
Tegenstellingen die om een keuze vragen! Kringavonden seizoen 2019-2020 
 
Matth. 7:13:14 
13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen 
zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en 
weinigen zijn er die hem vinden. 
 

We willen dit seizoen aan de slag met een praktisch thema: Tegenstellingen die om een keuze vragen!  
In de bijbel zien we steeds weer dat er twee tegenstellingen tegenover elkaar geplaatst worden. 
 

Er is een hemel en er is een hel. Wandelen wij in het licht of in de duisternis? Zijn we schuldig of onschuldig?  
Zijn we verworpen zondaren of zijn we uitverkoren? Wandelen wij op de brede of op de smalle weg? Geloven 
in de waarheid of toch de leugen?  
 

Allemaal worstelingen waarmee we te maken hebben. En dit seizoen willen met elkaar veel van deze 
tegenstellingen tegenover elkaar zetten en op zoek gaan naar de juiste keuze! 
 

1. Schepping of Evolutie 
 

Evolutie is, even heel simpel gezegd: In het begin was er niets, helemaal niets, en dat ontplofte. En door toeval 
was er ineens een planeet met een simpele vorm van 'leven' 
 

En aan de andere kant heb je de Schepping. Gen. 1: 1. God zegt zelf dat Hij er altijd al was en dat Hij de 
schepper van alles is. Of je begint met niets en alles ontstaat door toeval, óf je begint met leven dat door God 
gemaakt is. Wat vinden jullie het meest logisch? 
 

In een tv programma werd aan Midas Dekkers [bioloog] gevraagd: Waar komt dat allereerste begin, dat eerste 
piepkleine celletje dan eigenlijk vandaan? Wat denk je dat Hij antwoorde? 
 

Hij gaf eerlijk toe dat hij het ook niet wist, maar het kon, volgens hem, in ieder geval nooit bij God vandaan 
komen.  De rede van zijn stelligheid was: omdat hij beslist niet in God wil geloven, en daarom maar in de 
evolutie gelooft, zonder het te kunnen bewijzen. Wat zegt ons dat? 

 

De evolutie aanhangers geloven dat de aarde afkoelde en dat de rotsen veranderden in soep, m.a.w. ze 
geloven dat we allemaal uit de soep komen. Probeer dat eens uit te leggen? 
 

Nou is mijn vrouw een Hongaarse en ik geloof dus, dat je van een rund een heerlijke goulashsoep kunt maken, 
maar ik geloof niet, dat uit die soep, een rund te voorschijn kan komen. Jullie wel? 
 

De evolutietheorie zegt dat een klein ééncellig diertje vanzelf zou zijn ontstaan. En uit dat diertje zou geleidelijk 
de mens ontstaan zijn. Kun je je voorstellen dat je voortkomt uit een ééncellige van miljoenen jaren geleden? 
 

Dus voor mij geldt elke keer als we horen miljoenen jaren geleden, dat dat eigenlijk zoiets betekent als, er was 
eens, heel lang geleden. En als we dat horen, weten we dat er een sprookje komt. 
 

Helaas zien we steeds meer christenen, een mix van schepping en evolutie aanhangen. Deze 2 theorieën 
kunnen makkelijk naast elkaar bestaan, zegt bijna 70 procent van de deelnemers aan een enquête. 70%! Wat 
vinden jullie daarvan? Kunnen evolutietheorie en het scheppingsverhaal naast elkaar bestaan? 
 

Er zijn 4 grote vragen die elke religie probeert te beantwoorden 1. Wie ben ik, 2. waar kom ik vandaan.  
3. waarom ben ik hier en 4.waar ga ik naartoe? Hoe zou je die vragen voor jezelf [als christen] beantwoorden? 
 

We hebben deze vragen nu als christen beantwoordt, maar wat nou als de evolutietheorie waar is, hoe zou je 
die vier vragen dan beantwoorden? Bespreek de verschillen. 
 

Ik geloof dat de evolutietheorie niet als een wetenschap begonnen is, maar als een vervanging van het Bijbelse 
scheppingsverhaal. Bespreek deze stelling en formuleer een antwoord voor iemand die dit tegenspreekt? 
 

2. Licht en Duisternis! 
 

Licht en duisternis, de juiste keuze ligt voor de hand: nee tegen de duisternis en ja tegen het licht. Maar wat is 
nu precies het licht en wat is de echte duisternis?  
Het is belangrijk om te weten wat nu precies het verschil is, want dan pas kun je zeggen of je in het licht 
wandelt of dat je wandelt in de duisternis. 
Als je aan mensen op straat zou vragen wat duisternis is, zullen de meeste zeggen, tegenslag, ongeluk, schade 
oplopen, ziekte. Waar komt volgens jullie het kwaad vandaan? Komt het kwaad van God?   
 



Ik sprak iemand die enorm worstelde met Jes.45:7. Hoe kan een goede God dit doen? God haat toch het 
kwaad? Hoe kan God dan mensen die kwaad doen veroordelen, als Hij zelf het kwaad geschapen heeft? Wat 
zou je tegen hem zeggen? 
 

God is en blijft de Schepper van alles wat zeer goed was, Gen. 1:31 en als we het dan hebben over duisternis, 
over kwaad, dan kunnen we Hem daar toch niet de schuld van geven? Jak.1:13. Wat vinden jullie?   
 

Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat er een zondige macht zou zijn die de zonde geschapen zou hebben. 
En daardoor is er een strijd tussen Goed (God) en Kwaad (een andere ‘godheid’) Wat denken jullie had deze 
man een punt? 
 

Nee absoluut niet, het is absoluut niet Bijbels. Want er is maar één God! En Hij heeft nooit de neiging iets 
slechts te doen en Hij brengt nooit iemand in verleiding. Het is dus theologisch onjuist. Maar waar komt het 
kwade dan wel vandaan?  
 

Het waren engelen die zondigden, het was de mens die zondigde Gen. 3:1-6. Ze hadden keuzevrijheid en kozen 
er zelf voor om te zondigen. Ik heb me wel eens afgevraagd waarom Hij nou niet wilde dat de mens zou eten 
van de boom van kennis van goed en kwaad. Het zou toch handig geweest zijn als je zou weten wat goed is en 
wat kwaad is? Waarom wilde Hij dat niet?   
 

Als mensen aan ons vragen hoe het er geestelijk voor staat in ons land, wat zal dan jullie antwoord zijn? 
 

Hij wil dat wij in het licht wandelen. Joh.8:12. En mijn vraag is hoe wandel je nou in het licht? Hoe beschermen 
jullie je tegen de aanvallen van de tegenstander? 
 

Waaraan kunnen mensen zien dat je christen bent? Waaraan zie je dat je buurman/vrouw in de kring een 
christen is en in het licht wandelt? 
 

Wandelen in het licht betekent dat we elk kwaad, in wat voor vorm dan ook, vermijden, het betekent dat we 
onszelf zuiver willen houden totdat Jezus Christus terugkomt. Hoe moeilijk vinden jullie dat?  
 

3. Engelen en Demonen! 
 

Naast de wereld die we kunnen zien, is er ook nog een andere wereld. Een geestelijke wereld, die in de bijbel 
ook wel de hemelse gewesten wordt genoemd. In die geestelijke wereld zijn verschillende geesten aanwezig, 
die uiteindelijk maar uit twee partijen bestaan. De ene partij is God en zijn engelen, en de andere partij is de 
duivel en zijn demonen.  
 

Mensen die een ervaring met een engel hebben gehad zijn meestal erg overtuigd van wat ze gezien of gevoeld 
hebben. Maar anderen zijn sceptisch en vinden dat engelen tussen je oren zitten. Wat denken jullie zit het bij 
veel gebeurtenissen tussen je oren? 
 

Als het gaat over de onzichtbare wereld kunnen we denken dat het niets met ons te maken heeft, maar de 
bijbel zegt iets heel anders. De bijbel zegt dat er een strijd plaats vindt waar iedere christen middenin zit, of je 
dat nu door hebt of niet. Ervaren jullie wel eens iets van die strijd in je eigen leven? 
 

Wat is het verschil tussen engelen en demonen? Hebr. 1 :14, Openb. 12:9. 
 

Engelen van God zijn dienende geesten, ze strijden, ze helpen, ze beschermen ons, ze aanbidden God, en geven 
soms boodschappen door. Heb je wel eens meegemaakt dat een engel je hielp? 
 

