar daar kreeg hij de kans niet voor.

Bedenk ook dat het praten over een Rechter bedoeld was om 

de Grieken voor te bereiden op Zijn komst, niet om ze mee te 

delen dat ze wel verloren zouden gaan. Integendeel. Ook als we 

vandaag de wet prediken, is dat bedoeld tot ons behoud.

	 Daarom	dat	Hij	een	dag	gesteld	heeft,	op	welke	Hij	de	

aardbodem	rechtvaardiglijk	zal	oordelen,	door	een	Man,	

Die	Hij	daartoe	geordineerd	heeft,	verzekering	daarvan	

doende	aan	allen,	dewijl	Hij	Hem	uit	de	doden	opgewekt	

heeft.

 Handelingen 17:31

	 In	de	dag,	wanneer	God	de	verborgen	dingen	der	mensen	

zal	oordelen	door	Jezus	Christus,	naar	mijn	Evangelie.

 Romeinen 2:16

	 En	vóór	Hem	zullen	al	de	volkeren	vergaderd	worden,	

en	Hij	zal	ze	van	elkander	scheiden,	gelijk	de	herder	de	

schapen	van	de	bokken	scheidt.

 Matthéüs 25:32

	 Want	wij	allen	moeten	geopenbaard	worden	voor	de	

rechterstoel	van	Christus,	opdat	een	iegelijk	wegdrage	

hetgeen	door	het	lichaam	geschiedt,	naar	dat	hij	gedaan	

heeft,	hetzij	goed,	hetzij	kwaad.

  2 Korinthe 5:10
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Kies vandaag nog

DUS welke kant wil je op? Er is een radicale keus nodig is. Kun 

je vandaag het roer niet omgooien? Je kunt jezelf geen nieuw 

hart geven, maar ik daag je uit om je hoofd te gebruiken en niet 

hollend je verderf tegemoet te gaan. Tot hiertoe en niet verder, 

lieve vrienden!

Wat wil je, het een of het ander, de dood of het leven? Ja en nee 

gaat niet samen. Je kunt niet van twee walletjes eten. Je kunt 

niet God dienen en de Mammon. Soms wordt in de Bijbel iets 

vrijgelaten, bijvoorbeeld of je Joodse feestdagen moest blijven 

onderhouden. Iedereen moest dat voor zichzelf uitmaken, er 

was geen goed en fout op dat punt. Bij veel dingen is het echter 

zwart of wit, dood of leven, ja of nee. Je loopt op de brede óf op 

de smalle weg. Je gaat naar de hemel óf naar de hel. Kus de Zoon 

opdat Hij niet toorne. Gods toorn over de zonde is oneindig, 

omdat zonde zonde tegen een oneindig God is. Een fractie van 

die toorn is genoeg om te vergaan. Denk er eens over na dat God 

ons vriendelijk waarschuwt voor Zichzelf. Val de Zoon te voet, 

capituleer en geef je roer uit handen. Je vraagt je misschien 

af of Gods Zoon je aan Zijn voeten wil hebben en je niet weg 

zal schoppen. Maar het omgekeerde is waar. Hij toornt als je 

Hem niet te voet valt. God neemt het ons hoogst kwalijk als we 

aarzelen, harde gedachten van Hem hebben, niet geloven in Zijn 

welwillendheid om zondaren te zaligen.

Maar wat vraagt de Heere dan precies? Net te doen alsof we 

berouw hebben? Moeten we ons uiterste best doen om geloof 

uit onze ziel te persen? Nee, vergis je niet. God kijkt dwars 

door ons heen. Hij vraagt ons hart, waar zaligmakend geloof. 
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En eerlijk is eerlijk, wie valt de Zoon te voet als we Hem niet 

kennen, niet hoogachten? Laten we er geen circus van maken 

en leeuwen door hoepels dwingen te springen. En toch: kiest 

heden wie gij dienen zult.

