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Het goede begin 
Niet s is belangrij ker in het  leven van een Christ en,  dan het  goede 

begin.  Als wij  goed beginnen,  dan kunnen wij  ook goed voort gaan.  Als 

wij  verkeerd beginnen,  zal het  gehele verdere leven verkeerd zij n.  Als 

iemand,  die dit  leest ,  t ot  de ont dekking komt ,  dat  hij  verkeerd 

begonnen is,  dan bl i j f t  hem niet s anders over,  dan een nieuw en goed 

begin te maken.  

In Johannes 1 :  12 lezen wij ,  wat  het  goede begin is.  'Zo velen Hem 

aangenomen hebben,  die heef t  Hi j  macht  gegeven kinderen Gods t e 

worden,  namel i j k,  die in Zi j n Naam geloven’ .  Het  enige j uist e begin 

van een Christ enleven is:  Jezus Chr ist us aannemen!  leder,  die Hem 

aanneemt ,  geef t  Hij  op het zelfde moment  macht  een kind van God t e 

worden.  Wanneer de meest  goddeloze mens in de wereld deze regels 

zou lezen en hij  zou op dit  ogenbl ik de Here Jezus aannemen als zij n 

persoonl ij ke Verlosser en Zal igmaker,  dan zou hij  op dit zelfde moment  

een kind van God worden.  Al is iemand met  nog zoveel zorg opgevoed 

en angst val l ig beschermd voor zonde en wereld — hij  zal niet  eerder 

een kind van God worden,  dan wanneer hij  de Here Jezus aanneemt .  

Wij  zij n 'kinderen Gods door  het  geloof  in Chr ist us Jezus’  (Gal.  3 :  26) 

en op geen enkele andere wij ze.  

Wat  bet ekent  het ,  Jezus Christ us aannemen? Het  bet ekent ,  Jezus zò 

aanvaarden,  dat  Hij  voor u al les is,  waart oe God Hem voor ieder mens 

gemaakt  heef t  en aan ieder mens aanbiedt .  Jezus Christ us is Gods 

gave.  'Alzo l ief  heef t  God de wereld gehad,  dat  Hi j  Zi j n eniggeboren 

Zoon gegeven heef t ,  opdat  een leder ,  die in Hem geloof t ,  niet  

ver loren ga,  maar het  eeuwige leven hebbe' (Joh.  3 :  16).  Sommigen 

aanvaarden deze wonderbare Gave van God door geloof ,  leder die deze 

Gave gelovig aanneemt ,  wordt  een kind van God.  leder,  die deze Gave 

door ongeloof  afwij st ,  gaat  verloren:  hij  is reeds geoordeeld.  'Wie in de 

Zoon geloof t ,  komt  niet  in het  oordeel ;  wie echt er  niet  geloof t ,  is 

reeds geoordeeld,  omdat  hi j  niet  geloof d heef t  in de Naam des 

eniggeboren Zoons van God (Joh.  3 : 1 8 ) .
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Waart oe biedt  God ons Zij n Zoon aan? 

1.  In de al lereerst e plaat s biedt  God ons Zij n Zoon aan als onze 

Zondendrager.  Wij  hebben al len gezondigd.  Er is geen mens,  die niet  

gezondigd heef t  (Rom.  3 :  22,  23).  'Indien wij  zeggen,  dat  wi j  geen 

zonden hebben,  zo ver leiden wi j  onszel f  en maken God t ot  een 

leugenaar '.  (1 Joh.  1 :  8).  Een ieder van ons moet  òf  zij n zonden zelf  

dragen,  òf  een ander moet  zij n zonden voor hem dragen.  Onze eigen 

zonden dragen,  dat  bet ekent  voor eeuwig van de gemeenschap met  

God buit engeslot en t e zij n;  want  God is heil ig’ .  God is een Licht  en 

geen duist ernis is in Hem' (1 Joh.  1 :  5).  Maar God Zelf  heef t  in een 

Ander voorzien,  opdat  Hij  onze zonden op Zich zou nemen,  zodat  wij  ze 

niet  zelf  behoeven t e dragen.  

Deze Zondendrager is Gods eniggeboren Zoon,  Jezus Christ us.  'Want  

Die,  Die geen zonde gekend heef t ,  heef t  Hi j  zonde voor  ons gemaakt ,  

opdat  wi j  zouden worden recht vaardigheid Gods in Hem' (2 Kor.  5 :  

21).  Toen Jezus op het  kruis van Golgot ha st ierf ,  t oen 'ver lost e Hi j  ons 

van de vloek der  Wet ,  een Vloek geworden zi j nde voor  ons' (Gal.  3 ;  

13).  Christ us aanvaarden bet ekent  dus:  het  get uigenis van God 

geloven,  dat  Hij  gegeven heef t  over Zij n Zoon;  geloven,  dat  Jezus onze 

zonden in Zij n l ichaam gedragen heef t  op het  hout  (1 Pet .  2 :  24);  en 

God vert rouwen,  dat  Hij  ons al onze zonden vergeef t ,  omdat  Jezus 

Christ us die op Zich genomen heef t .  'Wi j  dwaalden al len als schapen,  

ieder  op zi j n weg,  maar de Heer heef t  al  onze zonden op Hem doen 

aanlopen' (Jes.  53 :  6).  

Onze eigen goede werken in verleden,  heden en t oekomst  hebben niet s 

t e maken met  de vergeving der zonden.  Onze zonden zij n vergeven,  

niet  vanwege de werken der gerecht igheid,  die wij  gedaan hebben,  

maar vanwege het  werk der verzoening,  dat  Christ us op het  kruis van 

Golgot ha voor ons volbracht  heef t .  Als wij  in dit  verlossingswerk 

rust en,  dan zul len wij  goede werken doen;  zij  zul len het  gevolg zij n 

van onze verlossing;  het  gevolg van ons geloof  in Jezus,  als de Drager 

van onze zonden.  Onze goede werken kunnen nooit  de grond van onze 

verlossing zij n,  maar wel de vrucht  en het  bewij s ervan.  Wij  moet en er 

ons wei voor hoeden,  dat  wij  niet  onze goede werken als grond voor 

onze redding lat en meet el len.  Wij  hebben de vergeving onzer zonden 

niet  t e danken aan de dood van Christ us plus onze goede werken,  maar 
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enkel en al leen aan het  feit ,  dat  Christ us voor ons st ierf .  Dit  van har t e 

t e erkennen is het  begin van het  Chr ist enleven.  

2.  God biedt  ons Jezus aan als onze Bevrijder van de macht der 

zonde.  Jezus is niet  al leen gest orven,  Hij  is ook opgest aan!  Hij  is ook 

vandaag nog een levende Heiland;  Hij  heef t  al le macht  in hemel en op 

aarde.  Hij  heef t  ook macht  om de zwakst e mens voor st ruikelen t e 

bewaren (Judas 24).  Van het  ene uit erst e der aarde t ot  het  andere kan 

Hij  al len redden,  die door Hem t ot  God gaan:  'Waarom Hi j  ook 

volkomen kan zal igmaken,  die door  Hem t ot  God gaan,  aangezien Hi j  

al t i j d leef t  om voor  hen t e bidden (Heb.  7 :  25).  

'Indien de Zoon u vr i j maakt ,  zo zul t  gi j  waar l i j k vr i j  zi j n’  (Joh.  8 :  36).  

Jezus aannemen bet ekent  geloven,  wat  God ons in Zij n Woord over 

Hem zegt ;  geloven,  dat  Hij  uit  de doden opst ond;  geloven,  dat  Hij  nu 

leef t ;  geloven,  dat  Hij  macht ig is ons voor st ruikelen t e bewaren,  en 

ons dagel ij ks van de macht  der zonde t e verlossen — en in dat  geloof  

ons vert rouwen op Hem st el len.  

Dit  is het  geheim van de dagelij kse overwinning over de zonde.  Als wij  

proberen,  om in eigen kracht  de zonde t e overwinnen,  dan moet en we 

onherroepel ij k val len.  Als we eenvoudig het  oog gericht  houden op de 

opgest ane Christ us,  om ons dag voor dag t e bewaren,  dan zal Hij  ons 

vast houden.  De gekruisigde Christ us bevrij dt  ons van de st raf  der 

zonde;  wij  zij n gereinigd van onze zonden;  wij  komen niet  in het  

oordeel.  Maar de opgest ane Christ us geef t  ons dagel ij ks overwinning 

over de macht  der  zonde.  Velen nemen Jezus aan als de Zondendrager 

en zij  ont vangen vergeving — maar zij  komen niet  verder;  en daarom is 

hun leven een aaneenschakel ing van nederlagen.  Anderen aanvaarden 

Hem ook als hun opgewekt e Heiland en daarom ervaren zij  een over-

winningsleven.  

Als we goed wil len beginnen,  dan moet en we Hem niet  al leen 

aannemen als de Drager van onze zonden,  maar ook als onze opgest ane 

Verlosser,  de Bevrij der van de macht  der zonde,  onze 

Bewaarder.  Dan zul len we dagel ij ks overwinning over de zonde 

hebben.  

3.  Maar God biedt  ons Jezus niet  al leen aan als Zondendrager en als 

Bevrij der van de macht  der zonde,  maar ook als onze Here en Koning.  

Wij  lezen in de Handel ingen der Apost elen 2 :  36:  'Zo wet e dan 

zeker l i j k het  ganse huis Israël s,  dat  God Hem t ot  een Here en Chr ist us 
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gemaakt  heef t ,  namel i j k deze Jezus,  Die gi j  gekruisigd hebt '.  'Here' 

bet ekent :  Goddel i j ke Meest er ;  en Christ us’  bet ekent :  gezal f de Koning.  

Jezus aannemen bet ekent  Hem als Goddel ij ke Meest er erkennen,  aan 

Wie wij  ons met  geheel ons hart  en leven onderwerpen;  als de Enige,  

Wiens Woord wij  vol ledig geloven;  Die wij  geloven wil len,  ook als de 

wij zen dezer wereld de waarheid van Zij n leer in t wij fel t rekken of  

loochenen;  het  bet ekent  Hem als Koning kronen,  Wiens onbeperkt e 

heerschappij  over ons leven wij  met  vreugde aanvaarden,  zodat  het  nu 

voort aan niet  meer de vraag is:  Wat  zal ik graag wil len doen? Wat  

wil len anderen,  dat  ik doen zal? Wat  doen anderen? — maar de vraag is 

nu slecht s:  Wat wil Hij ,  dat ik doen zal? Een goed begin houdt  in:  een 

onvoorwaardelijke overgave aan Jezus,  onze Here en Koning.  

Een gebrek aan inzicht  op dit  punt ,  dat  Jezus zowel onze Here en 

Koning,  als onze Verlosser is,  heef t  menig Christ enleven reeds in het  

begin op de verkeerde weg gebracht .  Het  uit gangspunt  is wel,  de 

erkenning van Jezus als onze Zondendrager,  en als onze Verlosser van 

de macht  der zonde;  maar daar mogen wij  niet  bij  bl i j ven st ilst aan,  wij  

moet en Hem als onze Here en Koning erkennen!  Voor een goed begin 

van het  Christ enleven is er niet s belangrij ker,  dan onvoorwaardel i j ke 

overgave,  zowel van uw gedacht en als van heel uw wezen,  aan Jezus.  

Zeg uit  de grond van uw hart  en zeg het  t elkens weer:  Alles voor 

Jezus! 

Velen l i j den schipbreuk,  omdat  zij  voor deze vol ledige overgave 

t erugschrikken.  Zij  zouden Jezus wel wil len dienen — maar met  een 

half  hart ,  met  een deel van hun persoon en hun bezit .  Iet s ont houden 

aan Jezus bet ekent  een armzal ig leven met  st ruikelen en val len.  

Een leven van vol ledige overgave brengt  vreugde op al le wegen.  Als u 

het  nog niet  gedaan hebt ,  doe het  dan heden;  ga in de st i l t e met  God,  

kniel  neer en zeg:  'Alles voor Jezus’ ,  maar dan moet  het  wel eerl i j k 

gemeend zij n.  Zeg het  in vol le ernst ,  uit  de grond van uw hart ;  bl i j f  

voor Zij n aangezicht ,  t ot dat  het  u duidel i j k wordt ,  wat  het  bet ekent  en 

wat  u doet .  Wie deze st ap werkel i j k doet ,  maakt  wonderbare 

vooruit gang.  Hebt  u deze st ap reeds gedaan,  herhaal hem dan dikwij ls!  