De tegenstander is hier op aarde actief en zijn enige doel is, mensen bij God vandaan te houden. Merk je wel 
eens dat de tegenstander je bij God vandaan probeert te houden? Wat zijn, zijn voornaamste trucs? 
 

Eén van de wapens die de duivel inzet is verleiding. We kunnen hier heel wat bij bedenken en kennen allemaal 
de uiteindelijke gevolgen. Hoe komt het dan toch, dat we steeds weer in zijn verleidingen trappen? 
 

In de onzichtbare wereld speelt zich nog altijd een gevecht af tussen God en satan. Een gevecht tussen goed en 
kwaad. Efez. 6:12.  
 

We moeten ons goed realiseren, als we niet van plan zijn te doen, wat God van ons vraagt, het geen zin heeft 
om de tegenstander te bestraffen. We kunnen de tegenstander en zijn demonen niet weerstaan, als we bewust 
blijven zondigen. Hoe bieden jullie weerstand tegen de aanvallen van de tegenstander? 
 

Als wij de tegenstander en zijn demonen een halt toe willen roepen, dan zullen we radicaal met de zonde 
moeten afrekenen. Efez. 4:27. Geeft de duivel geen voet. [nbg]. Dat betekent, dat als we de deur dicht houden, 
de duivel er niet in kan komen en zijn voet niet tussen de deur kan zetten, maar als we nieuwsgierig zijn, en de 



deur op een kiertje zetten, zet hij zijn voet er tussen en geven we hem een kans om binnen te komen. Hoe vaak 
zetten wij niet de deur op een kier? 
 

Onderwerp je dus aan God, maar verzet je tegen de duivel en hij zal van je wegvluchten. Jac.4:7 
 

4. Waarheid en Leugen! 
 

De strijd tussen Gods Koninkrijk en het rijk van satan is een strijd tussen leugen en waarheid, met het 
menselijke verstand als inzet. Wat vinden jullie van die bewering? 
 

De 3 meest vertelde leugens zijn; 1. Jij bent ook niets veranderd! 2. Ik heb dat bericht nooit ontvangen! 3. Ik 
heb de betaling gisteren overgemaakt. Herkennen jullie dit soort leugentjes, zelf wel eens gebruikt? 
 

Zonder de waarheid zou de samenleving niet kunnen functioneren en vrijwel stilstaan, waarheid is dus van 
levensbelang. Dat betekent automatisch dat liegen afbreuk doet aan het leven. Wat vind je van die uitspraak? 
 

Iedereen vindt de waarheid belangrijk, maar toch leven we in een cultuur waarin heel gemakkelijk gebruik 
gemaakt wordt van een leugentje, neem nou het zogenaamde leugentje ‘om bestwil, ook wel de noodleugen 
genoemd. Je zegt dan bewust iets anders om de ander, of jezelf, niet te kwetsen. Maken jullie wel eens gebruik 
van die noodleugen? Je hebt bijvoorbeeld geen zin om naar een verjaardag te gaan verzin je dan wel eens 
smoesje om het af te zeggen? 
 

Ongemerkt vertellen veel mensen een smoesje. Sorry dat ik te laat ben, de brug stond open, of ik stond in de 
file. Ook zijn er mensen die een geheim met zich mee dragen, en daardoor regelmatig moeten liegen. Iemand 
zei eens, de leugen kan niet op één been staan, dat betekend dat de ene leugen een andere leugen nodig heeft 
om staande te kunnen blijven. Wat zegt dat over liegen? 
 

Vooral binnen de gemeente moet je van elkaar op aan kunnen Efez. 4:25. Paulus zegt dat leugens het lichaam 
van Christus beschadigen. En een triest voorbeeld zien we bij de geschiedenis van Ananias en Saffira. In Hand. 5 
zien we hoe ze een stuk land verkopen en iets van het geld achter hielden, terwijl ze de indruk gaven dat ze 
alles gaven! De zonde was niet, dat ze niet alles gaven. Maar wat dan wel? Hebben jullie enig idee? 
 

Het lijkt misschien allemaal heel onschuldig, en in onze tijd kun je daar veel voorbeelden van geven. Je gaat 
naar Ikea, en ook al heb je geen lijstje nodig, neem je toch een potloodje mee. Of we maken een verhaal net ff  
een beetje mooier dan dat het in werkelijkheid was. Er zijn zelfs ouders die hun kinderen laten liegen over hun 
leeftijd om zo een paar centen op een entreekaartje te kunnen besparen. Het zijn eigenlijk maar onschuldige 
leugentjes, die best moeten kunnen toch? Of juist niet, wat vinden jullie? 
 

Ik vroeg me af wat is eigenlijk de oorsprong van de leugen, waar komt de leugen eigenlijk vandaan? Joh 8:44. 
 

Door de leugen probeert de tegenstander ons bij God vandaan te houden. Gen. 3:1-5. Jezus gebruikte het 
Woord van God toen de duivel Hem probeerde te verleiden. Hij zei ga weg, satan, want er staat geschreven. 
Wat is eigenlijk het wapen dat tegen de leugen bestand is? 
 

Pas dus op, de leugens van de tegenstander zijn niet de werkelijkheid, maar alleen als je ze blijft geloven, kan 
hij invloed over je leven uitoefenen. Vind je het moeilijk om onderscheid te maken tussen leugen en waarheid? 
 

5. Wet en Genade! 
 

Ik las een artikeltje waar een opmerkelijke zin in stond. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen, maar vanaf nu 
redden wij onszelf wel. Wat vinden jullie van die uitspraak? 
 

Zoals alles in deze wereld kun je eigenlijk maar twee kanten op. Gal 5:13-17. Dat betekent dat de zogenaamde 
‘vrije wil’ een illusie is! En nergens aandoen, is geen optie. Je leeft als mens altijd onder invloed. Wat verstaan 
jullie onder je eigen vrije wil? Kun je doen wat je wilt?   
 

Wet en genade zijn tegenpolen maar tegelijkertijd horen ze bij elkaar. Efez.2:8-9. Wat me vaak opvalt is dat 
voor de meeste christenen de wet zoiets betekent als ‘hou je aan de regels’ Wat betekent de wet voor jullie? 
 

Wij mensen kunnen de perfecte wet niet houden, simpelweg omdat we te zwak zijn. Rom. 8:3. Maar waarom 
moest de wet er dan komen? Gal. 3:19. 
 

De wet is er om ons duidelijk te maken wat goed is en wat fout is. Ik denk dat een samenleving zonder wetten 
niet echt fijn is, de wet biedt namelijk bescherming. De wet geeft een bepaald kader, een raamwerk. Maar er is 
één ding dat de wet niet kan doen. Hebben jullie enig idee?   
 



Velen christenen hebben moeite met het ontvangen van genade, ze denken dat ze er toch iets voor moeten 
doen, je moet toch iets voor je geloof over hebben. Vinden jullie dat ook? Als we het hebben over genade, wat 
betekent dat dan voor je?   
 

Genade kunnen we niet verdienen, genade ontvang je niet door van alles en nog wat te gaan doen. Wij kunnen 
Hem niets aanbieden; want alles komt van Hem, alles is van Hem. Maar is genade dan zomaar gratis voor 
iedereen, of moet je er toch iets voor doen? Rom. 5:2. 
 

We ontvangen Zijn genade alleen maar door geloof en niet door goede werken, niet door je aan allerlei wetten 
te houden. Gal.2:21b. Betekent dat dan dat je je niet meer aan Gods wet hoeft te houden?  
 

Genade is géén vrijbrief om Gods regels te overtreden, maar die regels zijn geen 'slavenjuk' meer. Hij heeft de 
prijs voor onze fouten betaald. Hij heeft verzoening gebracht aan het kruis. Jezus deed wat ons niet lukte. 
Leven zoals God het bedoeld had. Gal. 5:1.  
 

Hij heeft je, door Zijn genade, juist bevrijd van dat slavenjuk en je van een slaaf tot een kind van God gemaakt. 
Gal. 4:7a. Als Gods genade je echt geraakt heeft, en je hebt Zijn genade echt begrepen dan leid dat altijd tot 
een overwinnend leven. Hoe zien jullie dat overwinnend leven? Hoe krijg je dat? 
 