	 Kust	de	Zoon,	opdat	Hij	niet	toorne,	en	gij	op	de	weg	

vergaat,	wanneer	Zijn	toorn	maar	een	weinig	zou	

ontbranden.	Welgelukzalig	zijn	allen	die	op	Hem	

betrouwen.

 Psalm 2:12
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Het toekomende leven

ALTIJD bij de Heere zijn, bij Hem Die de Zijnen oneindig liefheeft, 

Zijn Kerk gekocht heeft met bloed. Bij die lieve Heere Jezus 

Christus, de Herder der schapen, Die de Kerk heeft liefgehad, 

zelfs toen ze nog vijanden waren. Daar moet je veel over 

denken.

Een sterk middel in de strijd tegen de zonde is het overdenken 

van de hemel, en van wat we mislopen als we God niet dienen 

en de goede strijd niet strijden. Ik bedoel dit: laten we telkens 

de tijd nemen om te overdenken hoe gelukkig Gods kinderen 

worden. Ze gaan naar de hemel en na de wederkomst naar 

een nieuwe aarde. Als de verleiding sterk wordt, richt dan je 

gedachten op de hemel, op het bij God zijn. Bedenk dat het 

nodig is eerst het Koninkrijk Gods te zoeken.

Gods kinderen gaan onmiddellijk bij het sterven naar de hemel 

en worden voor altijd verenigd met hun Bruidegom, met 

hun Hoofd, hun Zaligmaker. Nooit zullen ze meer twijfelen, 

nooit meer schuldgevoel hebben en zich altijd als een kind 

thuis voelen bij God. Overweeg deze dingen ernstig. O, we 

zullen wat missen als we onszelf verharden in de zonde. En 

dat terwijl Gods oprechte kinderen de strijd dan gestreden 

hebben en hun loop beëindigd. Voor hen is de onverwelkelijke 

kroon weggelegd. Niets zal hun vrede ooit meer storen. Bij de 

opstanding krijgen ze hun lichaam terug, maar dan onsterfelijk. 

Uit ons vlees zullen we God zien, met onze eigen ogen de 

Meester zien. De koningin van Scheba zei dat de helft van de 

wijsheid en rijkdom van Salomo haar niet was aangezegd. Ze 

stond verbaasd en er was geen geest meer in haar. Dat is echter 
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niets vergeleken bij wat God weggelegd heeft voor degenen die 

Hem vrezen. Weet wat je zult missen, beste vrienden. Zoek God, 

houd het einde voor ogen. Zoek wat je mag houden.

	 En	ik	heb	die	woorden	niet	geloofd,	totdat	ik	gekomen	ben,	

en	mijn	ogen	dat	gezien	hebben;	en	zie,	de	helft	is	mij	niet	

aangezegd;	gij	hebt	met	wijsheid	en	goed	overtroffen	het	

gerucht	dat	ik	gehoord	heb.

  1 Koningen 10:7

	 Maar	gelijk	geschreven	is:	Hetgeen	het	oog	niet	heeft	

gezien	en	het	oor	niet	heeft	gehoord,	en	in	het	hart	des	

mensen	niet	is	opgeklommen,	hetgeen	God	bereid	heeft	

dien,	die	Hem	liefhebben.

  1 Korinthe 2:9
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Zien op Jezus

VUL JE HART. Ja, je leest het goed: vul je hart en hoofd met wat 

beters dan zondige vreugde. Zorg dat er geen plaats is voor 

zondige gedachten. Doe zondige begeerten de deur uit door 

je op het goede te richten. Het goede! En wat is er beter dan 

Christus Zelf! Ik weet het: we kunnen niet op bevel ‘zien op 

Jezus’. Je moet oog voor Hem krijgen. Maar toch is het goed om 

te beginnen met heilige overdenkingen, om over Hem te lezen. 