Hij  heef t  st eeds weer nieuwe bet ekenis en brengt  nieuwe zegen.  In 

deze vol ledige en voort durende overgave l igt  de sleut el t ot  al le 

schat kamers van de Goddel ij ke waarheid.  Twij fel  verdwij nt  snel voor 

hem,  die zich volkomen overgeef t  (Joh.  7 : 1 7 ) .  In deze volkomen 

overgave l igt  het  geheim van de kracht  van het  gebed (1 Joh.  3 :  22).  
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Deze volkomen overgave is de voornaamst e voorwaarde,  om de kracht  

van de Heil ige Geest  t e ont vangen (Hand.  5 :  32).  

Wanneer u Christ us als uw Here en Koning aanvaardt ,  dan bent  u 

gehoorzaamheid verschuldigd aan Zij n wil ,  zelf s t ot  in de kleinst e 

bij zonderheden van uw leven.  Velen zeggen,  dat  zij  Jezus als Here en 

Koning aangenomen hebben,  t erwij l  zij  Hem in hun zakenleven,  hun 

gezinsleven,  in hun omgang met  anderen en in hun wandel dagel ij ks 

ongehoorzaam zij n.  Zulke mensen houden zichzelf  voor de gek.  U hebt  

Jezus niet  als Here en Koning aangenomen,  als u niet  bereid bent ,  Hem 

dagel ij ks in al le dingen t e gehoorzamen.  Hij  zegt  Zelf :  'Wat  noemt  gi j  

Mi j  Here,  Here,  en doet  niet  het geen Ik zeg’  (Luk.  6 :  46).  

Om nog eens al les samen t e vat t en:  Wil t  u uw Christ enleven goed 

beginnen,  neem dan Christ us aan als de Drager van uw zonden,  en 

vert rouw God,  dat  Hij  uw zonden vergeven heef t ,  omdat  Jezus in uw 

plaat s st ierf .  Neem Hem aan als uw opgestane Heiland,  Die alt i j d leef t  

en voor u bidt ;  Die macht  heef t  u t e bewaren,  en vert rouw erop,  dat  Hij  

u iedere dag bewaart .  Neem Hem aan als uw Here en Koning,  aan Wie 

u de vol le heerschappij  over uw gedacht en en uw leven t oest aat .  Dit  is 

het  goede,  het  enig j uist e begin van het  leven van een Christ en.  

Als u op deze manier begonnen bent ,  zal het  verdere naar verhouding 

gemakkel ij k zij n.  En als u niet  op deze wij ze begonnen bent ,  doe het  

dan nu.
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Het openlijk belijden van Christus 
 
Wanneer u als Christ en 'het  goede begin' gemaakt  hebt  en in uw hart  de 

j uist e houding t ot  Jezus hebt  aangenomen,  dan is de volgende st ap,  

dat  u openl ij k bel i j dt ,  in welke verhouding u t hans t ot  Jezus Christ us 

st aat .  

Jezus zegt  (Mat t h.  10 :  32):  'Wie Mi j  bel i j dt  voor  de mensen,  die zal  Ik 

ook bel i j den voor  Mi j n Vader,  Die in de hemelen is'.  

Hij  wil ,  dat  wij  openl ij k voor Hem zul len uit komen.  

Hij  verlangt  dat  t erwil le van uzelf .  Het  is de weg,  om gezegend t e 

worden.  Velen wil len volgel ingen van Jezus zij n,  zonder dat  de wereld 

het  merkt .  Maar niemand is daar nog in geslaagd.  Heimelij k Zij n 

discipel t e zij n,  bet ekent :  in het  geheel niet  Zij n discipel t e zij n.  Wie 

werkel i j k de Here Jezus t oegelat en heef t  in zij n leven,  kan het  niet  

verbergen.  'Waar het  har t  vol  van is,  daar  loopt  de mond van over ' 

(Mat t h.  12 :  34).  

Zó belangrij k is het  bel i j den van Christ us in het  openbaar,  dat  Paulus 

het  als eerst e vermeldt ,  als hij  de voorwaarden des heils noemt .  Hij  

zegt :  'Indien gi j  met  uw mond zul t  bel i j den de Here Jezus,  dat  Hi j  de 

Here is,  en met  uw har t  zul t  geloven,  dat  God Hem uit  de doden 

opgewekt  heef t ,  zo zul t  gi j  zal ig worden;  Want  met  het  har t  geloof t  

men t er  recht vaardigheid en met  de mond bel i j dt  men t er zal igheid' 

(Fiom.  10 :  9,  10).  Als u Christ us bel i j dt ,  ervaart  u een leven van vol le 

zal igheid.  

Het  is niet  voldoende,  dat  wij  Christ us slecht s éénmaal bel i j den,  

bij voorbeeld bij  onze doop;  of ,  als wij  ons bij  een gemeente 

aansluit en;  of ,  als wij  in een opwekkingssamenkomst  een get uigenis 

af leggen.  Wij  moet en Christ us st eeds bel i j den.  Wij  moet en ons voor 

onze Heiland niet  schamen;  iedereen moet  wet en,  dat  wij  aan Zij n 

zij de st aan.  Thuis,  in de kerk,  op ons werk,  in onze ont spanning 

moet en wij  anderen lat en merken,  wie wij  zij n en van Wie wij  zij n.  

Vanzelfsprekend moet en wij  met  onze Christ el i j kheid en onze 

vroomheid niet  t e koop lopen;  maar niemand mag er over in twij fel 
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verkeren,  dat  wij  Christ us t oebehoren.  Wij  moet en lat en merken,  dat  

wij  roemen in Hem als onze Here en Koning.  

Indien wij  veracht eren in de genade,  dan is dat  dikwij ls een gevolg van 

het  feit ,  dat  wij  Hem niet  openl ij k bel i j den.  

Christ enen komen soms in een andere omgeving,  waar men hen niet  als 

Christ en kent ,  en waar zij  in de verleiding komen het  t e 

verheimelij ken;  zij  bezwij ken voor die verleiding en l i j den spoedig 

schade aan hun geest el i j k leven.  Hoe meer u met  de Here Jezus bezig 

bent ,  des t e meer is Hij  met  u bezig.  U zult  voor vele verzoekingen 

bewaard worden,  als iedereen weet ,  dat  u behoort  t ot  diegenen,  die 

zich in al les lat en leiden door hun Here en Heiland.
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III 

Heilszekerheid 
Als u ware vreugde en werkel i j ke kracht  in uw leven wil t  ervaren,  dan 

moet  u wet en,  dat  uw zonden vergeven zij n,  dat  u een kind van God 

bent  en dat  u het  eeuwige leven hebt .  Het  is het  voorrecht  van de 

gelovige,  dat  hij  mag wet en,  dat  hij  eeuwig leven heef t .  Johannes zegt  

in 1 Joh.  5 :  13:  

'Deze dingen heb ik u geschreven,  u,  die geloof t  in de naam van 

de Zoon Gods,  opdat  gi j  weet ,  dat  gi j  het  eeuwige leven hebt ’ .  

Johannes schreef  deze eerst e brief  met  het  speciale doel,  dat  iedere 

gelovige zou wet en,  dat  hij  het  eeuwige leven heef t .  

Er zij n mensen,  die zeggen:  Niemand kan zeker wet en of  hij  eeuwig 

leven heef t ,  voordat  hij  gest orven is en voor de recht erst oel van God 

st aat .  Maar God Zelf  zegt ,  dat  wij  het  wel kunnen wet en.  Als wij  de 

mogel ij kheid ont kennen,  dat  de gelovige kan wet en,  dat  hij  eeuwig 

leven heef t ,  dan zeggen wij  eigenl i j k,  dat  de Eerst e Brief  van Johannes 

voor niet s geschreven is en dan beledigen wij  de Heil ige Geest ,  die 

deze Brief  heef t  geïnspireerd.  Of  wij  de vergeving voelen of  niet  

voelen,  daar komt  het  niet  op aan.  Waar het om gaat,  is niet wat wij  

voelen,  maar om wat God zegt.  Gods Woord kunnen wij  al t i j d 

vert rouwen.  

Ons eigen gevoel moet en wij  dikwij ls want rouwen.  Velen beginnen t e 

t wij felen of  zij  wel vergeving van zonden,  eeuwig leven en verlossing 

hebben ont vangen,  omdat  zij  niet  voelen,  dat  hun vergeven is,  dat  zij  

eeuwig leven hebben en dat  zij  verlost  zij n.  Maar het  niet -voelen mag 

geen reden zij n t ot  twij fel .  

St el u voor,  dat  u t ot  een gevangenisst raf  was veroordeeld en dat  het  

enige vrienden van u gelukt  was grat ie voor u t e verkrij gen.  Het  

gerecht el i j ke document  van uw begenadiging wordt  u voorgelegd,  u 

leest  het  en weet  nu,  dat  u bevrij d bent  van st raf ;  maar het  bericht  is 

zo onverwacht  gekomen,  dat  u zich niet  kunt  voorst el len,  dat  u vrij  

bent .  Iemand vraagt  u:  'Bent  u begenadigd?' — Wat  zou u ant woorden? U 

zou zeggen 'Ja,  ik ben begenadigd'.  

Als hij  dan verder vraagt :  'Voel t  u zich nu begenadigd?' dan zegt  u:  'Nee,  
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het  is al lemaal zo wonderl i j k,  zo onverwacht s,  ik voel nog niet ,  dat  ik 

vri j  ben'.  'Maar',  zegt  er dan iemand:  'hoe kan u dan wet en,  dat  u 

begenadigd bent ,  als u het  niet  voelt ?’  Dan zult  u hem het  document  

lat en zien en zeggen:  'Hier st aat  het ! ’  En als u dan t elkens weer dat  

geschrif t  leest  en geloof t ,  dan zult  u het  ook gaan voelen,  dat  u 

begenadigd bent .  

De Bij bel is het  volkomen recht sgeldig document  van God,  waarin Hij  

vast st el t ,  dat  ieder,  die in Jezus geloof t ,  gerecht vaardigd is;  dat  ieder,  

die in de Zoon geloof t ,  eeuwig leven heef t ;  dat  ieder,  die de Here 

Jezus aanvaardt  als zij n Heiland een kind van God is.  Als iemand u nu 

vraagt  of  uw zonden vergeven zij n,  dan kunt  u ant woorden:  'Ja,  ik weet  

het ,  want  God zegt  het '.  

Als men u vraagt ,  of  u een kind van God bent ,  dan kunt  u zeggen:  'Ja,  

want  God zegt  het '.  Vraagt  men u of  u eeuwig leven hebt ,  dan zegt  u:  

'Ja,  want  God zegt :  'Wie in de Zoon geloof t ,  heef t  eeuwig leven’ .  

Misschien voelt  u het  niet ,  maar wanneer u de uit spraken van God in uw 

hart  overweegt  en u zich in het  geloof  houdt  aan wat  Hij  zegt ,  dan 

komt  st el l ig de t ij d,  dat  u het  ook voelt .  

Wie in de Zoon geloof t  en t och t wij fel t  of  hij  het  eeuwige leven heef t ,  

die maakt  eigenl i j k God t ot  een leugenaar.  Want  hij  geloof t  niet  het  

get uigenis,  dat  God Zelf  van Zij n Zoon gegeven heef t .  En dat  get uigenis 

is,  dat  God ons in Zij n Zoon het  eeuwige leven heef t  geschonken:  'Die 

de Zoon heef t ,  die heef t  het  leven;  die de Zoon niet  heef t ,  die,  heef t  

het  leven niet '.  (1 Joh.  5 :  10-12).  Dus ieder,  die het  get uigenis van God 

niet  geloof t ,  dat  Hij  ons in Zij n Zoon eeuwig leven heef t  gegeven en dat  

wie de Zoon heef t ,  het  leven heef t ,  die maakt  God t ot  een leugenaar.  