De enige basis voor een overwinnend leven ligt in het vertrouwen op het volbrachte werk van Jezus Christus. 
Door Zijn genade zijn we gered. 
 

6. Nederig en Hoogmoed! 
 

Nederig zijn gaat dwars tegen de regels van de wereld in. Stel je voor je bent in een winkel. Je hebt je karretje 
volgeladen en rustig loop je naar de kassa. Dan komt er opeens iemand van de zijkant aan die jou een beetje 
wegduwt en meteen z’n boodschappen op de band begint te leggen. Wat doe je dan? Zeg je er wat van, of laat 
je het gebeuren, want je moet toch nederig zijn? 
 

Ik las een bijzondere tekst in Jac. 4:10. Deze tekst is hoe dan ook een paradox. Het slaat gewoon nergens op dat 
nederigheid kan leiden tot een hoge positie. Ten minste in de wereld niet, in de wereld worden nederige 
mensen wel gerespecteerd maar zijn meestal niet diegene die in aanmerking komen voor loonsverhoging, 
promotie of leiderschapsposities. Waarom zou dat in de wereld zo zijn? 
 

De wereld vind nederige mensen vaak zwakke mensen, ze hebben, in de ogen van de wereld, niet “datgene” 
dat nodig is om de klus te klaren. Denken jullie dat stiekem ook wel eens? 
 

De bijbel zet de wereld op z’n kop. Nederigheid wordt geprezen, trots en hoogmoed worden afgekeurd. En 
laten we eerlijk zijn. De meesten van ons hebben moeite met hoogmoed, voor sommigen is het zelfs een 
dagelijkse strijd. Hoe gaan jullie met hoogmoedige mensen om? 
 

De Bijbel hamert er voortdurend op niet hoogmoedig te zijn, maar nederig en de ander hoger aan te slaan dan 
jezelf. We denken vaak eerst aan onszelf en dan pas aan de ander. Mag ik eens vragen ben jij trots of nederig? 
 

Ik wil een aantal vragen en stellingen doornemen, waarbij het niet gaat hoe het zou moeten als christen, maar 
het gaat erom hoe je het zelf ervaart en doet. Er is dus geen goed of fout antwoord. 
 

1. Ben je op zoek naar goedkeuring, eer en acceptatie van anderen? 
2. Als er een discussie is en je bent zeker van je gelijk ga je dan met alles wat je hebt je gelijk bewijzen? 
3. Heb je het gevoel dat je overal een antwoord op hebt? 
4. Wat doe je als iemand je corrigeert of kritiek op je heeft, verdedig je jezelf dan met allerlei argumenten?   
5. Realiseer je je wel eens dat je na een gesprek de ander geen kans gegeven hebt om zijn verhaal te doen. 
6. Val je snel iemand in de rede, omdat je vindt, dat wat jij te zeggen hebt veel belangrijker is? 
7. Vind je het moeilijk om anderen te laten weten dat je soms praktische of geestelijke hulp nodig hebt?    
8. Wanneer was de laatste keer dat je sorry, of ik was fout, tegen iemand hebt gezegd? 
9. Ben je er trots op dat je een nederig persoon bent? 
 

God wil ons overvloedig zegenen, maar we lopen veel zegeningen mis doordat we anderen niet behandelen 
zoals we zelf behandeld zouden willen worden. Matth. 7:12. Mensen die nederig zijn laten anderen om zich 
heen, zich goed en belangrijk voelen. Kunnen jullie anderen gemakkelijk “zich belangrijk” laten voelen? 
 

Nederigheid stelt de ander boven jezelf en dat zijn we niet gewend. We zullen onszelf moeten trainen om de 
ander belangrijker te vinden dan onszelf. Jezus zegt dat Hij ons hiervoor verhogen zal! Spr. 22:4.  
 
 



7. Zegen en Vloek! 
 

Dat woorden niet zonder uitwerking blijven is een feit. Woorden die uitgesproken worden, hebben invloed op 
ons. Ze roepen beelden en gevoelens op. [roze olifant]. Zijn jullie je daar bewust van? 
 

Als iemand je een compliment geeft, iets aardigs tegen je zegt, dan bouwt dat op. Spr.18:20. Maar andersom 
geldt het ook. Iemands woorden vullen zijn hart, met kwade dingen als het kwade woorden zijn. Beseffen jullie 
hoeveel effect je woorden kunnen hebben? 
 

We kunnen met onze mond mensen zegenen, maar ook een vervloeking uitspreken. Woorden hebben kracht. 
En het raakt me als we onbewust een vloek over onszelf afroepen. En nou kan je denken nou ik spreek geen 
vloek over mezelf uit hoor, dan wil ik je vragen om eerlijk antwoord te geven of je één van volgende zinnetjes 
wel eens hebt gezegd. O, dat heb ik weer. Ik word er gek van. Ach ja, ik had ook niets anders verwacht. Ja, de 
griep heerst. Nou we moeten maar afwachten he? Het zal wel weer fout gaan. Ik zal wel weer dit of dat krijgen. 
Nou, dat wordt weer een leuk dagje. Nee, geen mens kan me helpen. Dit komt nooit goed. Het wordt alleen 
maar erger. Ik word er zo moe van. Nou, ik moet het nog zien. Herkenbaar? Wat ga je nooit meer zeggen? 
 

Een vloek is het tegenovergestelde van zegen, je zou dus kunnen zeggen dat een vloek een bedorven zegen is. 
En nou heb ik een brandende vraag, zijn vloeken alleen afkomstig van de tegenstander of soms ook van God? 
 

Vloeken kunnen zowel van de tegenstander als van God afkomstig zijn. Maar er is wel een verschil. Hebben 
jullie enig idee? 
 

Vloeken die afkomstig zijn van de tegenstander, zijn altijd bedoeld om letsel, schade, en vernietiging teweeg te 
brengen. Terwijl vloeken die afkomstig zijn van God, bedoeld zijn om onze aandacht te winnen en ons ertoe te 
bewegen, om ons te bekeren. Een voorbeeld van een vloek van God is wanneer je iets aan Hem beloofd hebt, 
maar het niet nakomt. Pred.5: 3-5. Hoe kun je de vloek van God stoppen? 
 

Als de vloek van God is moeten we beginnen met het alle belangrijkste principe namelijk bekering. Hij wil dat 
we tot inkeer komen dat we onze zonde toegeven, aan het licht brengen. Het 2e is Hem gehoorzaam zijn, het is 
ons aan Hem onderwerpen, weerstand bieden. Jac. 4:7   
 

Er zit zo’n enorme kracht in simpel berouw. Het brengt ons alles terug wat door de vloek verwoest is. Sterker 
nog, het zal een overstroming van zegen worden! Joël 2:24:25 
 

Als we iemand een compliment geven voor dingen die ze goed doen. Dan kan dat diegene weer opbouwen en 
het hem tot een zegen zijn. Kun je gemakkelijk iemand een compliment geven? Ga de kring eens rond en geef 
degene die naast je zit eens een compliment! 
 

Woorden hebben kracht en een grote invloed op ons leven. Ze kunnen ons maken of breken. Laten we de 
wereld veranderen, met positieve woorden, laten we de wereld veranderen met zegen i.p.v. vloek! 
 

8. Gaven en Talenten! 
 

Als Christen hebben we één of meerdere geestelijke gaven van de Heilige Geest ontvangen. Nou is dat wel leuk, 
maar wat heb je nou gekregen? Wat is een gave? En wat moet je ermee?   
 

Een gave is een speciale bekwaamheid die je als christen krijgt ter opbouw van de gemeente. Deze geestelijke 
gaven, worden ook wel de genade gaven genoemd. Kun je een aantal geestelijke gaven noemen? 1 Cor.12:4-11 
 

We moeten ons goed realiseren dat er een verschil zit tussen een natuurlijk talent en de gave van de Heilige 
Geest. Leg uit wat het verschil is tussen en genade gave en een natuurlijk talent? 
 

Als je als mens geboren wordt, ontvang je allerlei talenten, bijvoorbeeld om leiding te geven of een goeie 
voetballer te worden. Iedereen heeft dus verschillende talenten. Maar wanneer ontvangen we eigenlijk de 
gaven van de Heilige Geest? En sluiten onze geestelijke gave altijd aan op onze natuurlijke talenten? 
 