Ik was bezig een preek over het vijfde hoofdstuk van Hooglied, 

en de gedachte kwam bij me op dat als Christus onze zalige 

overdenking is, we de zonde wel moeten schuwen. De Zoon van 

God zet alles in de schaduw. Hij is blank en onbezoedeld. Met 

een gezonde, rode kleur op Zijn heilig gezicht. Zijn zwarte haar 

wijst op Zijn eeuwige jeugd, Zijn ogen zijn als waterbeken. Met 

Zijn azuurblauwe ogen van liefde laat Hij de bruid smelten. Zijn 

gelaatstrekken zijn krachtig, goed, hartelijk, trouw. Hij lijkt uit 

elpenbeen gehouwen en Zijn benen zijn als marmeren pilaren. 

Hij staat als een man en heeft geen stok nodig. Hij staat recht 

als een cederboom van Libanon. Een kus van Hem bedwelmt 

de bruid. Hij is niet alleen een Bruidegom, maar tegelijk ook de 

beste Vriend van de bruid.

Heb je ooit op deze Jezus gelet? Hem gezien met geloofsogen 

en je ziel aan Hem verloren? Alles aan Hem is gans begeerlijk 

(Hooglied 5:16). Wie in de zonde leeft, verwijdert zich steeds 

verder van deze Man uit duizend. Wie door Gods genade Hem 

begeert, in Hem gelooft en Hem steeds weer zoekt, zal straks 

altijd bij Hem zijn. Hij is de Zaligmaker, de Zondevernieler. Hij 

vereffent de schuld, geeft recht op eeuwig leven. We kunnen 

ons geen betere Koning wensen. Hij is de Man om naar te 
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luisteren, om op te leunen, om vrede bij te voelen, om volkomen 

te vertrouwen, om eeuwig lief te hebben. Wees met niemand 

minder tevreden. Het is gevaarlijk om er alleen voor te staan! 

Zonder Hem staan we voor eigen rekening.

	 Mijn	Liefste	is	blank	en	rood,	Hij	draagt	de	banier	boven	

tienduizend.

 Hooglied 5:10

	 Zijn	schenkelen	zijn	als	marmeren	pilaren,	gegrond	

op	voeten	van	het	dichtste	goud;	Zijn	gestalte	is	als	de	

Libanon,	uitverkoren	als	de	cederen.

 Hooglied 5:15

	 Zijn	gehemelte	is	enkel	zoetigheid,	en	al	wat	aan	Hem	is,	is	

gans	begeerlijk.	Zulk	een	is	mijn	Liefste,	ja,	zulk	een	is	mijn	

Vriend,	gij	dochteren	van	Jeruzalem.

 Hooglied 5:16
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Evangelische heiligmaking

DE TITEL van dit hoofdstukje is een hele mond vol. Toch 

is het niet zo moeilijk als het lijkt. Het gaat om de manier 

waarop we naar een heilig leven moeten streven. Het zou een 

evangelische manier moeten zijn, geen wettische manier. Met 

andere woorden: strijd niet in eigen kracht, maar zoek kracht 

in Christus. Doe het niet zelf, maar laat God het doen! Neem 

jezelf niet in een wurggreep waarin je bijna stikt, maar denk 

aan het Evangelie, aan het feit dat Christus gekomen is om 

zondaren zalig te maken. ‘Hij zal Israël verlossen van al hun 

ongerechtigheden’ (Psalm 130). God vergeeft niet alleen, maar 

verlost ook van de slavernij van de zonden. Zoek die genade, en 

niets minder dan dat! Niet dat Gods kinderen passief moeten 

toezien wat God doet, integendeel, maar het maakt groot 

verschil hoe er gevochten wordt: gespannen en geforceerd, of in 

Jezus’ kracht.

Luister bijvoorbeeld naar Paulus’ bekende woorden: Werkt	uw	

zaligheid	met	vrezen	en	beven,	want	het	is	God	Die	in	u	werkt. 

Juist omdat het Gods werk is, riep de apostel op om ten bloede 

toe te strijden tegen de zonde. Als het van onze kant moest 

komen, konden we wel ophouden! Of denk aan Davids gebed: 

‘Schep in mij een nieuw hart.’ Het gebed is een belangrijk stuk 

van de evangelische heiligmaking. 