Dikwij ls hoort  men zeggen:  Het  is hoogmoed als een mens beweert  de 

zekerheid t e hebben van de vergeving der zonden en van het  bezit  van 

het  eeuwige leven.  Maar is het  dan hoogmoed,  om God t e geloven? Is 

het  niet  veel hoogmoediger om God niet  t e geloven en Hem t ot  een 

leugenaar t e verklaren? Toen Jezus t ot  de zondares zei:  Uw zonden zi j n 

u vergeven',  zou het  dan hoogmoed van haar geweest  zij n als zij  gezegd 

had:  'Ik weet  dat  mij n zonden mij  zij n vergeven’ ? Zou het  niet  j uist  

hoogmoed geweest  zij n,  als zij  er een ogenbl ik aan get wij feld had of  

haar zonden wel echt  vergeven waren? Jezus had gezegd:  Uw zonden 

zij n u ver- geven’  — als zij  t oen had get wij feld,  dan had zij  Jezus t ot  

een leugenaar gemaakt .  Waarom zou het  dan nu hoogmoed zij n,  als 

een gelovige zegt :  'Mij n zonden zij n vergeven:  ik heb het  eeuwige 
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leven?’ ,  t erwij l  God in Zij n Woord t ot  ieder gelovige zegt :  ’ Gij  zi j t  

gerecht vaardigd' (Hand.  13 :  39);  ’ Gij  hebt  het  eeuwige leven' (Joh.  3 :  

36;  1 Joh.  5 :  13).  

Maar dit  moet  wel vast st aan,  dat  u werkel i j k in de Naam van de Zoon 

van God geloof t ;  dat  u werkel i j k Jezus hebt  aangenomen.  Als u 

daarvan overt uigd bent ,  t wij fel  dan geen ogenbl ik meer aan het  feit ,  

dat  al  uw zonden u zij n vergeven;  twij fel  er geen ogenbl ik aan,  dat  u 

een kind van God bent  en dat  u het  eeuwige leven hebt .  Als de Sat an u 

t oef luist ert :  'Uw zonden zij n niet  vergeven' wij s dan de sat an op het  

Woord van God en zeg:  ’ God zegt ,  dat  mij n zonden vergeven zi j n en ik 

weet ,  dat  het  waar  is'.  Als de Sat an zegt :  'Misschien geloof  j e niet  in 

Hem’ ,  zeg dan:  'Als ik nog nooit  geloofd had,  dan geloof  ik nu’ .  En dan 

kunt  u met  bl i j dschap verder gaan in de rot svast e zekerheid,  dat  uw 

zonden zij n vergeven,  dat  u een kind van God bent  en dat  u eeuwig 

leven hebt .  

Nu zij n er ook velen,  die beweren de zekerheid van het  eeuwige leven 

t e bezit t en,  t erwij l  zij  niet  echt  geloven in de Naam van de Zoon van 

God en de Here Jezus niet  werkel i j k hebben aangenomen.  Maar dat  is 

geen echte heilszekerheid,  omdat  die niet  berust  op het  Woord van 

God,  dat  niet  l iegen kan.  Wil len wij  heilszekerheid hebben,  dan 

moet en wij  eerst  het  heil  zelf  ervaren hebben.  De reden,  waarom 

zovelen geen zekerheid van hun verlossing hebben is,  dat  zij  niet  

ver lost  zi j n.  Wat  hun ont breekt  is niet  de zekerheid,  maar de 

verlossing zelf .  

Maar als u Jezus aangenomen hebt ,  zoals in een vorig hoofdst uk is 

uit gelegd,  dan bent  u verlost ,  dan bent  u een kind van God,  dan hebt  u 

vergeving van zonden.  U mag dat  geloven,  wet en en u erin verbl i j den.  

Is dat  eenmaal een feit ,  laat  het  dan een feit  bl i j ven.  Twij fel  er nooit  

meer aan,  ook niet  als u faalt  of  st ruikelt  of  valt ;  weet ,  dat  ook die 

zonden u vergeven zij n — st a op en ga verder in het  bl i j  vert rouwen,  

dat  niet s u kan scheiden van uw God.



IV 

13 

 

 

Opzien tot Jezus 
Als wij  met  volharding de loopbaan wil len lopen,  die ons voorgest eld is,  

dan moet en wij  opzien t ot  Jezus (Hebr.  12 :  1-3).  Het  geheim van 

bl i j vende vreugde en voort durende overwinning l igt  daarin,  dat  wij  

nooi t  Jezus uit  het  oog ver l iezen.  

1.  Wij  moeten voortdurend opzien tot Jezus als de grond van onze 

aanneming door God.  

De sat an zal t elkens opnieuw t racht en ons t e ont moedigen door ons t e 

wij zen op onze zonden en t ekort komingen en ons ervan t e overt uigen,  

dat  wij  geen kinderen van God zij n en niet  verlost  zij n.  Als dit  hem 

gelukt  dan worden we spoedig moedeloos en gaan we aan ons heil  

t wij felen.  Maar als wij  op Jezus zien,  die voor ons st ierf  en al onze 

zonden heef t  verzoend,  dan zul len ons de vele zonden niet  meer 

ont moedigen.  Wel zul len wij  dan zien,  dat  onze zonde groot  is,  j a,  zeer 

groot ;  maar met een zul len wij  erkennen,  dat  zij  volkomen verzoend is.  

Telkens als de sat an ons één van onze zonden voorhoudt ,  moet en wij  

eraan denken,  dat  Jezus ons van de vloek heef t  verlost ,  omdat  Hij  een 

vloek voor ons geworden is (Gal.  3 :  13).  Wij  moet en bedenken,  dat  hoe 

zondig ook in onszelf ,  wij  in Christ us gerecht vaardigd zij n,  want  Hij  is 

voor ons t ot  zonde gemaakt  (2 Cor.  5 :  21).  Wij  zul len zien,  dat  iedere 

zonde,  waarvan de sat an ons beschuldigt ,  op Jezus geworpen is (1 Pet r.  

2 ;  24;  Jes.  53 :  6).  Wij  kunnen nu get roost  zingen:  

Vrij verklaard van schuld en st raf  

wand’ len wij  nu hier beneden;  

Gij  naamt  ons de zonden af  en 

schonkt  ons Uw zal igheden.  

Gij  st ierf t  eens des zondaars dood,  o,  

wat  is Uw l iefde groot !  

Als u op dit  ogenbl ik de een of  andere zonde drukt ,  zie op Jezus
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aan het  kruis;  geloof  wat  God u verzekert ,  namelij k dat  deze zonde op 

Hem gelegd is (Jes.  53 :  6).  Dank God ervoor,  dat  ook deze zonde 

gedelgd is.  Dank ook uw Heiland,  die deze zonde voor u heef t  gedragen 

en laat  u niet  meer veront rust en.  Het  is eigenl i j k een grot e 

ondankbaarheid j egens God,  als u zich nog plaagt  met  uw zonden,  die 

Hij  in Zij n oneindige l iefde uit gedelgd heef t .  Zie voort durend op naar 

de Gekruisigde en wandel t och in de zonneschij n van de genade van 

God.  Hoe hoog is de prij s,  waarvoor God in Zij n welbehagen u heef t  

gekocht !  Dank Hem en wandel in het  l icht  van Zij n genade.  

2.  Wij  moeten tot Jezus opzien als onze opgestane Heiland,  wie 

alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde en die de 

kracht heeft,  om ons van ogenblik tot ogenblik te bewaren.  

Gevoelt  u zich j uist  nu t ot  zonde verzocht ? Bedenk dan,  dat  Jezus uit  

de doden is opgest aan en dat  Hij  nu aan de rechterhand Gods in de 

heerl i j kheid is en dat  Hem al le macht  gegeven is in hemel en op aarde 

en dat  Hij  het  is,  die u j uist  nu de overwinning kan geven.  Geloof ,  wat  

God in Zij n Woord gezegd heef t ,  dat  Jezus macht  heef t  om 'volkomen 

zal ig t e maken' (Hebr.  7 :  25),  dat  Hij  macht  heef t  u over deze zonde,  

die u j uist  nu belaagt ,  de overwinning t e geven.  Bid Hem u de 

overwinning t e schenken en verwacht  dan ook de overwinning door 

Hem.  Zie op Jezus,  de grot e Overwinnaar;  dan zult  u elke dag,  elk uur,  

elk ogenbl ik de overwinning over de zonde hebben.  'Houd in 

gedacht enis,  dat  Jezus Chr ist us ui t  de doden is opgewekt ' (2 Tim.  2 :  

8).  Het  geheim van een overwinnend leven l igt  in het  opzien naar de 

opgest ane Heiland.  Zie op t ot  de Gekruisigde en u hebt  onmiddel l i j k 

overwinning over de macht  der zonde.  

3.  Wij  moeten tot Jezus opzien als tot Degene,  die wij  in onze 

dagelijkse wandel moeten navolgen.  

Onze Here Jezus zegt  ook heden t ot  Zij n discipelen,  wat  Hij  t ot  Zij n 

eerst e discipelen heef t  gezegd:  'Volgt  Mij  na’ .  Het  geheim van de 

wandel van de Christ en l igt  in het  woord navolging!  Wie zegt ,  dat  hij  in 

Hem bl i j f t ,  die moet  ook wandelen zoals Hi j  gewandeld heef t  (1 Joh.  2 

:  6).  Een mislukking in een christ enleven vindt  dikwij ls zij n oorzaak 

daarin,  dat  wij  proberen een goed mens na t e volgen,  iemand die wij  

bewonderen.  Het  is een gevaarl i j ke zaak,  om de een of  andere man of  
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vrouw na t e volgen,  al  is het  ook een voort ref fel i j k mens.  Wie mensen 

gaat  navolgen,  komt  op een dwaalspoor.  Er is maar één volmaakt  mens 

op aarde geweest ,  dat  is de Mens Christ us Jezus.  Als wij  een ander 

mens navolgen,  dan zul len wij  eerder zij n fouten dan zij n deugden 

overnemen.  Zie op Jezus en op Hem al leen,  Hij  moet  uw Leider  zi j n.  

Als u in t wij fel  bent ,  wat  u doen moet ,  vraag dan:  Wat  zou Jezus doen? 

Bid God,  dat  Hij  u door Zij n Geest  laat  zien,  wat  Jezus doen zou.  

Best udeer uw Bij bel,  om t e wet en t e komen,  wat  Jezus heef t  gedaan 

en volg Hem na.  Al l i j kt  het  alsof  niemand anders volgt ,  wees er dan 

zeker van,  dat  u Hem t enminst e volgt .  Verspil  uw t i j d er niet  aan hen t e 

beoordelen,  die Jezus niet  volgen.  Zie t oe,  dat  u zelf  Hem volgt .  

Wanneer u zich gaat  bemoeien met  anderen,  die Jezus niet  volgen,  dan 

zegt  Jezus t ot  u:  'Wat  gaat  het  u aan? Volg gi j  Mij ! ' (Joh.  21 :  22).  Het  

gaat  u niet s aan,  wat  de navolging van Christ us voor anderen bet ekent .  

Het  gaat  er maar om,  wat  de navolging van Chr ist us voor  u bet ekent .  

Het  leven wordt  heel eenvoudig als wij  Jezus volgen.  Er zul len wel 

vragen bij  u opkomen;  maar de meest  ingewikkelde vraag wordt  

zonneklaar als u van hart e beslot en bent ,  Jezus in al les t e volgen.  De 

sat an zal u dikwij ls in het  oor f luist eren:  Deze of  die vrome man doet  

dit  of  dat ’ .  U hoef t  al leen maar t e ant woorden:  ’ Het  int eresseert  mij  

niet ,  wat  hij  doet ;  voor mij  komt  het  er al leen op aan:  wat  zou Jezus 

doen’ .  

Wij  hebben een leven van vrij heid,  als wij  al leen maar Jezus volgen.  

Daarent egen is het  pad van hem,  die zich richt  naar de wandel van zij n 

omgeving vol bocht en,  omwegen en valst rikken.  Zie t och op Jezus.  Volg 

Hem in vol vert rouwen.  'Maar  het  pad der  recht vaardigen is gel i j k een 

schi j nend l icht ,  voor t gaande en l icht ende t ot  de vol le dag t oe' (Spr.  4 :  

18).  