Het kan gebeuren dat de Heilige Geest onze natuurlijke talenten omzet in gaven, denk aan een schoolmeester 
die ook onderwijs in de gemeente geeft. Gebeurt dit eigenlijk altijd? 
 

Dit is geen regel, zo was er iemand die een hoge functie had in het bedrijfsleven, maar koffie inschonk in de 
gemeente, omdat hij het geweldig vond om te dienen.  

 

Stel je nou eens voor dat je een enorm talent hebt om een voetballer te worden, heel de wereld aan je voeten, 
en een aardig salaris, nou ja daar kunnen we eigenlijk alleen maar van dromen. Zou het met de gaven nou 
precies hetzelfde zijn, kunnen we daar ook veel status en misschien wel een dikke boterham aan overhouden? 
 



Het draait niet om het korte succes dat we kunnen hebben. We zijn bedoeld om een bijdrage te leveren. De 
Bijbel zegt dat we geschapen zijn om te dienen, wij zijn gered om te dienen, wij hebben de gave gekregen om 
te dienen. 1 Petr. 4:10.   
 

Het kenmerk van een gave is dat je er met veel plezier mee bezig bent. Als je de gave van leraar hebt 
ontvangen, dan wil je niets liever dan de bijbel uitleggen. Als je de gave van gebed gekregen hebt, wil je niets 
liever dan bidden. Bij de gave van muziek zal je graag willen zingen of een instrument willen spelen. Daarom is 
het goed om te weten welke gave je hebt zodat je ermee aan de slag kunt. Weten jullie wat je gave is? 
[gaventest!] En dan heb ik nog een vraag; houd je die gave je hele leven?   
 

Omdat onze gaven voor het leven zijn, kunnen wij ook een plan voor ons leven maken en bouwen aan de 
gemeente van Jezus Christus. 1 Kor. 12:12-27. Want we hebben elkaar allemaal nodig. Vinden jullie dat je 
voldoende kunt groeien in de gemeente? Vind je dat je je gave voldoende kunt inzetten? Wat mis je? 
 

Of we nou heel wat te verbeteren hebben, of dat we tevreden zijn, we zijn allemaal geroepen om te helpen 
bouwen aan de gemeente, we zijn allemaal geroepen om samen te werken, we zijn allemaal geroepen om onze 
gave in te zetten, “want Gemeente zijn we samen!” 
 

9. Vergelding of Vergeving! 
 

Vergeven lijkt misschien gemakkelijk, maar als je er mee te maken hebt, weet je hoe moeilijk het kan zijn. 
Zomaar een aantal vragen die in je op komen als het over vergeven gaat. Moet ik eigenlijk wel vergeven? Hoe  
kan ik vergeven als de ander geen spijt betuigt? Moet ik dan weer vrienden worden? Is vergeven hetzelfde als 
vergeten? Is vergeven hetzelfde als verzoening? Wat zijn jullie antwoorden op die vragen? 
 

Veel mensen hebben moeite met vergeven, omdat ze dan moeten afzien van genoegdoening, ze hebben 
moeite met vergeven omdat ze dan moeten afzien van het feit dat die ander gestraft zal worden. Herkennen 
jullie die gevoelens als je onrecht is aangedaan? M.a.w. worstelen met vergeving? 
 

Vergeven is een tegennatuurlijke daad. Ons gevoel voor recht komt er tegen in opstand. Vergeven botst met 
onze principes. We vinden dat als iemand je iets aangedaan heeft, hij terug moet betalen. We vinden dat hij de 
gelede schade moet vergoeden. Want als je zomaar zou vergeven, dan komt die ander er wel erg gemakkelijk 
mee weg, toch? Waarom is vergeving nou zo moeilijk? 
 

Vergeven is niet hetzelfde als ach, laat maar zitten, of het geeft niets. Nee, vergeven betekent dat je zegt: ik zal 
de gelede schade lijden, ik zal de kosten dragen. En dat is moeilijk, dat voelt onrechtvaardig. Hoe gaan jullie 
met die onrechtvaardigheid om?  
 

We kennen allemaal mensen die ons iets hebben aangedaan en de bijbel vraagt ons om hen, helemaal te 
vergeven! Efez. 4:26. Is het eigenlijk nodig dat iemand eerst vergeving vraagt voordat wij kunnen vergeven? 
 

De Here Jezus heeft ons laten zien dat het mogelijk is om zelfs je ergste vijanden te vergeven. Meer nog, Hij 
was bereid Zichzelf voor hen op te offeren. Als je je realiseert dat Hij Zijn leven voor je gaf, om al je zonden te 
vergeven, terwijl je dat niet verdiende, dan kijk je toch met hele andere ogen naar die ander? Denk daar eens 
met elkaar over na?  
 

Als we ervoor kiezen anderen te vergeven, dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan stort Hij vrijheid, genade, 
vrede, blijdschap en liefde uit in ons hart. Kunnen jullie daarvan getuigen? 
 

Vergeving zorgt ervoor dat het verleden niet langer invloed heeft op ons leven, dat het verleden niet langer 
invloed heeft op ons geluk. Vergeving is dus eigenlijk een geschenk aan jezelf! Vergeef daarom zoals ook wij, 
vergeven zijn! Wat houdt je tegen? 
 

10. Binnenkant en Buitenkant! 
 

Als je kijkt naar hoe je leeft, dan ziet het er misschien allemaal best wel goed uit. In ieder geval voor de 
buitenwereld. Je hebt alles op orde en straalt dat misschien ook uit. Maar hoe is het aan de binnenkant? 
 

Jezus wees de Farizeeën terecht omdat ze alleen maar met uiterlijke dingen bezig waren. Matth. 23:25-26. 
 

Sommige christenen willen de perfecte christen zijn. En ik geloof dat streven naar een heilig leven goed is.  
Maar is het niet zo, dat veel mensen de schijn ophouden, alsof ze het allemaal goed voor elkaar hebben? 
Je mag komen zoals je bent, maar je mag niet blijven zoals je was! Hoe waar is dat voor jullie? 
 

Jezus zei in Luk. 9:23 wie bij Mij wil horen, moet zichzelf verloochenen, moet elke dag opnieuw zijn kruis 
opnemen. Wat bedoelde Hij eigenlijk met ons kruis opnemen? 



Het doel van ons leven is dat Hij in ons komt wonen en dat Hij steeds meer in ons groeit, zodat we steeds meer 
op Hem gaan lijken, zodat  aan het einde van ons leven zichtbaar wordt, hoeveel ruimte de Here Jezus in ons 
leven gekregen heeft. Merk je dat je gegroeid bent als christen? Waarin is dat zichtbaar? Ga de kring eens rond 
en probeer over de degene die naast je zit eens te vertellen waar in hij of zij gegroeid is? 
 

Het is goed om eens naar jezelf te kijken en je af te vragen, hoe zit dat nou bij mij? Hoe ziet mijn binnenkant 
eruit? Zijn er dingen in mijn leven die ik verborgen wil houden voor anderen? Onderzoek je jezelf wel eens op 
die manier? Wat doe je met de uitkomsten? 
 

Als we het hebben over zonde dan denken we vaak aan allerlei verkeerde dingen die we doen, onze fouten, 
bewust en onbewust. Maar zonde is niet persé het begaan van een één of andere misdaad. De essentie van 
zonde is eerder passief dan actief. Matt. 15:11,15-20   
 

De binnenkant is veel belangrijker dan de buitenkant. Hij wil dat onze binnenkant schoon is, en als dat niet zo 
is, wees dan bereid om die verborgen dingen aan het licht te brengen. Belijd je zonden en vraag vergeving, 
vraag Hem om alles wat niet goed is op te ruimen. Er zijn mensen die dit lastig vinden om te doen. Waarom 
zouden ze daar moeite mee hebben? 
 

11. Schuld en Onschuld! 
 

Iemand zei eens ik ben een aantal jaar geleden tot geloof gekomen, en probeer zo goed mogelijk het christelijk 
leven te leven. Iedere keer als ik fouten maak vraag ik God om vergeving en dan voel ik me weer goed, want ik 
weet dat Hij mij vergeeft als ik fouten maak. Zijn jullie het met haar eens? 
 