Denk ook aan het vertrouwen op Gods beloften, de belofte 

van de Heilige Geest. Het is een van de zegeningen van Gods 

verbond om Zijn wet in het hart van de Zijnen te schrijven. 

Bij evangelische heiligmaking denk ik vooral aan het 

overdenken van Christus. Er is geen machtiger wapen tegen de 

zonde dan het zien op Jezus. Kijk hoe Paulus de levende Kerk 
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aanmoedigt: ‘Zuivert dan de oude zuurdesem uit (...), want ook 

ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus’ ( 1 Korinthe 

5:6, 1 Petrus 4:1). 

Laat ik nog een stap verdergaan. We hebben nodig om de Heere 

Jezus aan te doen (Romeinen 13:14). Een levend geloof in Hem is 

het beste in de strijd tegen de zonde.

	 Maar	die	de	Heere	verwachten,	zullen	de	kracht	

vernieuwen;	zij	zullen	opvaren	met	vleugelen,	gelijk	de	

arenden;	zij	zullen	lopen,	en	niet	moede	worden,	zij	zullen	

wandelen,	en	niet	mat	worden.

 Jesaja 40:31

	 En	Ik	zal	Mijn	Geest	geven	in	het	binnenste	van	u;	en	Ik	zal	

maken,	dat	gij	in	Mijn	inzettingen	zult	wandelen,	en	Mijn	

rechten	zult	bewaren	en	doen.

 Ezechiël 36:27

	 Alzo	dan,	mijn	geliefden,	gelijk	gij	allen	tijd	gehoorzaam	

geweest	zijt,	niet	als	in	mijn	tegenwoordigheid	alleen,	

maar	veel	meer	nu	in	mijn	afwezen,	werkt	uws	zelfs	

zaligheid	met	vreze	en	beven;	want	het	is	God,	Die	

in	u	werkt	beide	het	willen	en	het	werken,	naar	Zijn	

welbehagen.

 Filippenzen 2:12, 13
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Om klein te houden

JE KOMT er hier nooit van af. Ook de ware gelovigen niet. De 

Heere verlost Zijn kinderen wel van de slavernij der zonde, 

maar niet helemaal van de zonde zelf. Zelfs Paulus bleef last 

houden van zijn zondige ‘vlees’. Waarom? vragen we ons af. 

Gods kinderen blijven zichzelf tegenvallen en worden de strijd 

soms moe. De zonde kan een doorn in je vlees zijn. Waarom 

verlost de Heere de Zijnen niet van deze zwakheid en waarom 

moet de strijd een leven lang duren? Het is niet zonder reden. 

We kunnen God niet narekenen, maar het is in ieder geval 

om ons kleiner en ootmoediger te maken. Ook Gods kinderen 

hebben gist in hun schoenen en de neiging om groot te worden 

met hun bekering, net als Petrus. En juist dat wil de Heere niet 

toelaten. Hij wil bij de Zijnen graag zien dat ze lage gedachten 

van zichzelf hebben. De doorn in Paulus’ vlees zal misschien wel 

geen bepaalde zonde zijn geweest, maar diende in ieder geval 

hetzelfde doel, namelijk dat Hij zich niet zou verheffen. Het is 

om te voorkomen dat Gods kinderen onuitstaanbaar worden, 

terwijl alle eer alleen God toekomt. Ik heb wel eens gedacht dat 

de armen van geest uit de zaligsprekingen beginnelingen in de 

genade waren. Ik heb later begrepen dat al Gods kinderen arm 

van geest moeten blijven want alleen hunner is het Koninkrijk 

der hemelen.

En wat te denken van onze medemens? Het is funest om 

‘bekeerd’ over te komen, terwijl we geen haar beter zijn dan 

anderen. Daarom kan het geen kwaad om zonde-prikkels te 

blijven voelen. Het maakt Gods kinderen hopelijk benaderbaar. 