Jezus is het  Licht  der wereld;  wie Hem volgt ,  zal in de duist ernis niet  

wandelen,  maar zal het  Licht  des levens hebben' (Joh.  8 :  12).  
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V 
Sluit u aan bij een gemeente 

Zonder gemeenschap met  andere gelovigen kan noch een j ongere noch 

een oudere christ en zich op normale wij ze ont wikkelen.  Al le 

gemeenschappen van gelovigen best aan uit  onvolmaakt e mannen en 

vrouwen — dus zij n ook die gemeenschappen zelf  onvolmaakt .  Maar 

t och heef t  God ze l ief .  Iedere gelovige dient  zich bij  één van die 

gemeent en aan t e sluit en en daarin zij n verant woordel i j ke plaat s in t e 

nemen.  

Er is een onzicht bare Gemeent e (Kerk),  die best aat  uit  al le ware 

gelovigen.  Zodra u t ot  bekering kwam,  werd u een l id van deze 

onzicht bare Kerk.  Maar daarmee moet  u niet  t evreden zij n.  Iedere 

Christ en heef t  gemeenschap nodig met  andere kinderen van God.  

Daarom moet  hij  zich aansluit en bij  de een of  andere plaat sel i j ke 

gemeenschap van gelovigen.  Als wij  ons afzij dig houden van al le 

gemeenschappen in de hoop zo in een innigere gemeenschap t e zul len 

komen met  al le gelovigen in al le kerken,  dan bedriegen wij  onszelf .  

Dan zul len wij  de zegen missen,  die wij  bij  aansluit ing bij  een bepaalde 

gemeenschap kunnen ont vangen.  Ik heb welmenende mensen gekend,  

die weigerden t oe t e t reden t ot  een gemeent e;  maar onder hen heb ik 

nog nooit  iemand gevonden,  die daaronder niet  geest el ij k schade 

geleden heef t .  

Toen op de Pinkst erdag de drieduizend t ot  geloof  kwamen,  werden zij  

t erst ond gedoopt  en t oegevoegd aan de Gemeent e.  (Hand.  2 :  41-47).  

En 'zi j  waren volhardende in de leer  der  apost elen,  en in de 

gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden' (Hand.  2 :  

42).  

Naar dit  voorbeeld moet en wij  ons richt en.  Als u werkel i j k de Here 

Jezus hebt  aangenomen,  zie dan zo spoedig mogel ij k uit  naar een 

gemeenschap van mensen,  die ook de Here Jezus kennen en sluit  u bij  

hen aan.  

In enkele plaat sen hebt  u geen keus uit  verschil lende gemeenschappen,  

omdat  er maar één is;  maar in de meest e plaat sen komt  u voor de vraag 

t e st aan:  'Bij  welke gemeenschap moet  ik mij  aansluit en?' Verl ies dan 

geen t i j d met  het  zoeken naar een volmaakt e gemeenschap;  want  die 

best aat  er niet !  Als u wil t  wacht en t ot  u een volmaakt e gemeenschap 
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vindt ,  dan komt  u nooit  t ot  een besluit .  Sluit  u l iever aan bij  een 

onvolmaakt e gemeenschap dan helemaal geen gemeenschap.  

De weinige gemeent en in de t i j d van Paulus waren al lemaal on-

volmaakt .  Lees de Brieven aan de Korint iërs maar eens door en zie wat  

een ongerecht igheid daar plaat s had.  Toch heef t  Paulus de t rouwe 

gelovigen in die gemeent e nimmer aangeraden uit  deze onvolmaakt e 

gemeent e uit  t e t reden.  Int egendeel,  hij  vermaant  hen geen 

gemeenschap t e hebben met  ongelovigen (2 Cor.  6 :  14-18).  Wel 

gebood hij  enige personen uit  t e sluit en,  die onordel i j k wandelden (1 

Cor.  5 : 1 1 ,  12).  Maar hi j  zegt  niet ,  dat  de gemeent eleden ui t  de 

gemeent e moet en t reden,  omdat  die personen nog niet  ui t geslot en 

waren.  Omdat  er dus geen enkele volmaakt e gemeent e best aat ,  moet  u 

zich aansluit en bij  de eerst e de best e,  die u kunt  vinden.  Sluit  u aan bij  

een gemeent e,  waar de Bij bel gepredikt  wordt .  Vermij d die kringen,  

waar openl ij k of  bedekt el i j k get ornd wordt  aan de bet rouwbaarheid 

van de Heil ige Schrif t .  Sluit  u aan bij  een gemeent e,  waarin een geest  

van gebed heerst  en waar de bidst onden t rouw bezocht  worden.  Sluit  u 

aan bij  een gemeenschap,  die i j verig is in de verkondiging van het  

evangel ie,  die de j onge gelovigen onderricht  geef t ,  die zorg heef t  voor 

de armen en verst ot enen,  die er op uit  is om naar het  voorbeeld van 

onze Here Jezus 't e zoeken en zal ig t e maken wat  ver loren is’ .  

Zij n er in uw woonplaat s meerdere gemeenschappen,  waarin de Geest  

kennel ij k werkt ,  sluit  u dan aan bij  die,  welke naar uw overt uiging in 

bet rekking t ot  de leer enz.  het  meest  voldoet .  In elk geval is het  bet er 

een gemeenschap t e verlat en waar ’ de dood in de pot ’  is en aansluit ing 

t e zoeken bij  een levendige gemeent e,  al  is deze misschien wat  minder 

zuiver in de ’ leer’ .  De kwest ies,  die t ot  de scheiding van de vele 

gemeent en geleid hebben,  zij n zo gering vergeleken bij  de 

fundament ele waarheden,  waardoor zij  al len verbonden zij n.  

Kunt  u geen gemeenschap vinden,  die aan het  gegeven voorbeeld 

beant woordt ,  zoek dan die,  welke het  dicht st  daarbij  komt .  Sluit  u 

daarbij  aan en t racht  die dan door gebed en arbeid t ot  een ware 

gemeent e van Jezus Christ us t e maken.  Verspil  uw t i j d niet  met  krit iek 

op de gemeenschap of  op haar leiders,  maar erken en onderst eun het  

goede in hen.  Denk niet ,  dat  al les in een paar dagen kan veranderen — 

het  zal misschien j aren duren;  maar geduldige l iefde,  veel gebed en 

volhardende arbeid zal st el l ig vrucht  dragen.  Als u zich mokkend en 

krit iserend t erugt rekt ,  zult  u niet s bereiken.
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Bijbelstudie 
Niet s is van meer belang voor de ont wikkel ing van het  geestel i j k leven 

van een christ en dan regelmat ige,  syst emat ische Bi j belst udie.  Evenals 

in het  nat uurl i j ke leven,  zo hangt  ook in het  geest el i j ke leven onze 

gezondheid af  van wat  en hoeveel  wij  et en.  Het  voedsel voor onze ziel 

bevindt  zich in het  Boek:  de Bi j bel .  Iedere t rouwe prediker of  

voorganger zal zij n t oehoorders voeden met  het  Woord van God.  Maar 

dat  is niet  genoeg.  Hij  kan ons slecht s één of  t wee keer in de week 

voeden;  maar wij  hebben dagel i j ks voedsel nodig!  Het  is ook niet  goed 

zo geheel van anderen afhankel i j k t e zij n,  wat  onze geest el i j ke voeding 

bet ref t .  Wij  moet en leren zelf  t e et en.  Als wij  de Bij bel best uderen,  

zoals onze pl icht  is,  dan zul len wij  st eeds minder afhankel i j k worden 

van het  onderricht  van mensen.  

Wij  leven in een t i j d,  waarin valse leringen van al le kant en op ons af  

komen en al leen die Christ en kan er zeker van zij n,  niet  door dwaal leer 

afgevoerd t e zul len worden,  die zel f  dagel i j ks zi j n Bi j bel  best udeer t .  

De apost el Paulus heef t  t ot  de oudst en van de gemeente t e Efeze 

eenmaal gezegd,  dat  de t i j d zou komen,  dat  er boze wolven zouden 

komen,  die de kudde niet  sparen;  j a,  dat  er uit  hun midden mannen 

zouden opst aan,  die een verkeerde leer brengen 'om de discipelen af  t e 

t rekken acht er  zich';  maar hij  voegt  er aan t oe,  hoe zij  in die 

gevaarl i j ke t i j d bewaard kunnen worden.  Hij  zegt :  'Ik beveel  u Gode en 

den woorde Zi j ner genade,  die macht ig is op t e bouwen en u een 

er f deel  t e geven onder al  de gehei l igden’  (Hand.  20 :  29-32).  

Als hij  lat er aan de opziener van de gemeent e t e Efeze schrij f t ,  zegt  

Paulus:  'Doch de boze mensen en bedr iegers zul len t ot  erger  

voor t gaan,  ver leidende en wordende ver leid' (2 Tim.  3 : 1 3 ) .  En dan 

zegt  hij  verder t ot  Timot heüs hoe hij  en zij n medebroeders voor die 

verleiding bewaard kunnen bli j ven,  namelij k door het  bestuderen van 

de Heil ige Schrif t ,  die de mensen wij s kan maken t ot  zal igheid (2 Tim.  3 

:  14-16).  En vervolgens:  'Al  de Schr i f t  is van God ingegeven en is nut t ig 

t ot  ler ing,  t ot  weder legging,  t ot  ver-



19 

 

 

bet er ing,  t ot  onderwi j zing,  die in de recht vaardigheid is' (vers 16),  

'opdat  de mens Gods volmaakt  zi j ,  t ot  al le goed werk volmaakt  

t oegerust ' (vers 17).  

Dat  wil  dus zeggen:  Door de studie van de Heil ige Schrif t  wordt  de mens 

gezond in de leer;  hij  wordt  van zonde overt uigd en verlost ;  hij  wordt  

t ot  gerecht igheid opgevoed en t ot  al le goede werk t oegerust .  Onze 

geest el i j ke gezondheid,  onze groei,  onze kracht ,  onze overwinning 

over de zonde,  onze gezonde kennis,  onze vreugde en onze vrede In 

Christ us,  onze reiniging van innerl i j ke en uit erl i j ke zonden,  onze 

bekwaamheid t ot  de dienst  — het  hangt  al les daarvan af ,  of  wij  het  

Woord van God best uderen.  Wie zij n Bij bel in de j uist e geest eshouding 

en regelmat ig onderzoekt ,  die zal in zij n leven als Christ en 

vooruit komen.  

Dat  brengt  ons t ot  de vraag:  'Hoe lezen wij  onze Bijbel?' 

1.  Wij  moeten de Bijbel dagelijks lezen (Hand.  17 :  11).  

Dat  is het  al ler-voornaamst e.  Het  is niet  voldoende,  dat  wij  de Bij bel  

naar de best e met hode best uderen en dat  wij  er nu en dan t i j d aan 

best eden.  Al leen wanneer het  een vast e regel is geen dag zonder 

ernst ige Bij belst udie voorbij  t e lat en gaan,  kunnen wij  op result aat  

rekenen.  Elke dag,  die we zonder Bij bel lezen voorbij  lat en gaan,  opent  

de deur voor zonde en dwaling.  

De schrij ver van deze brochure is al  langer dan 40 j aar een Christ en,  

maar hij  zou het  niet  wagen,  ook maar één dag voorbij  t e lat en gaan,  

zonder naar de st em van God t e horen,  zoals Hij  in Zij n Woord t ot  ons 

spreekt .  Op dit  punt  l i j den vele Christ enen schipbreuk.  Zij  worden 

zorgeloos.  Zij  lat en één dag of  soms meerdere dagen voorbij  gaan 

zonder in de st i l t e God door Zij n Woord t ot  zich t e lat en spreken.  

Moody heef t  eens heel j uist  gezegd:  'In het  gebed spreken wi j  t ot  God.  

Als we de Bi j bel  lezen spreekt  God t ot  ons,  en het  Is goed als we Hem 

het  meest  aan het  woord lat en’ .  

 

Wij  dienen elke dag een bepaalde t i j d t e reserveren voor Bij belst udie.  