Maar zei ze, nu heb ik er een puinhoop van gemaakt en voel ik me schuldig over de dingen die ik gedaan heb, ik 
voel me zelfs schuldig over dingen waarvan ik niet eens zeker weet dat ik ze gedaan heb. Ik heb God gevraagd 
om me te vergeven, maar het schuldgevoel blijft. Ik wil de vreugde terug die ik had toen ik een christen werd. 
Waarom blijf ik me zo schuldig voelen? Wat zouden jullie tegen haar zeggen? 
 

In de loop der jaren ben ik veel gelovigen tegen gekomen die het maar heel moeilijk vinden om zichzelf  te 
vergeven. Hoe is dat bij jullie, lukt het je om jezelf te vergeven? Hoe vaak moet je eigenlijk vergeving vragen 
voor een zonde? 
 

Ik sprak iemand die zei ik heb een paar hele slechte keuzes gemaakt, keuzes waarmee ik andere mensen 
behoorlijk heb gekwetst en ik vind het heel moeilijk om dit schuldgevoel los te laten. Ik vind het heel moeilijk 
om mezelf te vergeven. Wat zou je tegen deze vrouw zeggen? Zijn er eigenlijk zonde die zo groot zijn, dat Hij ze 
niet kan vergeven? 1 Joh.1:9. 
 

Vraag jezelf eens af: Hoe ziet mijn leven eruit? Zijn er dingen die ik verborgen wil houden? Blijf ik liever leven  
met een masker op? Ben ik wel bereid om die verborgen dingen aan het licht te brengen?  
Je kunt de toekomst  niet ‘in bezit nemen’ als je niet afgerekend hebt met de pijn uit het verleden! Houden de 
zonden uit je verleden je wel eens tegen om iets te doen? 
 

Stop met jezelf te kwellen. Het heeft geen enkele zin om je eeuwig schuldig te blijven voelen. God is blij met je 
zoals je bent. Waarom zou je dat zelf dan ook niet zijn? Sterker nog Jezus is, al was je de enige mens op aarde, 
voor je zonden gestorven en als Hij je kan vergeven waarom kun je dat dan zelf niet? 
 

Blijf jezelf dus niet langer straffen voor je fouten, noem jezelf niet langer een slecht mens, voel je niet langer 
schuldig, maar belijdt je zonde, vraag om vergeving, en vergeef jezelf! 
 

12. Twijfel en Hoop! 
 

Twijfel is een onderwerp waar iedereen over mee kan praten, bijna iedereen twijfelt wel eens. Ik heb het als ik 
bijvoorbeeld de deur achter me dicht doe, dat ik twijfel of ik het koffiezetapparaat wel heb uitgezet,  of dat ik 
de achterdeur wel op slot gedaan heb, het licht wel uit gedaan heb. Hebben jullie dat ook? 
 

We leven in een tijd dat je de dingen zeker moet weten. En als iets niet wetenschappelijk bewezen is, dan is het 
voor veel mensen niet waar, dan geloven ze het niet. Willen jullie ook eerst bewijs voordat je gelooft dat iets 
waar is? Wat zeggen jullie als mensen om deze reden niet in Jezus willen geloven? 
 

Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als het over twijfelen gaat, kan ik me heel goed vinden in die vader van 
die bezeten jongen in Marc. 9. Als ik dat lees dan denk ik: Wow DAT BEN IK! Ik ga naar Jezus toe. Ik maak mijn 
wensen en mijn noden bekend. Ik weet dat Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde, maar nog voordat 
ik uitgesproken ben is er die twijfel Wil Hij echt mijn gebeden verhoren? Wil Hij wel echt naar mij luisteren? Is 



mijn nood wel echt belangrijk genoeg voor Hem? Hebben jullie ook van die vragen? Bespreek eens met elkaar 
hoe je hiermee omgaat? 
 

Onze keuzes zijn enorm belangrijk, want elke situatie waar we in terecht komen is uiteindelijk het resultaat van 
onze eigen keuzes. Merk je wel eens dat je foute keuze, gebedsverhoring in de weg staat? 
 

Twijfelen aan je geloof is iets waar we allemaal mee worstelen en toch zien we elke keer weer, als we onze 
hoop op God stellen, Hij voor een doorbraak zorgt. Dus als we willen herstellen moeten we in actie komen. Wij 
moeten doen wat wij kunnen, dan zal Hij doen wat we niet kunnen. Wat zegt je deze uitdrukking? Hoe pas je 
dat toe in je eigen leven? 
 

Twijfelen aan je geloof, twijfels over Jezus. Het is iets van alle tijden. Is twijfelen eigenlijk verkeerd? 
 

Uiteindelijk is twijfelen niet goed. Maar door het verhaal van Thomas mogen we weten, dat Hij ons tegemoet 
komt in onze twijfels. Matth. 28:17.   
 

Het is zo’n tussenzinnetje waar je gemakkelijk overheen leest, maar sommigen twijfelden. Dus ook als je 
twijfelt kan Hij je gebruiken, kan Hij je inzetten in Zijn Koninkrijk. Wat voor taak heeft Hij jullie gegeven in Zijn 
Koninkrijk? 
 

Als we twijfelen mogen we net als Thomas bij Hem komen. Als we twijfelen mogen bidden Heer, ik twijfel, ik 
vind het soms zo moeilijk om alles te begrijpen. Heer, kom mijn ongeloof te hulp en dat geeft hoop!   
 

13. Beproeving of Verleiding! 
 

We hebben allemaal te maken met verleidingen en beproevingen. Het begon al toen de slang Eva verleidde om 
van de vrucht te eten. Later zien we zelfs dat de tegenstander Jezus probeert te verleiden. De vraag is dus niet: 
of je in de verleiding komt, maar als je in de verleiding komt, ben je dan voorbereid? Zijn jullie voorbereid? 
 

Veel christenen worden misleidt door gebrek aan kennis. Vele hebben zoiets van klinkt het goed, voelt het 
goed, dan zal het wel goed zijn. Wat vinden jullie daarvan? Herkenbaar? 
 

Steeds weer, probeert de tegenstander je leugens op te dringen. Col.2:8. Wat de wereld te bieden heeft, is pas 
het echte. Je hoort er pas bij als je meedoet. Wat God te bieden heeft is niet van deze tijd. Je word beperkt in je 
vrijheid en in het genieten van het leven. Merk je wel eens dat de tegenstander je deze leugens vertelt? Wat 
doe je daar dan concreet mee? 
 

Het is erg naïef om te denken dat de tegenstander ons rustig onze gang laat gaan. Waarom is dat eigenlijk 
naïef? 
 

De tegenstander zal je steeds vragen om stenen in brood te veranderen, m.a.w. hij zal je steeds proberen te 
overtuigen om de touwtjes in eigen handen te nemen en God erbuiten te laten. Mag ik eens vragen, brengen 
jullie ook al je kleinste zorgen bij Hem, of vind je dat dan al gauw aan het zeuren bent? 
 

Iemand zei eens: verleidingen kunnen we eigenlijk niet weerstaan, we moeten er doorheen. Wat denken jullie 
had ze gelijk, of juist niet? Wat zouden jullie tegen haar zeggen? 
 

Als christen krijgen we allemaal te maken met beproeving, God die ons test, en dat is heel wat anders dan de 
verleiding van de tegenstander. Wat is eigenlijk het verschil tussen verzoeking en beproeving? 
 

De tegenstander probeert ons te verleiden met als doel om ons bij God vandaan te houden. Terwijl God ons 
beproeft om te zien hoe sterk, hoe echt, ons geloof is! Richt. 7:1-8. Waarom zal God ons steeds weer 
beproeven? Kan Hij niet na één keer zien hoe ons geloof is, sterker nog Hij kent ons toch? 
 

In het boek Job staat eigenlijk maar één vraag centraal. Zal de mens op Hem blijven vertrouwen, ook als hij  
daar zelf niet beter van wordt? Wat denken jullie?   
 

Job werd beproefd, maar bleef volharden in zijn vertrouwen op God. Hoe is dat bij jullie? Blijven jullie ook op 
Hem vertrouwen in tijden van beproevingen? 
 

Een periode van beproeving leert je omhoog te kijken het leert je te roepen om Zijn hulp. Waar gaan jullie als 
eerste heen, als je in de moeilijkheden komt? 
 

Als we op onszelf aangewezen zijn wordt er zichtbaar wat er in ons hart leeft. Als ons geloof op de proef wordt 
gesteld, zal blijken of we Hem echt vertrouwen, zal blijken of we Hem werkelijk willen volgen. Besef je weleens 
dat Hij je door periodes leidt die we helemaal niet leuk vinden, maar die wel belangrijk voor ons zijn? 
 