Overblijvende zwakheid is nooit goed te praten, maar kan wel 

een goede uitwerking hebben. Wie meent te staan, zie toe 
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dat hij niet valle! Goed dus, om naast onbekeerde zondaren 

te kunnen staan, om nooit boven een gebroken en verslagen 

zondaar uit te groeien. Ik denk aan David, die schrijft in zijn 

bekende 51ste Psalm:	Zo	zal	ik	de	overtreders	Uw	wegen	leren,	

en	de	zondaars	zullen	zich	tot	U	bekeren. Hij stond niet zo hoog 

met zichzelf en als er voor hem genade was, is die er zeker voor 

anderen!

	 En	opdat	ik	mij	door	de	uitnemendheid	der	openbaringen	

niet	zou	verheffen,	zo	is	mij	gegeven	een	scherpe	doorn	in	

het	vlees,	namelijk	een	engel	des	satans,	dat	hij	mij	met	

vuisten	slaan	zou,	opdat	ik	mij	niet	zou	verheffen.

  2 Korinthe 12:7

	 De	offeranden	Gods	zijn	een	gebroken	geest;	een	gebroken	

en	verslagen	hart	zult	Gij,	o	God,	niet	verachten.

 Psalm 51:19
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Opnieuw de toevlucht nemen

WEL VAN DE MACHT van de zonde verlost worden, maar niet 

van het lichaam	der	zonde zelf. Waarom was dat? Niet alleen 

om de kerk klein te houden, maar ook om altijd weer opnieuw 

de toevlucht tot Christus te nemen. Zou Christus steeds 

dierbaarder worden, zou Hij Gods kinderen steeds liever zijn, 

als zij zich steeds bekeerder zouden voelen? Zonder strijd tegen 

de zonde zou Gods volk zó gewend raken aan hun verlossing, 

dat Christus erdoor zou verbleken. De Heere gebruikt daarom 

de overgebleven zwakheid om telkens opnieuw tot Christus te 

laten vluchten, om Hem te laten rijzen en de Zijnen minder te 

laten worden.

Het toevlucht nemen blijft niet beperkt tot één keer. Gods 

kinderen worden geoefend met vallen en opstaan. De 

overgebleven zonden verootmoedigen, veroorzaken berouw 

en vaak ook twijfel. Gods kinderen zijn dan ook nooit klaar met 

het stuk van de vergeving. Zelfs de meest gevorderde en meest 

geoefende christen heeft pijnscheuten en komt weer op de 

knieën terecht. Al doen ze minder zonden, ze worden steeds 

groter zondaar. Op deze manier denken de ware gelovigen 

steeds groter van Gods trouw en liefde. Het wonder van genade 

wordt groter en Gods kinderen gaan steeds meer in Christus 

zien. Het geloof wordt weer levend gemaakt, het berouw wordt 

steeds meer gevoeld. Petrus begreep juist na zijn diepe val weer 

meer van de Middelaar. En zo blijft het maar doorgaan. Niet 

dat Gods kinderen in de zonde kunnen leven, want ze haten de 

zonden, maar het vallen in de zonden heeft wel deze bijwerking. 

Ik	ellendig	mens, schreef Paulus. Maar er volgt wat op deze 

woorden: Ik	dank	God	door	Jezus	Christus. De strijd tegen de 
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zonden geeft het geloof meer inhoud.

Hoe is dat bij ons? Is de zondemacht gebroken en willen we 

God niet meer bedroeven? Zijn er zonden tegen onze wil in ons 

overgebleven? Vergeet niet dat zondaren genodigd worden om 

hun zaligheid in Christus te zoeken. ‘Keer nochtans weder tot 

Mij!’

	 ...	en	Petrus	werd	indachtig	het	woord	van	Jezus,	Die	tot	

hem	gezegd	had:	Eer	de	haan	gekraaid	zal	hebben,	zult	

gij	Mij	driemaal	verloochenen.	En	naar	buiten	gaande,	

weende	hij	bitterlijk.

 Matthéüs 26:75

	 Zo	is	er	dan	nu	geen	verdoemenis	voor	degenen	die	in	

Christus	Jezus	zijn,	die	niet	naar	het	vlees	wandelen,	maar	

naar	de	Geest.