Het  is niet  goed,  als men zich t ot  regel st el t ,  om elke dag zo en zoveel 

hoofdst ukken t e lezen.  Dat  leidt  t ot  ongewenst e haast ,  

oppervlakkigheid en gedacht eloosheid.  Maar het  is wel goed,  als men 

zich houdt  aan een bepaalde leesduur.  Sommige mensen hebben meer 
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t i j d t ot  hun beschikking dan anderen;  maar vij f t ien minut en moet  t och 

iedere Christ en wel voor zij n Bij bel over hebben.  Ik noem maar deze 

heel kort e t i j d,  om beginners niet  t e ont moedigen.  Als een j onge 

Christ en direct  met  t wee of  drie uur wil  beginnen,  dan zal hij  

waarschij nl i j k spoedig ont rouw worden aan zij n voornemen,  wat  t ot  

moedeloosheid kan leiden.  Toch ken ik vele druk bezet t e mensen,  die 

j arenlang het  eerst e uur van de dag (sommigen zelfs de eerst e t wee 

uren) aan Bij belst udie best eden.   

 

Een bekende Engelse st aat sman had ook een zeer druk en bezet  leven;  

maar zij n echt genot e vert elde,  dat  hij  iedere morgen vroeg opst ond om 

t e bidden en de Bij bel t e lezen.  Soms kwam hij  pas om t wee uur in de 

nacht  t huis van het  parlement ;  maar t och st ond hij  op dezelfde t i j d op,  

want  zij n st i l le t i j d kon hij  niet  missen!  Hij  moet  eens gezegd hebben:  

'Als mi j n leven op eniger lei  wi j ze succesvol  is geweest ,  dan schr i j f  ik 

dat  t oe aan mi j n gewoont e om de eerst e t wee uren van de dag t e 

wi j den aan gebed en aan mi j n Bi j bel ’ .  

 

Het  is ook van belang om de j uist e t i j d t e kiezen voor de studie.   

Zo mogel ij k,  neem dan het  eerst e uur na het  opst aan,  ’ s Avonds laat  is 

wel de minst  geschikt e t i j d.  Het  is nat uurl i j k wel goed,  om voor het  

naar bed gaan een kort  woord t e lezen,  opdat  Gods Woord het  laat st e 

zij  wat  het  hart  opneemt ;  maar de eigenl i j ke st udie moet  plaat shebben 

op een t i j d,  dat  de geest  f ris is.  Maar welke t i j d we daarvoor ook 

vast st el len,  lat en we ons daar onverbiddel i j k aan houden.  

 

2.  Wij  moeten de Bijbel systematisch bestuderen.   

 

Veel t i j d gaat  verloren,  wanneer we de Bij bel niet  planmat ig be-

st uderen.  In dezelfde t i j d kunnen we met  syst emat ische st udie veel 

meer bereiken.  Zoek een geschikt e plaat s,  waar u ongest oord kunt  

lezen en st el een vast  lees-plan op.   

 

Jonge gelovigen raad ik aan,  om met  het  Evangel ie van Johannes t e 

beginnen,  en dat  dan niet  éénmaal,  maar vij fmaal door t e lezen.  Doe 

het zel f de met  het  Evangel ie van Lukas,  de Handel ingen der apost elen,  

de Eerst e Brief  aan de Thessalonicenzen,  de Eerst e Brief  van Johannes,  

de Brief  aan de Romeinen en de Brief  aan de Efezen,  elk boek dus 
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vi j f maal  acht er  elkander .  Nu bent  u zover ,  dat  u wat  grondiger  uw 

st udie kunt  voor t zet t en.  

 

Ga nu het  O.T.  doorlezen,  elk hoofdst uk meerdere malen en be-

ant woord bij  elk hoofdst uk de volgende vragen:  

1 Wat is de hoofdinhoud van dit hoofdstuk? (Vat de 
inhoud samen in één zin of enkele woorden). 

2 Welke waarheid wordt hierin duidelijk geleerd? 
3 Wat is de belangrijkste lering? 
4 Wat is het belangrijkste vers? 
5 Wat zijn de belangrijkste personen, die vermeld 

worden? 
6 Wat zegt dit hoofdstuk aangaande Jezus Christus? 

Ga op deze manier de hele Bij bel door.  

Sommige hoofdst ukken kan men nog dieper best uderen op de volgende 

manier:  

(1) Lees het  hoofdst uk,  dat  u hebt  uit gekozen vij fmaal,  waarvan 

minst ens eenmaal hardop.  U zult  t elkens iet s anders opmerken,  

dat  belangrij k is.  

(2) Tracht  het  hoofdst uk onder t e verdelen in overeenst emming met  

de gedacht egang en zoek voor ieder gedeelt e een opschrif t  dat  

de inhoud t ref fend weergeef t .  

Wij  nemen als voorbeeld het  hoofdst uk 1 Johannes 5;  dat  wij  als volgt  

kunnen indelen:  

 

1e deel: vers 1-5:  de hoge afkomst  van de gelovige.  

2e deel: vers 4 en 5:  de heerl i j ke overwinning van de gelovige.  

3e deel: vers 6-10:  de vast e grond des geloofs van degelovige.  

4e deel: vers 11 en 12:  het  onschat bare bezit  van de gelovige.  

5e deel: vers 13:  de heerl i j ke zekerheid van de gelovige.  

6e deel: vers 14 en 15:  het  vast e vert rouwen van de gelovige.  

7e deel: vers 16 en 17:  de volmacht  en verant woording van de 

gelovige.  

8e deel: vers 18 en 19:  de volkomen bewaring van de gelovige 

9e deel: vers 20:  het  heerl i j ke 'wet en' van de gelovige.  

10e deel: vers 21:  de alt i j ddurende pl icht  van de gelovige.  
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(3) Let  op het  dikwij ls belangrij ke verschil  t ussen de oude en nieuwe 

vert al ingen.  

(4)  Schrij f  de hoofdzaken,  die het  hoofdst uk behandelt  in volgorde op.  

(5) Not eer de personen,  die genoemd worden en hun karaktert rekken.  

(6)  Not eer de voornaamst e leringen zo ongeveer als volgt :  lering over 

God,  over de Heil ige Geest  enz.  

(7)  Zoek de waarheid,  die in het  hoofdst uk het  meest  wordt  be-

nadrukt .  

(8) Zoek het  vers,  dat  de inhoud van het  hoofdst uk weergeef t  (als het  

er is).  Wij  noemen dat  een 'sleut elvers'.  

(9) Het  vers,  dat  u het  meest  heef t  aangesproken.  Onderst reep dat  en 

leer het  uit  het  hoofd.  

(10) Schrij f  op,  welke nieuwe waarheid u uit  dit  hoofdst uk geleerd 

hebt .  

(11) Schrij f  op welke bekende waarheid u nu weer duidel i j ker is 

geworden.  

(12) Welke bepaalde plannen voor uw geest el i j k leven hebt  u door het  

lezen van dit  hoofdst uk gemaakt ? 

 

Het  zou goed zij n,  als u op deze wij ze verder ging met  al le hoofd-

st ukken van de vier Evangel iën,  en van de Handel ingen,  de eerst e acht  

hoofdst ukken van de Brief  aan de Romeinen,  1 Cor.  12,  13 en 15;  de 

eerst e zes hoofdst ukken van de Tweede Brief  aan de Korint iërs;  al le 

hoofdst ukken van de Brieven aan de Galat en,  de Efezen,  de 

Fil ippenzen,  de 1e Brief  aan de Thessalonicenzen en de 1e Brief  van 

Johannes.  

 

Het  is ook zeer vrucht baar de Bij bel t e best uderen aan de hand van 

verschil lende t hema’ s,  zoals Moody dat  bij  voorkeur deed.  Bekende 

t hema's zij n:  de Hei l ige Geest ,  het  gebed,  het  bloed van Chr ist us,  de 

zonde,  het  oordeel ,  de genade,  de recht vaardiging,  de 

wedergeboort e,  de hei l igmaking,  het  geloof ,  de beker ing,  het  

karakt er  van Chr ist us,  de opst anding van Chr ist us,  Zi j n hemelvaar t ,  

Zi j n wederkomst ,  de zekerheid van het  hei l ,  de l ief de van God,  de 

l ief de t ot  God,  t ot  Chr ist us,  t ot  de broeders,  t ot  al le mensen;  de 

hemel ,  de hel .  
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Volg aan de hand van een Bij belconcordant ie één van deze t hema's door 

de hele Bij bel.  

2.  Wij  moeten de Bijbel in samenhang lezen — de hele Bijbel.  

Veel lezers maken de fout ,  dat  zij  al leen de opbouwende gedeelt en 

lezen,  zodat  zij  niet  de hele Bij bel leren kennen.  Vele belangrij ke 

waarheden bl i j ven zo voor hen verborgen.  Lees de Bij bel t elkens weer 

door,  van het  begin af ,  zowel het  Oude als het  Nieuwe Test ament  en 

elke dag minst ens één Psalm. 

Het  is ook heel goed om een heel Bij belboek zonder onderbreking van 

begin t ot  eind t e lezen.  Bij  enkele van de Bij belboeken zal dat  één of  

t wee uur duren,  maar voor de meest e hebt  u slecht s enige minut en 

nodig.  Vooral deze kleine boeken moet  men herhaaldel i j k zonder 

onderbreking doorlezen.  

3.  Wij  moeten de Bijbel met bijzondere opmerkzaamheid lezen.  

Lees niet  snel.  Een hoofdfout  bij  de Bij belst udie is:  haast  en on-

oplet t endheid.  De Bij bel heef t  al leen nut  voor ons door de waarheid,  

die hij  bevat .  Er gaat  geen magische invloed van uit .  Bet er één vers 

aandacht ig lezen dan t waalf  hoofdst ukken gedacht eloos.  Dikwij ls 

spreekt  u een vers bij zonder aan.  Ga dan niet  verder,  maar denk erover 

na.  Onderst reep die t ekst  en schrij f  op,  wat  u daarin t ref t .  God spreekt  

de man zal ig,  die Zij n wet  dag en nacht  overdenkt .  (Ps.  1 :  2).  Het  is 

wonderl i j k,  hoe een woord,  dat  we menigmaal gelezen hebben,  ons 

plot sel ing t ref fen kan.  Leer zo’ n t ekst  uit  het  hoofd en not eer,  waar hij  

st aat .  Ik kwam eens een gelovige man t egen,  die het  vresel i j k druk had 

en die zich moest  haast en om de t rein t e halen. ' Zeg mij  eens gauw, 

met  één woord,  hoe ik mij n Bij bel moet  lezen’ ,  r iep hij .  'Aandacht ig',  

r iep ik t erug.  

4.  Wij  moeten de Bijbel lezen,  terwij l wij  Schrift  met Schrift  

vergelijken.  

Het  best e comment aar op de Bij bel is de Bij bel zelf !  Als u in de Bij bel 

een belangrij ke plaat s t egenkomt ,  dan zult  u st el l ig een andere plaat s 

kunnen vinden,  die de eerst e verklaart  of  bevest igt .  Het  is heel goed,  

om bij  iedere belangrij ke t ekst  een paral lel t ekst  op t e zoeken.  Men kan 
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daarbij  gebruik maken van een concordant ie om andere t ekst en t e 

vinden,  die het zelfde onderwerp behandelen,  waardoor soms een 

bij zonder l icht  op de zaak geworpen wordt .  

 

6.    Wij  moeten de Bijbel gelovig bestuderen.   

 

De apost el Paulus zegt  in zi j n schrij ven aan de Thessalonicenzen:  

'Daarom danken wij  God zonder ophouden,  dat ,  t oen gij  het  woord der 

prediking Gods van ons ont vangen hebt ,  gij  dat  aangenomen hebt  niet  

als der mensen woord,  maar (gel i j k het  werkel i j k is) als Gods Woord,  

dat  ook werkt  in u,  die geloof t '.  (1 Thess.  2 :  13).  Zal ig,  wie het  woord 

van God aanneemt ,  zoals de gelovigen in Thessalonika.  In zo iemand 

werkt  het !   

 

De Bij bel is het  Woord van God en zoals aan ieder boek,  hebben we ook 

aan de Bij bel het  meest ,  als wij  hem opvat t en zoals hij  is.  Er wordt  

dikwij ls gezegd,  dat  we de Bij bel moet en lezen zoals ieder ander boek.  