In de beproeving brengt Hij licht in de duisternis. Geeft Hij hoop! Het enige wat Hij van ons vraagt is, Hem te 
vertrouwen. Leg alles wat je bezighoudt aan Hem voor en dank Hem dat Hij voor uitkomst zorgt. Wat vind je 
vooral moeilijk aan het uit handen geven en op Hem vertrouwen? 
 

14. Zwakheid en Kracht! 
 

Het is niet gemakkelijk om je eigen zwakheid en onvolmaaktheid aan het licht te brengen. Helemaal niet in een 
cultuur die er op gericht is om sterk te zijn, niet te zeuren, niet te piepen, controle houden en je best doen.  
Toch hoort zwakheid er in het christelijk geloof helemaal bij. 2 cor.12:10. 
 

Ook Jezus zette de ideeën over werelds geluk compleet op hun kop. Echt geluk is niet afhankelijk van uiterlijke 
omstandigheden, maar door dichtbij God te leven, Hem te dienen en te gehoorzamen. Geloven jullie ook dat je 
daar echt gelukkig van wordt? 
 

Is het niet zo, dat met minder van ons, er meer van God is? Matth.5:3. Wat vinden jullie? Moeten wij soms een 
stapje terug doen en onze moeilijkheden, zorgen aan Hem overlaten? 
 

Kijk dat er veel verdriet is, hoef ik je niet te vertellen. Een oud spreekwoord zegt: Elk huisje heeft zijn kruisje en 
elk hart kent zijn smart. Matth.5:4. De wereld kan maar moeilijk met verdriet omgaan. Het motto van de 
wereld is: vergeet je zorgen, zoek niet naar moeilijkheden. Wat vind je van die wijsheid? 
 

We kennen allemaal het verhaal van Jozef die verkocht werd als slaaf! Hij werd verworpen en verwond door 
zijn eigen broers. Matth.5:5. Hoe zal Jozef zich gevoeld hebben? 
 

Hij was niet haatdragend, maar hij vergaf zijn broers. Hij zag in dat God dit had toegelaten om zijn karakter te 
vormen. Lukt het jullie altijd om zachtmoedig te zijn en de ander te vergeven? 
 

David bekommerde zich om de tegenwoordigheid van God. David realiseerde zich heel goed dat het geen zin 
had om zonder God iets te ondernemen. Matth.5:6. Alles wat je zonder God onderneemt geeft alleen maar 
tijdelijk succes! Zijn jullie het eens met deze stelling? Waarom wel / niet? 
 

Hij is barmhartig en dat vraagt Hij ook van ons. Matth.5:7. Barmhartigheid is meer dan aardig zijn voor je 
vrienden. De Bijbel zegt dat het geen kunst is om je vrienden lief te hebben, dat doet de wereld ook! Jezus zei 
dat we onze vijanden lief moeten hebben, barmhartig voor ze moeten zijn. Vind je dat moeilijk? Luc. 6:27-38. 
 

Misschien heb je wel vele jaren verknoeid door je eigen weg te gaan, zonder Gods leiding te zoeken. Ga dan nu 
terug naar Hem, belijdt je zonde en wees rein van hart. Matth.5:8. Als je hart rein is dan zal dat een effect 
hebben op de dingen die je doet en de dingen die je zegt. Het zal effect hebben op de manier waarop je leeft.  
Is je leven veranderd sinds je Jezus volgt? 
 

Jezus is de bron van vrede. Waar Hij is, daar is vrede. Door Hem hebben wij vrede met God. Jesaja noemt Hem 
dan ook de Vredevorst. (Jes. 9:5). Door het hele Nieuwe Testament heen worden de gelovigen opgeroepen om 
vrede te zoeken en vrede te brengen Matth.5:9. Ervaar je op dit moment de “vrede van God” in je hart? Hoe 
kan je ervoor zorgen dat die vrede in je hart komt? 
 

Omdat we bij God horen worden we vervolgd Matth.5:10. Er is iemand die het vreselijk vindt dat wij net als 
Jezus willen zijn. De tegenstander zal er alles aan doen om het ons lastig te maken en ons te ontmoedigen. 
Ervaren jullie dat je “vervolgd” wordt door de duivel? Op welk gebied van je leven ervaar je verdrukking? 
 

Matth.5:11. Het lijden wat hier bedoeld wordt is een lijden dat je meemaakt omdat je vast wil houden aan wat 
de bijbel zegt. Ik denk bv als je, als trouwambtenaar, een homohuwelijk moet sluiten, of als je als dokter, 
abortus of euthanasie moet verlenen, om dan nee te zeggen en de consequenties ervan te dragen. Zou je dat 
kunnen of geef je snel toe en denk je, ach iedereen doet het? Het is m’n werk? Zijn jullie wel eens gekwetst 
door iemand omdat je christen bent? 
 

Als je je houdt aan de lessen die Hij ons geleerd heeft, ook al gaan ze recht tegen de wereld in, dan ben je 
krachtig in zwakheid, dan ben je gelukkig. Matth.5:12a.   
 

15.  Wachten of Verwachten! 
Rustig kunnen wachten is zo langzamerhand een zeldzame eigenschap geworden. Onze generatie is veel meer 
van wat we willen, willen we vooral vlug, snel en voordelig. Een belangrijke test om te zien hoe geduldig je 
bent, zijn die kleine dingetjes in het leven die je ergeren. Bijvoorbeeld het verkeer, de files, de lange rijen bij de 
kassa, een lekke band, of een collega die zijn werk weer niet op tijd af heeft en noem maar op. Is jullie geduld 
gegroeid sinds je christen bent? 
 



Geduld is niet bedoeld om ons zoet te houden. Geduld is onmisbaar om een sterk en zuiver karakter te 
ontwikkelen. Jac. 1:4. Als je in de bijbel kijkt kom je er al gauw achter dat bij geloven altijd wachten hoort. 
Geloven is geduld hebben. Geloven is het aan Hem overlaten. Durven jullie dat, of hebben jullie liever zelf de 
touwtjes in handen? En hou je graag zelf de controle? 
 

Wij moeten Hem in alles leren vertrouwen, net zoals alle grote mannen en vrouwen in de bijbel het van Hem 
moesten verwachten. Ik denk bijvoorbeeld even aan Abram. Abram had geen kinderen omdat zijn vrouw Sarai 
onvruchtbaar was. En dan verschijnt de Here en geeft een geweldige belofte. Gen. 12:1-3. Abram koos ervoor,  
de wil van God te doen, hij was vol verwachting. Maar na 10 jaar was hij nog steeds geen vader geworden. 
Zouden jullie na zo’n lange tijd Zijn belofte nog wel verwachten? 
 

Velen van ons dromen regelmatig over de wederkomst van Jezus. Want dan zullen we werkelijk een perfect 
leven hebben, dan zal alle pijn en moeite verdwenen zijn. Maar ja, hoe lang zal dat nog gaan duren voordat die  
droom werkelijkheid wordt? Hoe lang denken jullie dat het nog duurt? Waarom denk je dat? 
 

Wanneer dit allemaal zal gaan gebeuren weet niemand, niemand weet precies de tijd. Maar ik geloof wel dat 
het zomaar kan gebeuren. Want juist vandaag kunnen we de krant, de beelden van het journaal, naast de Bijbel 
leggen, en de tekenen afvinken. Hebben jullie Matth.24 wel eens naast het journaal gelegd? [huiswerk] 
 

Jezus komt terug? Hij zei zelfs: Ik kom spoedig. Maar ach, dat is nu al zo’n 2000 jaar geleden. Zou het nog wel 
gebeuren? Verwachten jullie dat Hij spoedig komt! 
 

Hij komt! Ook lijkt het lang te duren. Wat zal de rede zijn waarom Hij nog wacht met het ophalen van de 
gemeente? 2 Petr. 3:9. 
 

Hij komt spoedig en nou kunnen we passief achterover gaan leunen en wachten totdat Hij komt, dat noem ik 
afwachten. Maar we kunnen ook actief wachten. Wat stel je je daarbij voor? 
 

Tot slot las ik een uitspraak die mij erg trof: Geduld is een stille vorm van liefde. Dat de spijker op zijn kop.   
Denk er maar eens over na! 
 