 Romeinen 8:1

	 Men	zegt:	Zo	een	man	zijn	huisvrouw	verlaat,	en	zij	gaat	

van	hem,	en	wordt	eens	anderen	mans,	zal	hij	ook	tot	

haar	nog	wederkeren?	Zou	datzelve	land	niet	grotelijks	

ontheiligd	worden?	Gij	nu	hebt	met	vele	boeleerders	

gehoereerd,	keer	nochtans	weder	tot	Mij,	spreekt	de	Heere.

 Jeremia 3:1
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Toch blijven bidden

ZONDER BIDDEN naar bed omdat je in een zonde gevallen bent? 

Een paar dagen God niet onder de ogen durven komen omdat je 

je hypocriet voelt? Ik kan het begrijpen, maar zo hoeft het niet. 

Je mag altijd bidden: Ik	ellendig	mens,	wie	zal	mij	verlossen. 

Blijf bidden, ondanks dat je je voor God schaamt. Besef dat 

God wil dat we biddend strijden tegen de zonden. Om zonden 

te voorkomen, om vergeving te vragen, om alert te zijn, om 

voor gelegenheid en genegenheid bewaard te worden. Vooral 

beginnende christenen kunnen soms het gevoel hebben zichzelf 

staande te kunnen houden zonder vurig gebed. De Heere wil 

de ware gelovigen echter zien strijden in hun gebeden, dat ze 

bezig zijn met het doden van hun oude natuur, zodat ze niet 

gearriveerd raken, maar behoeftig en afhankelijk blijven.

Met andere woorden: het gebed Vergeef	ons	onze	schulden 

blijft een vast onderdeel van het gebed, ook al zijn de zonden 

van Gods kinderen vergeven. Vergeving is nooit vanzelfsprekend 

en automatisch. Daarnaast is het zaak om te blijven bidden: Leid	

ons	niet	in	verzoeking,	maar	verlos	ons	van	de	boze. Paulus 

vroeg voor hem te strijden in de gebeden en datzelfde biddende 

strijden is nodig in de oorlog tegen de vijanden, tegen wereld, 

duivel en eigen vlees. Bid zonder ophouden, loop de loopbaan, 

zoek in afhankelijkheid heilig te leven. Neem de tijd om te 

bidden, ook als je geen zin hebt. Zonder gebed kruipt de zonde 

weer door de kieren naar binnen. Belijd je zwakheden, zeg de 

Heere dat je jezelf niet vertrouwt. Schreeuw het uit tot God: Wie 

zal mij verlossen van het lichaam dezes doods. Klaag tot God: 

Het kwade dat ik niet wil, doe ik. Verwaarloos dit middel niet. 

En als je weer met je gedachten zondigt, breng het gerust bij de 
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Heere. Je voor God schamen is goed, maar blijf er niet om bij de 

Heere vandaan.

	 Ik	ellendig	mens,	wie	zal	mij	verlossen	uit	het	lichaam	

dezes	doods?	Ik	dank	God	door	Jezus	Christus,	onze	Heere.	

Zo	dan,	ik	zelf	dien	wel	met	het	gemoed	de	wet	Gods,	maar	

met	het	vlees	de	wet	der	zonde.

 Romeinen 7:24, 25

	 En	het	geschiedde,	toen	Hij	in	een	zekere	plaats	was	

biddende,	als	Hij	ophield,	dat	een	van	Zijn	discipelen	tot	

Hem	zeide:	Heere,	leer	ons	bidden,	gelijk	ook	Johannes	zijn	

discipelen	geleerd	heeft.

 Lukas 11:1

	 Strijdt	om	in	te	gaan	door	de	enge	poort;	want	velen	(zeg	Ik	

u)	zullen	zoeken	in	te	gaan,	en	zullen	niet	kunnen.