Er zit  waarheid in dat  gezegde,  maar ook een grot e dwaling.  Nat uurl i j k 

is het  waar,  dat  de Bij bel,  als al le andere boeken onderworpen is aan 

bepaalde regels van grammat ica en l it t erat uur,  maar t och is de Bij bel 

anders dan andere boeken:  het  is een uniek boek,  want  het  is het  Boek 

van God,  het  Woord van God!  Daarom moet  men de Bij bel anders 

best uderen dan andere boeken.  Men moet  zich daarbij  houden aan de 

volgende vij f  r icht l i j nen:  

 

(1)  Men moet  dit  Boek lezen met  meer i j ver,  nauwkeurigheid en 

oprecht heid,  om de bet ekenis van de inhoud bet er t e begrij pen.  Het  is 

van belang de gedacht egang van een mens t e begrij pen:  maar het  is van 

het  hoogst e belang Gods gedacht en t e verst aan.  Welnu,  in dit  Boek 

openbaart  God Zij n gedacht en.  

 

(2) Onmiddel l i j ke en onvoorwaardel i j ke aanneming van en 

onderwerping aan het geen wij  als leer der Schrif t  hebben erkend.  Het  

moge ons t egenst ri j dig of  onmogel ij k t oeschij nen — niet t emin moet en 

wij  het  aanvaarden.  Als dit  Boek het  Woord van God is,  hoe dwaas zij n 

wij  dan ais wij  zij n leer onderwerpen aan de krit iek van ons beperkt  

verst and.  Als een kleine j ongen de wij ze uit spraken van zij n vader niet  

geloof t ,  omdat  hij  ze niet  begrij pt ,  dan lachen wij  om zij n dwaasheid.  

Zo is ook de groot st e denker van de wereld slecht s een dom kind in 
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vergel i j king met  de eeuwige God.  Als wi j  de ui t spraken van God in Zi j n 

Woord niet  geloven,  omdat  wi j  ze met  ons kinder l i j k verst and niet  

kunnen begr i j pen,  dan zi j n wi j  geen f i losof en,  maar dwazen.  Hebben 

wij  de Bij bel eenmaal erkend als het  Woord van God dan moet  zij n leer 

een eind maken aan al onze redeneringen en argument at ies.  

 

(3)  Onvoorwaardel i j k ver t rouwen op al  zi j n belof t en.  

Iemand,  die de Bij bel best udeert  als Gods Woord zal van iedere belof t e 

hoe onbegrij pel i j k ook,  zeggen:  'God,  die niet  l iegen kan,  heef t  het  

beloof d,  dus aanvaard ik het '.  Not eer welke belof t e u zich hebt  

t oegeëigend en ga nog meer belof t en van uw Vader in de hemel 

opzoeken in uw Bij bel.  God heef t  u 'Zi j n r i j kdom in heer l i j kheid' t er 

beschikking gest eld.  (Fil .  4 :  19).  Ik ken geen bet er middel,  om hemelse 

ri j kdommen t e vergaderen,  dan dagel ij ks Goddel ij ke belof t en op t e 

zoeken en die mij zelf  t oe t e eigenen.  

(4).   Gehoorzaamheid 

'Zi j t  daders des Woords en niet  al leen hoorders,  uzel f  met  valse 

over legging bedr iegende' (Jak.  1 :  22).  Niet s helpt  u méér de Bij bel t e 

begrij pen,  dan gehoorzamen.  Jezus zegt :  'Zo iemand wi l  des Vaders wi l  

doen,  die zal  van deze leer  bekennen of  zi j  ui t  God is' (Joh.  7 : 17) .  De 

overgegeven wil  verheldert  de bl ik.  Als ons oog eenvoudig is (d.w.z.  als 

onze wil  volkomen aan God gewij d is),  zal ons gehele l ichaam verl icht  

zij n;  maar als ons oog boos is (d.w.z.  als wij  t racht en twee heren t e 

dienen en ons niet  geheel aan de Here God overgeven) dan zal ons hele 

l ichaam duist er zij n (Mat t .  6 :  22-24).  Menige Schrif t plaat s,  die u nu nog 

onbegrij pel i j k voorkomt ,  zal u volkomen duidel i j k worden als u gewil l ig 

bent  de Bij bel in al les t e gehoorzamen,  leder gebod,  dat  wij  in de Bij bel 

vinden en dat  ook voor ons persoonl ij k best emd is,  moet en wij  t erst ond 

gehoorzamen.   

 

Het  is merkwaardig,  hoe snel wij  de vreugde van het  lezen van Gods 

Woord verl iezen,  en hoe spoedig zij n lessen ons onbegrij pel i j k worden,  

als wij  op het  een of  andere punt  niet  wil len gehoorzamen.  Ik heb 

mensen gekend,  die hun Bij bel l ief  hadden,  die i j verig waren in het  

werk des Heren en die een helder inzicht  in de waarheid hadden.  Maar 

zij  vonden in de Bij bel een eis,  waaraan zij  niet  wilden voldoen 

(misschien werd een of fer van hen verlangd,  dat  zij  niet  wilden 
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brengen);  t oen nam hun l iefde t ot  Gods Woord snel af ,  hun geloof  

begon t e wankelen en zelfs gingen zij  aan de waarheden van de Schrif t  

t wij felen.  Niet s verl icht  het  verst and zozeer als gehoorzaamheid;  niet s 

verduist ert  het  verst and zozeer als ongehoorzaamheid.  

Gehoorzaamheid aan een erkende waarheid,  maakt  u bekwaam nieuwe 

waarheden t e ont dekken.  Ongehoorzaamheid aan één waarheid maakt  

al le waarheid duist er  voor  u.  

 

 

Oefen u in snel le,  nauwgezet t e,  onvoorwaardel i j ke en bl i j de ge-

hoorzaamheid aan al le geboden van God,  die volgens het  verband van 

de gehele Schrif t  ook voor u gelden.  Wacht  op nieuwe bevelen van uw 

Here;  zij  zul len u de weg wij zen t ot  nieuwe zegeningen.  Gods bevelen 

zij n slecht s wegwij zers naar t i j del i j ke zegeningen en eeuwige 

heerl i j kheid.  

 

(5).  De Bij bel als Gods Woord best uderen houdt  in,  dat  wij  hem zo 

lezen,  alsof  Gods st em recht st reeks t ot  ons sprak.   

 

Als u uw Bij bel opslaat ,  real iseer u dan,  dat  u in de t egenwoordigheid 

van God bent  get reden en dat  Hij  nu t ot  u spreekt .  Maak u dat  zó 

bewust ,  dat  het  is alsof  Hij  zicht baar voor u st ond.  Zeg t ot  uzelf :  'Nu wil  

God met  mij  spreken’ .  Dat  zal leven en bl i j dschap in uw Bij belst udie 

brengen.  Zo wordt  uw Bij bel lezen een persoonl ij ke omgang met  God.  

Wat  een heerl i j k voorrecht  had Maria,  t oen zij  aan Jezus’  voet en zat  en 

Hem hoorde spreken.  Maar als wij  de Bij bel als Gods Woord lezen,  in het  

bewust zij n van Zij n t egenwoordigheid,  dan hebben wij  elke dag het  

voorrecht  van aan Zij n voet en t e zit t en en Hem t e horen spreken.  Voor 

hoevelen,  die het  nu doen uit  gewoont e,  zou het  een heerl i j k,  

verbl i j dend voorrecht  worden,  als zij  bij  het  openen van de Bij bel 

zeiden:  'Nu spreekt  God,  mij n Vader,  met  mij ’ .  Als wij  de Bij bel 

knielend lezen zal ons de t egenwoordigheid van God nog meer bewust  

worden,  dit  is mij n persoonl ij ke ervaring.  

 

7.    Wij  moeten de Bijbel biddend bestuderen.  

 

God,  de Aut eur van de Bij bel,  wil  ook Uit legger ervan zij n.  Hij  zal de 

Bij bel uit leggen,  als wij  Hem daarom bidden.  Wie ernst ig en in geloof  
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met  de Psalmist  bidt :  'Ont dek mi j n ogen,  dat  ik aan- schouwe de 

wonderen van Uw wet ' (Ps.  119 :  18),  die zal de schoonheid en de 

wonderen van het  Woord van God ontdekken.  Telkens als u uw Bij bel 

opslaat ,  ai is het  maar voor een paar minut en,  bid God,  dat  Hij  u 

verl icht e ogen en een geopend hart  wil  geven en verwacht ,  dat  Hij  het  

doen zal.  Telkens als u een moeil i j kheid t egenkomt  in de Bij bel,  leg die 

dan voor God neer en bid om een verklaring en verwacht  die van Hem.  

Dikwij ls als wij  over een Schrif t plaat s piekeren,  komt  de gedacht e bij  

ons op:  'O,  had ik maar een Schrif t geleerde hier,  die mij  dit  kon 

verklaren’ .  Welnu,  God is al t i j d t egenwoordig.  Hij  begrij pt  de Bij bel 

bet er dan welke leraar ook.  Zeg Hem uw moeil i j kheid en bid Hem om 

een verklaring.  Jezus zegt :  'Maar  wanneer Die zal  gekomen zi j n,  

namel i j k de Geest  der  waarheid;  Hi j  zal  u in al  de waarheid leiden’  

(Joh.  16 :  13).  Ook de geringst e gelovige heef t  het  voorrecht  dat  de 

Heil ige Geest  zij n leider wil  zij n bij  het  onderzoeken van het  Woord van 

God.  

Ik heb vele eenvoudige,  onontwikkelde mensen gekend,  die meer zegen 

van hun Bij bel lezen hadden dan de meest e grot e t heologen,  die ik heb 

ont moet .  Zij  hadden het  voorrecht  bij  het  lezen de voorl icht ing t e 

hebben van de Heil ige Geest .  Bij belcomment aren kunnen heel nut t ig 

zij n,  maar als de Heil ige Geest  u onderwij st ,  zult  u meer leren,  dat  t ot  

uw heil  kan dienen,  dan uit  al de comment aren die u leest .  

 

 

 

8.    Wij  moeten vrije ogenblikken gebruiken voor Bijbellezen.  

 

Hoevele minut en gaan in de meest e mensenlevens nut t eloos voorbij  

b.v.  bij  het  wacht en op een maalt i j d,  bij  het  reizen in t rein of  bus enz.  

Zorg ervoor,  dat  u alt i j d een Zakbi j bel  of  Nieuwt est ament  bij  u hebt  en 

benut  kost bare minut en voor de best e t i j dvul l ing namelij k het  luist eren 

naar de st em van God.  

 

9.    Wij  moeten het Woord in ons hoofd en in ons hart opnemen.  

 

Het  zal ons bewaren voor de zonde (Ps.  119 :  11) en voor verkeerde leer 

(Hand.  20 :  29,  30,  32;  2 Tim.  3 :  13-15).  Het  zal ons hart  vervul len met  

bl i j dschap (Jer.  15 :  16) en vrede (Ps.  85 :  8).  Het  zal ons overwinning 

geven over de boze (1 Joh.  2 :  14),  kracht  in het  gebed (Joh.  15 ;  7).  Het  
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zal ons wij zer maken dan de ouden van dagen en dan onze vij anden (Ps.  

1,19,  98,  100,  130),  het  zal ons volmaakt  maken,  t ot  al le goede werken 

bekwaam (2 Tim.  3 :  16,  17).  Probeer het .  

 

Not eer t ekst en over verschil lende onderwerpen in een bepaalde 

volgorde.  Ont houd ook hoofdst uk en vers,  zodat  u de t ekst  onmiddel l i j k 

kunt  vinden om een t egenst ander t e best ri j den.  Schaf  u een Bij bel aan 

met  brede marge voor aant ekeningen en gebruik st eeds deze zelfde 

Bij bel.  Hij  zal spoedig onmisbaar voor u zij n en een schat kamer,  

waaruit  u dagel ij ks nieuwe rij kdommen t e voorschij n haalt  (Jes.  45 :  3) 

 

VII 
 

Ons gebedsleven 
 

Elke ware Christ en zal een leven van gebed leiden.  Nalat igheid in het  

gebed is de oorzaak van veel mislukking in het  christ el i j k leven en in 

de christ el i j ke arbeid.  Weinig Christ enen best eden zoveel t i j d aan 

gebed,  als zij  eigenl i j k zouden moet en doen.  De apost el Jakobus zegt  

t ot  de Christ enen van zij n t i j d,  dat  het  geheim van hun 

kracht eloosheid gelegen is in hun t ekort  aan gebed:  'Gi j  hebt  niet ,  

omdat  gi j  niet  bidt ' (Jak.  4 :  2).  