16. Verwerping en Verkiezing! 
 

Ik hoor vaak mensen zeggen: ik weet wel dat God van me houdt, ik weet wel dat Hij genadig is en dat ik mijn 
redding niet zelf kan verdienen, maar, en dan komt er meestal een ‘maar’ achteraan. Bij jullie ook? 
 

Wij moeten leren niet zelf aan de slag te gaan, maar het aan Hem over te geven. We kunnen onze redding niet 
verdienen, we kunnen Zijn genade alleen maar ontvangen als we ophouden om ervoor te werken. Wat 
betekent genade voor jullie, persoonlijk? 
 

Genade is iets ontvangen wat we niet verdient hebben, toch? Als dat zo is dan word ik toch een beetje in 
verwarring gebracht door Efez. 1:4. Vers 4 spreekt over uitverkiezing. Wat betekent uitverkiezing eigenlijk?  
 

Uitverkiezing is geen blokkade of muur waardoor je niet tot God kunt komen, maar het is een poort waarop de 
voorkant staat: Komt tot Mij. En als je door die poort gegaan bent staat er op de achterkant: Ik heb je 
uitverkoren. Joh. 6:47. Zijn jullie er zeker van dat je uitverkoren bent en eeuwig leven hebt? 
 

In Matth. 22:1-14 stuurde de koning voor de 3e keer zijn knechten uit en zei, nodig iedereen uit. Dat betekent 
dat de uitnodiging ook voor ons geldt, ook wij zijn uitgenodigd. Wat doen wij met die uitnodiging? 
 

In datzelfde gedeelte komen we iemand tegen die geen bruidskleed droeg en werd weggestuurd. Waarom 
werd die "arme stumper" eigenlijk weggestuurd? [verworpen] Gal. 3:27, Rom. 13:14.  
 

Het bruiloftskleed is een smetteloos wit feestkleed dat voor iedereen is klaargelegd die al zijn zonden bij Jezus 
heeft gebracht. Openb. 7:9-10. Die zogenaamde arme stumper had voor zijn gevoel dat kleed helemaal niet 
nodig. Kijk dat die slechteriken van de straat zo'n kleed nodig hebben, ja dat is logisch maar ik, ik heb dat kleed 
niet nodig. Er zijn heel wat mensen die er zo over denken. Herkennen jullie dit soort reacties. Wat zeg je dan 
tegen diegene? 
 

Die zogenaamde arme stumper had voor zijn gevoel dat kleed helemaal niet nodig. Hij wilde op zijn eigen 
voorwaarden komen, en niet buigen. Daarom werd hij verworpen. Want in de bruiloftszaal gaat het alleen om 
Hem, gaat het alleen om Jezus. Hij is de hoofdpersoon. Is Hij ook de hoofdpersoon in jullie leven? 
 

Ben je bereid om al je rechten op te geven om Jezus te volgen? Wat vind je op dit moment moeilijk om op te 
geven? (Geld, tijd, kinderen, vrouw, man, hobby, carrière enz.) 
 



Je komt het koninkrijk van God alleen binnen door de Here Jezus Christus Joh. 14:6, en Hij vraagt van ons om 
het bruidskleed aan te trekken. Jes. 61:10. Maak de keuze voor Jezus zodat je gekleed bent op de juiste manier, 
dan ben je niet langer verworpen maar uitverkoren. 
 

17. Oordeel en Redding! 
 

Helaas realiseren veel mensen zich niet hoe rijp de wereld is voor het oordeel van God. Ik geloof dat het 
mogelijk is dat een aantal van ons de opname van de gemeente zullen meemaken. Geloven jullie dat ook of 
juist niet? 
 

Jezus komt terug. Maar de vraag is hoe zal dat dan gaan? Wat staat er te gebeuren?  
 

1. De opname van de gemeente. 1 Thess. 4:15-17. De ware gelovigen worden in een oogwenk weggenomen 
van aarde en gaan de Here tegemoet. 
 

2. De bruiloft van het Lam. Openb. 19:6-9. De gemeente zal thuis gehaald worden.  
 

3. De opkomst van een machtig leider. 2 Thess. 2:9. Een leider die 7 jaar zal heersen en die 3½ jaar vrede 
brengt voor alle volken. Hij sluit akkoorden met vele regeringen en krijgt veel macht over grote delen van de 
wereld.  
 

4. De Antichrist. Dan. 7:25. Na de periode van schijnvrede laat deze leider zijn ware gedaante zien. Het blijkt de 
antichrist te zijn, een verschrikkelijke periode van oorlog en vervolging breekt aan, die weer 3½ jaar zal duren.  
 

5. De slag op Armageddon. Ezech. 38:8-9, Openb.16:16.  Aan het einde van de 7 jaren trekken alle volken op 
naar Israël voor de laatste veldslag.  
 

6. De Terugkomst van Jezus Christus. Matth. 24:30. Jezus komt terug zodat de hele wereld Hem kan zien.  
en hersteld het koninkrijk van God op aarde.  
 

7. Het duizendjarig Vrederijk. Openb.5:10, Openb. 20:1-3. Een periode van duizend jaar vrede, waar wij met 
Jezus zullen regeren. De duivel is deze periode gevangen en kan geen kwaad meer doen.  
 

8. Het oordeel over alle mensen. Maar hoe zit het nou met dat oordeel? Wordt iedereen op dezelfde manier 
geoordeeld? We komen in de bijbel 3 verschillende momenten van oordeel tegen. 
 

1. De rechterstoel van Christus, oordeel over de gelovigen 
2. De troon van Zijn heerlijkheid, oordeel over de volken 
3. De grote witte troon, oordeel over de overige doden 
 

De rechterstoel van Christus zou je met een rechtbank kunnen vergelijken. Daar moeten we verantwoording  
afleggen voor onze fouten. Daar zal alles wat we gedaan hebben blootgelegd worden. God zal, als het ware, de 
film van je leven laten zien. 1 Cor. 3:12-13. 
 

Als we Hem trouw gebleven zijn zullen we beloond worden. Luc. 12:8. Na het oordeel is alles uitgepraat. Er zal 
niets meer in ons leven zijn waarover we een andere mening hebben dan de Here God. Alle sporen van onze  
vroegere zonden zijn uitgewist en we zullen in de eeuwigheid bij Hem mogen zijn. Joh. 14:1-3.   
 

De 2e troon is de troon van Zijn heerlijkheid. Matth. 25:31-32. Tijdens deze oordelen zal ook het volk Israël 
geoordeeld worden. Matth. 19:27-28. 
 

En dan als laatste zal iedereen die nog niet geoordeeld is voor de grote witte troon verschijnen. Al die mensen 
zullen straks voor Gods troon staan en hun vonnis aanhoren. Degenen die niet in het boek des levens staan 
zullen worden veroordeeld. Openb. 20:11-15. 
 

Niemand zal kunnen zeggen dat de eisen van God te zwaar waren, want op de troon zit een Mens die Gods 
eisen tot in de puntjes heeft vervuld. Ook zal niemand Hem van liefdeloosheid kunnen beschuldigen, want de 
Rechter op de troon was als Redder naar de aarde gekomen, maar ze hebben Hem niet willen geloven.  
 

Als je het over dit onderwerp hebt is er altijd de vraag wat gebeurt er nou met al die mensen die bijvoorbeeld 
in de jungle wonen en nog nooit van Jezus gehoord hebben gaan die dan echt verloren?    
 

Jezus kwam om ons te redden. Hij wil niet dat er ook maar één iemand verloren gaat, en dus ook niet omdat je 
toevallig ergens anders woont. Rom. 2:14-16. Maar pas op dit geldt dus alleen voor mensen die echt nooit van 
Jezus gehoord hebben. Het geldt dus niet voor ons, want wij hebben wel van Jezus gehoord en moeten dus een 
keuze maken. 
 



Na de oordeelstijd zal het nieuwe tijdperk aanbreken, waar geen zonde en geen dood meer zullen zijn. De oude 
aarde zal verdwijnen om plaats te maken voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Openb. 21:1-7. 
 

Het einde is nabij. De Here Jezus komt spoedig terug. Zien jullie uit naar Zijn komst? 
 

18. Hemel en Hel! 
 

Dat de hemel geen plaats is waar we een harpje krijgen om voor eeuwig muziek te maken en te zingen, dat 
weten we. Maar wat is de hemel dan wél, en bestaat er een hel? Hoe kijken jullie daar tegen aan? 
 