 Lukas 13:24
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Verlangen naar het einde

ZOLANG het redelijk goed gaat, willen we wel hier op aarde 

blijven, en nee, nog liever geen afscheid nemen. We hangen aan 

het leven en proberen er wat van te maken. Beestachtige liefde 

tot de wereld noemde Calvijn dat. Er zijn op zijn minst drie 

redenen om de wereldzin te breken. Tegenslagen (1) kunnen zo 

deprimerend zijn dat het voor ons niet meer hoeft. Veel mooier 

is als de liefde (2) ons naar God doet verlangen. Een derde 

mogelijkheid is om de zonde moe te zijn (3) en daar eindelijk 

van verlost te willen worden. De apostel Paulus bad daarom. 

Hij verlangde niet alleen om van de doorn in zijn vlees verlost 

te worden, wilde niets liever dan bij Christus te zijn, maar 

wilde ook graag het oude vlees afleggen. In de hemel hoefde 

hij niet meer ‘Ik	ellendig	mens’ te klagen. De Heere wil Zijn 

pelgrims sterker laten verlangen naar de hemel en het komende 

Koninkrijk. Daarom is het niet alleen goed voor hen om te lijden 

aan de gevolgen van de zonden, maar ook aan de zonde zelf. 

Laat Gods kinderen maar blijven zuchten om eindelijk van alle 

zonden verlost te worden en om straks met het Lam te regeren.

O, wat zal het zijn om bij God en Jezus te zijn en zonder zonden 

God ongestoord te kunnen loven. Het is de strijd des geloofs 

waard! Zalig zijn die hongeren en dorsten naar dit leven van 

gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Of lees wat er staat 

in de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1 en 2: God	verlost	

hen	in	dit	leven	niet	ganselijk	van	het	vlees,	hetwelk	hun	

gestadige	oorzaak	geeft	naar	het	eindperk	der	volmaaktheid	

te	zuchten,	totdat	zij	van	het	lichaam	des	doods	ontbonden	

zijnde,	met	het	Lam	Gods	in	de	hemelen	zullen	regeren. Om 

de zonde de baas te zijn en als koningen te heersen, alleen 
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onderworpen aan God. Zuchten we naar die tijd, of zondigen we 

liever door? Lees deze twee artikelen eens helemaal.

	 En	niet	alleen	dit,	maar	ook	wij	zelf,	die	de	eerstelingen	des	

Geestes	hebben,	wij	ook	zelven,	zeg	ik,	zuchten	in	onszelf,	

verwachtende	de	aanneming	tot	kinderen,	namelijk	de	

verlossing	onzes	lichaams.

 Romeinen 8:23

	 Zalig	zijn	die	hongeren	en	dorsten	naar	de	gerechtigheid;	

want	zij	zullen	verzadigd	worden.

 Matthéüs 5:6
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Geen reden voor ongeloof

DE OVERBLIJVENDE ZWAKHEID laat Gods kinderen vaak beven. 

Hoe kan dit met genade gepaard gaan? vragen ze zich af. Het 

vallen in zonde kan resulteren in geestelijke donkerheid en 

twijfel als de Geest bedroefd wordt. Toch hoeft het zover niet 

te komen. Klagen over je zonden kan ook samengaan met 

een dankgebed. Dat klinkt op het eerste gezicht wat vreemd. 

Hoe kunnen klagen en danken samengaan? Toch lezen we dat 

bijvoorbeeld in de bekende woorden: ‘Ik ellendig mens, wie zal 

mij verlossen van het lichaam dezes doods? Ik dank God door 

Jezus Christus onze Heere’ (Romeinen 7:24, 25). Paulus bleef 

niet in zijn klacht steken, maar geloofde vast in het feit dat God 

hem van zijn schuld had verlost en van zijn zondige natuur zou 

verlossen.

‘Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere.’ Ik hoor wel 

ootmoed in deze woorden. Ik hoor een vurig gebed, ik hoor 

geloof in de Heere Jezus en ook over de vaste hoop dat het 

goed zal komen. Paulus dankte alvast voor wat hij nog niet 

had gekregen, maar straks zou ontvangen. Wat een geloof 

in zijn Heere en Zaligmaker! Wat een bijzondere blijdschap, 

ootmoedige vreugde. Hier geen spoor van ongeloof, ondanks 

zijn oprechte klacht over zichzelf.