Zo is het  ook nu.  Hoe komt  het  t och,  vraagt  menig Christ en,  dat  ik in 

mij n leven als Christ en zo weinig vorderingen maak? Waarom kan ik de 

zonde zo slecht  overwinnen? Waarom volbreng ik zo weinig,  ondanks al 

mij n inspanningen? En God ant woordt :  'Gi j  hebt  niet ,  omdat  gi j  niet  

bidt ’ .  

Het  is gemakkel ij k om een gebedsleven t e leiden,  als men er maar in 

ernst  mee begint .  St el voor elke dag een bepaalde t i j d vast  voor het  

gebed.  David en Daniël hadden een goede regel.  'Des avonds,  des 

morgens en des middags wi l  ik klagen en kreunen en Hi j  zal  mi j n st em 

horen' (Ps.  55 :  18).  

Van Daniël lezen wij :  Toen nu Daniël  verst ond,  dat  dit  geschr i f t  

get ekend was,  ging hi j  in zi j n huis (hi j  nu had in zi j n opperzaal  open 

venst ers t egen Jeruzalem),  en hi j  knielde dr ie t i j den 's daags op zi j n 

knieën,  en hi j  bad en deed bel i j denis voor  zi j n God geheel  zoals hi j  

voor  dezen gedaan had’  (Dan.  6 :  11).  Zeker,  wij  kunnen ook bidden,  
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wanneer wij  op st raat  lopen of  in de t rein zit t en of  aan het  bureau;  en 

wij  moet en leren,  om zelfs in de drukst e ogenbl ikken van ons werk ons 

hart  t ot  God t e verhef fen.  Maar wij  hebben ook vaste gebedstijden 

nodig om met God alleen te zijn en achter gesloten deuren te 

bidden tot onze Vader,  die in het verborgen is (Mat t .  6 :  6).  God 

woont  in het  verborgene en wil  ons daar ont moet en en onze 

smekingen horen.  

 

Het  gebed is een wonderbaar voorrecht .  Het  is een audiënt ie bij  de 

Koning;  een gesprek met  onze Vader.  Hoe vreemd is het  t och eigenl i j k,  

als men vraagt :  ’ Hoeveel t i j d moet  ik aan gebed best eden?' Als aan een 

onderdaan een audiënt ie bij  de koning wordt  t oegest aan,  zal hij  t och 

niet  vragen:  'Hoeveel t i j d moet  ik bij  de koning bl i j ven?' maar zij n 

vraag zal zij n:  'Hoeveel t i j d zal de koning mij  t oest aan?’  En een echt  

kind van God,  dat  zich ervan bewust  is,  wat  het  gebed betekent ,  zal 

nooit  vragen:  'Hoe lang moet  ik in gebed doorbrengen’ ,  maar 'hoelang 

mag ik bidden zonder andere pl icht en t e verzuimen?' 

 

Begin elke dag met  dankzegging en gebed.  Dank voor bepaalde 

zegeningen,  die u hebt  ont vangen;  bid voor speciale noden voor de 

nieuwe dag.  Denk aan de verzoekingen,  die misschien die dag op u af  

zul len komen;  bid God,  dat  Hij  u de verzoekingen laat  zien en laat  u de 

overwinning daarover schenken vóór zij  op u afkomen.  Dat  er zovelen 

in die st ri j d de nederlaag l i j den,  komt  omdat  zij  pas gaan bidden,  als 

de st ri j d al  is begonnen.  De reden,  waarom anderen overwinnen,  is,  

omdat  zij  op hun knieën reeds de overwinning bevocht en,  lang vóór de 

eigenl i j ke st ri j d begonnen was.   

 

Jezus overwon in de vresel i j ke st ri j d voor het  gerecht shof  van Pilat us 

en aan het  kruis van Golgotha,  omdat  Hij  de nacht  t evoren in het  

gebed de st ri j d reeds doorworst eld en de overwinning behaald had,  

dus vóór de werkel i j ke slag aanbrak.  Hij  had Zij n apost elen geraden 

het zelfde t e doen en hen vermaand:  'Bidt ,  opdat  gi j  niet  in verzoeking 

komt ’ .  Maar zij  hadden geslapen in plaat s van t e bidden;  en t oen het  

uur der verzoeking was aangebroken,  leden zij  hopeloos de nederlaag.  

Als u de st ri j d ziet  aankomen,  doorworst el die dan op de knieën,  eer 

de verzoeking komt ;  dan zult  u al t i j d de overwinning behalen.   

Laat  u bij  het  aanbreken van de dag door God raad en kracht  geven 
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voor uw pl icht en van die dag.  Laat  nooit  door de st room van 

werkzaamheden het  gebed op de acht ergrond dringen.  Hoe meer werk 

u op een dag hebt ,  hoe meer t ij d u in het  gebed moet  doorbrengen,  om 

uw werk voor t e bereiden.  Dat  is geen t i j dver l ies — dat  is 

t i j dbespar ing.  Het  gebed is de groot st e t i j dbespar ing,  die de mens t er  

beschikking st aat .  Hoe meer arbeid dr ingt ,  hoemeer t i j d u in het  

gebed dient  door  t e brengen.   

Houd midden in de drukt e en het  lawaai van de dag eens op,  om t e 

danken en t e bidden.  Een paar minut en in de middag doorgebracht  

met  God geven u grot e kracht ,  om u zelf  in de zorgen en het  

geroezemoes van het  moderne leven in vrede t e bewaren.  

 

Beslui t  de dag met  dank en gebed.  Laat  al  de zegeningen van de dag 

aan u voorbij gaan en dank God voor elk daarvan.  Niet s zal uw geloof  in 

God en Zij n Woord zo doen t oenemen,  als een rust ig overzicht  aan het  

eind van iedere dag van al les,  wat  Hij  in de loop van de dag aan u 

gedaan heef t .  Niet s is zo macht ig,  om u nieuwe en ri j kere zegeningen 

van God t e doen t oekomen,  als oot moedige dank voor zegeningen,  die 

u reeds t en deel zij n geval len.  

Laat  het  einde van iedere dag zij n,  dat  u God bidt  u t e lat en zien,  wat  

er op die dag Hem heef t  mishaagd.  Wacht  dan st i l  op God.  Laat  Hem 

spreken en luist er rust ig.  Als God u iet s zegt ,  dat  Hem mishaagde,  

erken het  dan eerl i j k en oprecht ,  als aan een heil ige en l iefhebbende 

Vader.  Geloof ,  dat  God u al les vergeef t ;  want  Hij  zegt  dat  Hij  dat  doen 

zal (1 Joh.  1 :  9).  

Zo zal aan het  einde van iedere dag uw rekening met  God veref fend 

zij n.  U kunt  t er rust e gaan en bl i j  inslapen in het  bewust zij n,  dat  er 

geen wolkj e is t ussen u en uw God.  

U kunt  morgen opst aan en het  leven opnieuw beginnen met  een rein 

gewet en.  Als u het  zo doet ,  dan kunt  u nooit  langer dan 24 uur 

afwij ken.  Nee,  u hoef t  helemaal niet  af  t e wij ken.  Het  is heel moeil i j k 

een boekhouding in orde t e krij gen,  die al  langere t i j d niet  sluit end 

was.  Geen bank sluit  zij n bedrij f ,  als er niet  afgerekend is en niet  al les 

klopt .  Zo zou ook een Christ en geen enkele dag moet en besluit en 

zonder zij n af rekening met  God geheel in orde t e hebben gemaakt .  

Bij zonder ernst ig gebed is nodig in t i j den van bij zonder st erke 

verzoekingen,  d.w.z.  wanneer wij  de verzoeking zien komen.  Zo 

mogel ij k,  ga dan in de eenzaamheid met  God.  'Bid zonder  ophouden' (1 
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Thess.  5 :  17).  Het  is niet  nodig al die t ij d op de knieën t e l iggen,  als uw 

hart  maar voor God op de knieën bl i j f t .  

Zo wordt  ons leven ri j k aan vreugde en vrij  van zorgen.  Weesf  In geen 

ding bezorgd,  maar laat  uw begeert en In al les door  bidden en smeken,  

met  dankzegging bekend worden bi j  God.  En de vrede Gods,  die al le 

verst and t e boven gaat ,  zal  uw har t en en zinnen bewaren in Chr ist us 

Jezus' (Fil .  4 :  6-7).  

 

Om drie dingen mag een Christ en,  die verder wil  komen,  voort durend 

bidden:  

 

1.   Om wi j sheid.  'Indien iemand van u wij sheid ont breekt  (en dat  is bij  

ons al len het  geval),  dat  hij  ze van God begere (Jak.  1 :  5).  

2.  Om kracht .  'Die de Here verwacht en,  die zul len de kracht  

vernieuwen’  (Jes.  40 :  31).  

3.  Om de vervul l ing met  de Hei l ige Geest  — 'Opdat  de God van onze 

Here Jezus Christ us u geve de Geest  der wij sheid en openbaring' (Ef .  1 

:  17).  

 

Een ware Christ en heef t  de Heil ige Geest  reeds ont vangen op het  

moment ,  dat  hij  t ot  geloof  kwam.  Maar t och mag hij  God bidden om 

opnieuw vervuld t e worden met  de Geest .  Voor elke nieuwe opdracht  

in Zij n dienst  hebben wij  een nieuwe vervul l ing met  de Geest  nodig.  De 

apost el Pet rus werd op de Pinkst erdag met  de Heil ige Geest  vervuld 

(Hand.  2 :  1-4);  maar volgens Hand.  4 ;  8 en 31 werd hij  lat er opnieuw 

met  de Heil ige Geest  vervuld!  Er zij n vele Christ enen,  die eens vervuld 

waren met  de Heil ige Geest  en die in de bl i j dschap st onden en door de 

Here op wonderbare wij ze werden gebruikt  t ot  zegen van anderen.  

Maar nu is hun leven zonder vreugde en zonder kracht .  Zij  hebben 

get eerd op een vroegere ervaring,  en besef t en niet ,  dat  zij  st eeds weer 

opnieuw met  de Geest  vervuld moest en worden.  

Wij  hebben voort durend nieuwe ol ie nodig,  om onze lampen brandende 

t e houden — en die ol ie kri j gen we,  als we het  biddend en gelovig van 

de Here verwacht en.  Maar het  is niet  genoeg dat  wij  verborgen 

gebedsomgang hebben met  God;  wij  hebben ook gebedsgemeenschap 

met  anderen nodig.  Neem regelmat ig deel aan de bidst onden,  die in uw 

gemeent e plaat shebben.  Neem daar deel aan t er wil le van uzelf  en van 
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de gemeent e.  Als de samenkomst  slecht s in naam een bidst ond Is,  

t racht  dan rust ig en volhardend,  maar niet  opdringerig,  uw invloed t en 

goede aan t e wenden,  opdat  het  een werkel i j ke gebeds-samen- komst  

mag worden.  

Laat  de daarvoor best emde avond u heil ig zij n;  zeg al le maat -

schappel ij ke of  famil ieverpl icht ingen voor die avond af .   

 

Een generaal-maj oor in het  leger van de Verenigde St at en kreeg een 

nieuwe post  in een ander dist rict .  Er zou een begroet ingssamenkomst  

gehouden worden op een bepaalde avond.  Toen hem die dat um werd 

medegedeeld,  ant woordde hij ,  dat  hij  die avond niet  zou kunnen 

komen,  omdat  hij  een bidstond moest  bij wonen.  Deze of f icier had 

bewezen,  dat  hij  een man was op wie men kon rekenen.  De gemeente 

van Christ us in Amerika heef t  aan deze man meer t e danken,  dan aan 

enige andere of f icier van het  Amerikaanse leger.   

 

Voorgangers wet en,  dat  zij  op t rouwe bezoekers van de bidstonden t en 

al len t i j de kunnen rekenen.  De bidst ond is de belangrij kst e 

samenkomst  van de gemeent e.  Als de gemeent e geen bidst ond heef t ,  

neem dan het  init iat ief  om er een in het  leven t e roepen.  Bij  een goede 

gebedssamenkomst  speelt  het  aant al deelnemers een geringe rol.  Men 

kan met  twee personen beginnen.  In mij n eigen leven heef t  niet s 

zozeer bij gedragen t ot  mij n geest el i j ke ont wikkel ing als een bidst ond 

met  een klein aant al vrienden,  die j arenlang één avond in de week 

bij eenkwamen.  Gelukkig de j onge Christ en die een kleine groep 

vrienden heef t ,  met  wie hij  zich kan afzonderen t ot  gezamenlij k 

gebed!  