Er zijn mensen die wel in de hemel geloven, maar niet in de hel, ze kunnen niet geloven dat God, Die Zijn Zoon 
als Redder zond, mensen naar de hel laat gaan. Kun je je voorstellen dat mensen dit denken? Wat zeg je hen? 
 

Laten we eerlijk zijn de hel is geen sympathiek onderwerp. Mensen horen liever dat er geen hel is maar de 
bijbel is heel duidelijk. Het oude testament spreekt over het dodenrijk en in het nieuwe testament over de hel.  
En als je Gods woorden wilt geloven zijn de hemel en de hel dus allebei realiteit. 
 

Ook hoor ik mensen die zeggen, nou wordt er in de Bijbel wel gesproken over een hel, maar het zal uiteindelijk  
allemaal wel meevallen. Volgens mij komt iedereen gewoon in de hemel. En ik vroeg me af, als alle mensen nou 
uiteindelijk naar de hemel gaan, of je nu goed leeft, of slecht, of je Christen bent of niet. Waarom moest Jezus 
dan sterven aan het kruis? 
 

De hel is de eeuwige bestemming voor een ieder die sterft en niet het volbrachte werk aan het kruis van Jezus 
aangenomen heeft. Wij hebben dus een taak, wij moeten het hen vertellen, wij moeten hen waarschuwen. 
Hebben jullie dat ook wel eens, dat als je mensen wil waarschuwen, ze je beschuldigen voor bangmakerij? 
 

Ook al wordt je beschuldigt voor bangmakerij, ga er mee door want je redt er mensenlevens mee.  
De Bijbel spreekt meer over de hel dan over de hemel omdat God weet hoe afschuwelijk het daar is en Hij wil 
niet dat iemand daar terecht komt!  
 

De hel was eigenlijk alleen bedoeld voor de tegenstander en zijn demonen. Matth. 25: 41. De bijbel spreekt 
over hoe afschuwelijk de hel is. Denk maar aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Luc.16:19-31. 
 

De hel is een realiteit, het is echt! Nou zijn er mensen die geloven dat als je sterft alles ophoudt. Wat zeggen 
jullie tegen mensen die zeggen: ach, als ik dood ga houdt alles op, dus moet ik nu zoveel mogelijk genieten, en 
het beste uit mijn leven halen? 
 

Dood is niet dood! Jezus zei tegen de misdadiger die naast Hem aan het kruis hing: Heden zul je met Mij in het 
paradijs zijn. Luc. 23:43. Waarom zou Hij dat zeggen dat als er niets meer na de dood zou zijn? 
 

De Bijbel zegt duidelijk dat niet iedereen in de hemel komt. Je komt alleen in de hemel als je met je hele hart in 
de Here Jezus gelooft en wat Hij gedaan heeft. Als je dit hoort sta je dan niet te trappelen om te evangeliseren? 
 

Ik wil je daarom vragen probeer nou eens elke dag, hoe druk je ook bent, tijd voor Hem te vinden en te bidden 
voor de mensen om je heen. Wees bereid om door Gods ogen naar hen te kijken? Wees bereid om bewogen te 
raken met de nood om je heen. Want diep in ons hart weten we hoe belangrijk het is om te getuigen. We 
weten dat we “een leven“ redden als we iemand tot Jezus leiden. Besef je je dat wel eens? 
 

De Bijbel is duidelijk over wie er naar de hemel gaan en wie er naar de hel gaan. Dat zijn de woorden van God. 
Ik moedig jullie aan om niet te zwijgen over de hel en uiteraard ook niet over de hemel, want in Openbaringen 
wordt er gesproken over een plaats met gouden straten en poorten van parels. En het allerbelangrijkste is dat 
we voor eeuwig in de nabijheid van de Here God zullen leven. We mogen iedereen vertellen dat God dit 
heerlijke leven heeft beloofd aan een ieder die zich aan Hem toevertrouwt. Wat let je? 
 

19. Israël en de kerk! 
 

Als we het hebben over Israël en de kerk komt al gauw de vraag mag je de kerk het ‘geestelijk Israël’ noemen?   
Eén van de eerste theologen [Augustinus] zei dat de kerk het ‘ware volk van God’ is., Hij zei; omdat Israël, Jezus 
niet als Messias heeft aangenomen zijn alle zegeningen en beloften overgegaan op de kerk. God heeft Israël 
vervangen door de Kerk. Zijn jullie het daarmee eens? Waarom wel / niet? 
 

Hij ging nog verder en zei de kerk is opgenomen in het verbond dat de Here met Abraham gesloten heeft, en 
kinderen worden door de doop, die in plaats van de besnijdenis gekomen is, ook in dit verbond opgenomen. 
Heeft de kerk dan toch de plaats van Israël ingenomen? M.a.w. is de vervangingstheorie bijbels? 
 



Nergens staat dat Hij dat verbond heeft opgezegd. Het verbond dat de Here met Abraham sloot was een 
eeuwig verbond. Gen. 17:8. En ik vroeg me af waar komt die gedachte van de vervangingstheorie dan eigenlijk 
vandaan? Enig idee? 
 

De kruisiging van Jezus was het plan van God, Hij heeft Zijn volk Israël gebruikt om Jezus te laten sterven tot 
verlossing van onze zonden. En Paulus vraagt zich af in Rom. 11, zijn de Israëlieten dan gestruikeld om 
voorgoed te blijven liggen? Wat denken jullie? Rom. 11:1-5 
 

We kunnen niet zeggen dat God Zijn volk verworpen heeft, en heeft vervangen door de kerk! Sterker nog de 
vervangingstheorie volgt Jezus, maar zegt eigenlijk tegen Hem; Uw volk, Uw familie, daar hebben we niks mee. 
Mag ik eens vragen hoe is jullie kijk op Israël?  
 

We moeten ons goed realiseren dat het allemaal begon met Israël. Het heil van de christenen komt uit de 
Joden. Zij zijn de wortel van het christendom. Christenen zijn geënt op de olijfboom wat betekent dat we 
officieel niet bij die boom horen. Efez. 2:11-13. 
 

Paulus wil goed duidelijk maken dat we bewust moeten zijn van waar we vandaan komen. Wij als niet-Joden, 
leefden zonder hoop en zonder God.  
 

Toen steeds meer niet-Joden tot geloof kwamen in Jezus, ontstonden er discussies binnen de gemeente. Kun je 
je dat voorstellen dat er discussies kwamen? Waar zouden die over gegaan zijn denk je? 
 

Het werd ongemakkelijk in de gemeente. Wat denken jullie zou de Here God onderscheid gemaakt hebben  
tussen deze 2 groepen? Is wat jullie betreft iedereen welkom in de gemeente? 
 

Als we het hebben over Israël en de kerk, wordt heel vaak Israël tegenover "de kerk" gezet, alsof de "kerk" 
alleen uit niet-Joden zou bestaan. Maar dat is niet zo. De kerk bestaat ook uit Joden die in Jezus geloven en dus 
een gelijkwaardige positie hebben als de niet-Joodse gelovigen. 
 

En ik dacht even aan die tekst in Gen. 22:18. Als je deze tekst leest dan kun je je afvragen wie bedoeld Hij nou 
met zijn nageslacht, is dat Izaäk, is dat Israël, de gemeente? Over wie denken jullie dat het gaat? Gal. 3:16.    
 

De Here Jezus is gekomen om alle mensen te redden. In Joh 2:14-16 komt de Here Jezus op het tempelplein en 
zei breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem weer opbouwen. De Joden waren verbaasd over deze 
uitspraak. Er was 46 jaar aan de tempel gewerkt en Hij zou het in drie dagen weer kunnen opbouwen? 
Maar Jezus sprak helemaal niet over de tempel! Hebben jullie enig idee waar Hij het wel over had? Joh.2:21-22.    
 

Hij is degene die de ware tempel bouwt. Hij is de nakomeling van David. Hij is de vredevorst die komen zou. Hij 
is degene aan wiens koningschap nooit een einde zou komen. Luc. 1:32-33. Geen land, geen gebouw kan je 
redden, alleen Hij kan je redden. En dat geld voor ons christenen en voor het Joodse volk. 
 
Gezegende kringavonden. 
Edwin 
 
 
 
 
 
 