Zoiets doen we Paulus niet na. Dit geloof is een gave van de 

Heilige Geest. Dit is geen valse zekerheid en aangepraat geloof, 

maar geloof van het zuiverste gehalte. Boezemzonden die een 

rol blijven spelen, gevoelig blijven voor bepaalde verslavingen 

– het hoeft geen twijfel en somberheid te veroorzaken, maar 

kan Gods kinderen klein houden en tegelijk in geloof doen 

vooruitzien. God doet immers geen half werk. Ook al is Gods 
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werk in de zondaar hier op aarde nooit af, het komt een keer 

klaar! Er is immers al betaald en daarom is de vervulling van de 

belofte zeker. Denk eens in, iemand blijft moeite houden met 

(bepaalde) zonden en toch mag de blijdschap overheersen. Ik 

dank God door Jezus Christus, onze Heere!

	 Ik	ellendig	mens,	wie	zal	mij	verlossen	uit	het	lichaams	

dezes	doods?	Ik	dank	God	door	Jezus	Christus	onze	Heere.

 Romeinen 8:24, 25

	 Maar	Ik	heb	voor	u	gebeden,	dat	uw	geloof	niet	ophoude.

 Lukas 22:32
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Meer verzoekingen

LATEN WE NU even niet doen alsof seksuele verzoekingen 

de enige verzoekingen zijn. Er zijn talloze mensen die veel 

gevoeliger zijn voor andere dingen. En ten diepste heeft 

iedereen zijn of haar zwakheden. Er zijn meer verzoekingen 

dan die om je natuurlijke en zondige behoeften te bevredigen. 

Satan liet Christus ook alle koninkrijken der wereld zien. Sprak 

het Jezus niet aan om aan het hoofd van de wereld te staan, als 

machtig mens? Als U mij aanbidt, is het allemaal voor U! Nou, 

wie wil er geen miljoenen winnen? Hoeveel mensen doen er niet 

mee aan loterijen, of zijn bezeten van geld, en noemen dat: ‘een 

goede zakenman zijn’? Zijn alle zakenlieden dan verzot op geld? 

Nee toch, hoop ik. Ook betrekkelijk arme mensen kunnen gek op 

een beetje geld zijn! In de greep van een bundel verslavingen? 

Satan lacht en als hij je op de ene manier niet kan pakken, 

probeert hij het op een andere manier.

Satan had nóg een pijl op zijn boog. De eer van mensen. Hopen 

dat anderen tegen je opkijken, dat je status hebt, status om je 

bezittingen, je opleiding, om je kwaliteiten. Satan wilde Christus 

ervan laten genieten om van de tempel te springen en dan de 

eer te krijgen om, zichtbaar voor iedereen, door de engelen 

gedragen te worden en als God vereerd te worden. Wel, we 

weten dat Christus geen eigen eer zocht, maar die van de Vader! 

Hoe zouden wij het vinden om een ster te zijn, fans te hebben, 

roem te genieten? Dat spreekt ons trotse hart toch aan?

Denk in ieder geval niet dat er ook maar iemand vrij is van 

verzoekingen. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle. Zijn 

we in de strik van seksuele verslaving? Onderzoek eens of er niet 
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meer aan de hand is. We zijn tot alle kwaad geneigd en hebben 

wellicht nog meer een Verlosser nodig dan we zelf beseffen.

	 En	de	duivel	zeide	tot	Hem:	Ik	zal	U	al	deze	macht,	en	de	

heerlijkheid	derzelver	koninkrijken	geven;	want	zij	is	mij	

overgegeven,	en	ik	geef	ze,	wie	ik	ook	wil.

 Lukas 4:6

	 En	dat	zij	U	op	de	handen	nemen	zullen,	opdat	Gij	Uw	voet	

niet	te	eniger	tijd	aan	een	steen	stoot.

 Lukas 4:11