 

 

 

VIII 
 

Werk voor de Here 
 

Een van de belangrij kst e voorwaarden voor wasdom en kracht  in het  

Christ el i j k leven is arbeid.  Niemand bl i j f t  l ichamelij k kracht ig zonder 

beweging.  En niemand kan een kracht ig geest el i j k leven leiden,  zonder 

voor de Here t e arbeiden.  De Christ en,  die werkt ,  is gelukkig en is 

st erk.  Iemand heef t  eens gezegd:  'Een Chr ist en is een gloeiende kool  
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gel i j k,  òf  hi j  st eekt  anderen aan,  òf  hi j  gaat  zel f  ui t '.   

 

Wij  hebben vele gelovigen zien verf lauwen en verkoelen.  Vroegen wij  

naar de oorzaak,  dan kwamen we t ot  de ontdekking,  dat  zij  geen 

arbeiders waren,  geen get uigen van Christ us!  Met  iemand,  die 

werkel i j k in gemeenschap met  Christ us wandelt ,  gaat  het  anders.  De 

wederl iefde t ot  zij n Verlosser en de bewogenheid met  de mil j oenen 

verlorenen,  lat en hem geen rust ;  hij  moet  werken zolang het  dag is!  

Het  vuur,  dat  in hem brandt  st eekt  anderen aan,  zodat  zij  ook komen 

en zich aan de Here Jezus overgeven.   

 

Toen Andreas gered was,  had hij  de innerl i j ke drang anderen t ot  Jezus 

t e leiden.  'Deze',  zo lezen wij  van hem,  'vond eerst  zi j n broeder  Simon 

en zeide t ot  hem:  Wi j  hebben gevonden de Messias,  en hi j  leidde hem 

t ot  Jezus' (Joh.  1 :  42,  43).  Nauwelij ks was Paulus bekeerd,  of  'hi j  

predikt e t erst ond Chr ist us in de synagoge,  dat  Hi j  de Zoon van God is' 

(Hand.  9 :  20).  Als al le pas-bekeerden zo deden,  zou binnen kort e t i j d 

de gehele wereld met  het  Evangel ie vervuld zij n.  

 

Jezus zei t ot  Zij n discipelen:  'Volg Mi j  na,  Ik zal  u een visser  van 

mensen maken',  leder,  die geen visser is van mensen,  is geen navolger 

van de Here Jezus.  Zeg niet :  'Ik kan niet s voor de Heer doen'.  Dat  'ik kan 

niet ’  beduidt  eigenl i j k:  'Ik heb er  geen lust  in,  ik wi l  niet '.  Waar een wil 

is,  daar is ook een weg.  Velen maken een grot e fout ,  door t e denken,  

dat  zij  moet en wacht en t ot  zij  st erker zij n.  Maar dat  is niet  zo!  Direct  

beginnen is het  best e!  Ga aan het  werk!  Als u uw kleine kracht  in het  

werk des Heren best eedt ,  dan zal God u meer geven.   

 

Laat  mij  op een nat uurwet  wij zen.  Zal mij n arm st erk worden,  dan 

moet  ik hem gebruiken.  Niemand is op zij n rust bed een kracht ig man 

geworden.  De helden uit  de Hebreeënbrief  zij n niet  st erk geworden op 

het  exercit ie- t errein of  in de kazerne,  'maar  in de kr i j g'!  (Heb.  11 :  34).  

Juist  zo is het  in het  geest el i j k leven.  Als God iemand een t aak geef t ,  

dan geef t  Hij  ook het  verst and.  Onze gaven,  kracht en en t alent en 

nemen t oe in de arbeid.  Begin daarom van nu af ,  voor de Heer t e 

arbeiden,  j uist ,  zoals u bent ;  dan zult  u ervaring opdoen.  Het  eerst e 

get uigenis,  dat  u af legt ,  is gebrekkig;  het  tweede bet er;  het  derde 

goed!  
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In het  werk des Heren is veel t e doen.  Er moet en t rakt at en verspreid 

worden.  In de zondagschool moet en de lammeren geweid.  De 

bej aarden,  eenzamen en zieken moet  door huisbezoek in persoonl ij ke 

gesprekken het  Evangel ie worden verkondigd.  De verlorenen moet en 

’ in de st rat en en wij ken der st ad’  uit genodigd worden t ot  de 

evangel iesamenkomst en.  Bedroefde heil igen moet en get roost ,  de 

afgewekenen t eruggebracht  worden.  Kies u in afhankel i j kheid van de 

Here één van deze werkzaamheden en daar het  arbeid voor de 

eeuwigheid is,  doe al les met  grot e t oewij ding en ij ver.  Doe uw werk 

biddend,  zodat  zielen gered worden.  Dan zal uw arbeid een bron van 

onuit sprekel i j ke vreugde worden.  Neem u voor ,  om geen dag voorbi j  t e 

lat en gaan,  zonder met  één mens over  de Here Jezus gesproken t e 

hebben.  Misschien kunt  u niet  veel doen;  maar doe,  wat  u kunt .  God 

ziet  en beloont  uw t rouw. 

 

Er zij n veel boeken,  waaruit  wij  kunnen leren,  hoe wij  persoonl ij ke 

arbeid kunnen doen.  Maar niemand hoef t  met  de arbeid t e wacht en,  t ot  

hij  boeken daarover gelezen heef t .  Velen verspil len hun t i j d aan 

voorbereidingen,  om ervoor 'klaar t e komen’ .  Sommige mensen komen 

nooit  klaar met  het  ’ klaar - komen’ .  Het  is bet er,  ij ver zonder verst and 

t e hebben,  dan verst and zonder i j ver.  Maar het  is het  best e,  als men 

ij ver heef t  met  verst and,  en dat  kan ieder hebben.  Door ervaring 

worden wij  wij s;  en ervaring krij gt  men,  als men arbeidt .  Wie uit  vrees,  

een fout  t e maken,  niet s begint ,  leert  ook niet s.  Degene,  die er op uit  

gaat ,  en zij n best  doet  op gevaar af  een fout  t e begaan,  leert  in de 

t oekomst  fout en t e voorkomen.   

 

Enige van de meest  begaafde mensen,  die ik heb leren kennen,  hebben 

nimmer iet s bereikt  in het  koninkrij k Gods;  zij  waren bang,  iet s 

verkeerds t e doen.  Sommige Christ enen echt er,  van wie ik aanvankel ij k 

weinig verwacht t e,  hebben een grot e i j ver aan de dag gelegd;  zij  

begonnen met  vele fouten t e maken,  maar zij  hadden werkel i j k l iefde 

voor zielen;  zij  gingen moedig voorwaart s;  en zo leerden zij  t enslot t e 

door ervaring het  werk st eeds bet er t e doen.  Laat  u,  door de fout en,  

die u maakt ,  niet  ont moedigen.  Begin slecht s,  en ga moedig voort .  Elke 

eerl i j ke fout  is een kiem t ot  grot ere zegen!  

 

Onget wij feld zult  u lat er t ot  de verrassende ont dekking komen,  dat  uw 

werk de meest e zegen afwierp,  j uist  t oen u dacht ,  al les verkeerd 
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gedaan t e hebben.  Mensen,  die zich het  meest  aan u ergerden,  zul len u 

lat er nog het  meest  dankbaar zij n.  Wees geduldig en hoopvol.  Laat  u 

niet  ont moedigen.  

 

Menigmaal roept  God pas-bekeerden,  nadat  'Zij  beproefd ge¬bleken 

zij n',  t ot  Zij n bij zondere dienst .  Het  zou kunnen wezen,  dat  God j uist  u 

voor Zij n heerl i j ke dienst  in het  Evangel ie wil  gebruiken!  'De oogst  is 

wel groot ,  maar de arbeiders zij n weinigen’ .  Mocht  God u roepen en 

voor Zij n werk t oebereiden,  zeg dan niet ,  zoals Mozes:  'Wie ben ik,  dat  

ik naar Farao zou gaan,  en de Israël iet en uit  Egypt e zou lelden' (Ex.  3 :  

11).  Veront schuldig u dan niet  door t e zeggen,  dat  u geen gaven hebt ,  

of  dat  u iemand bent  'zwaar van mond en zwaar van t ong’ .  Maar geloof  

de belof t e van God:  'Ik zal  met  uw mond zi j n en u leren wat  gi j  spreken 

moet ' (Ex.  4 :  12).   

 

Onder oudere gelovigen heerst  vaak de mening,  dat  de pas-bekeerde 

niet  aan het  werk mag gaan,  voor hij  j aren lang in de gemeenschap der 

kinderen Gods heef t  verkeerd.  Eerst  als hij  'gri j ze haren’  heef t  

verkregen,  mag hij  medearbeiden in de wij ngaard des Heren.   

Een 'nieuweling' mag hij  zeker niet  zij n.  Daarom hebben wij  voorheen 

gezegd:  'nadat  hi j  beproef d zal  gebleken zi j n'.  Is dat  het  geval,  dan 

veront schuldige zich niemand met  Jeremia:  'Ach.  Here,  Here,  zie ik kan 

niet  spreken,  want  ik ben j ong' (Jer.  1 : 6 ) .   

 

Laat  u daarom niet  t erughouden van de arbeid in 's Heren wij ngaard.  

Anders is het  woord,  dat  God de j eugdige prof eet  t oer iep,  ook op u van 

t oepassing:  'Zeg niet ,  ik ben j ong;  want  t ot  een ieder,  t ot  wie Ik u zend,  

zult  gij  gaan,  en al les,  wat  Ik u gebied,  zult  gij  spreken' (Jer .  1 : 7 ) .  

Wees gehoorzaam aan het  Woord van God.  'Niemand schat t e u gering 

om uw j eugdige leef t i j d,  maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in 

woord,  in wandel,  in l iefde,  in geloof  en in reinheid' (1 Tim.  4 :  12).  

 

Onze t i j d heef t  behoef t e aan j onge mensen,  die zich wil len inzet t en 

voor het  werk des Heren en door de verkondiging van de Bl i j de 

Boodschap Hem wil len verheerl i j ken.  
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Well icht  bent  u best emd één hunner t e zij n.  Laat  u roepen.  En bedenk:  

'Al wat  gedaan wordt  uit  l iefde t ot  Jezus,  dat  houdt  zij n waarde en zal 

bl i j ven best aan’ .  

Pet rus zei t ot  Jezus:  'Zie,  wi j  hebben al les pr i j sgegeven en zi j n U 

gevolgd;  wat  zal  dan ons deel  zi j n?' (Mat t h.  19 :  27).  Een bil l i j ke vraag.  

Ook Mozes 'hield de bl ik ger icht  op de vergelding des loons' (Heb.  11 :  

21).  Geen arbeider van Christ us dient  zij n Heer om niet .  Het  heerl i j kst e 

loon heef t  de Here mij  reeds hier gegeven in de t ranen van zondaars en 

in de st ralende gezicht en en de schit t erende ogen van verlost en,  voor 

wier behoudenis ik door Zij n genade het  middel mocht  zij n.  

Iedere ziel ,  die wij  voor de Here winnen,  is ons een oorzaak van 

onuit sprekel i j ke bl i j dschap.  Maar dit  is nog niet  al les.  Jezus zei t ot  

Pet rus:  'Een ieder ,  die huizen of  broeders of  zust ers of  vader  of  

moeder of  kinderen of  akkers heef t  pr i j s gegeven om Mij n Naam,  zal  

vele malen meer  t erug ont vangen en hei  eeuwige leven erven' (Mat t h.  

19 :  29).  

 

'En de leraars zul len st ralen als de glans van het  uit spansel ,  en die 

velen t ot  gerecht igheid hebben gebracht ,  als de st erren,  voor  eeuwig 

en al t oos’  (Dan.  12 :  3).  


	Behouden!
	Het goede begin
	Het openlijk belijden van Christus
	III
	Heilszekerheid
	Opzien tot Jezus
	1. Wij moeten voortdurend opzien tot Jezus als de grond van onze aanneming door God.

	Sluit u aan bij een gemeente
	Bijbelstudie


