CHRISTEN ZIJN!
(Lees, voordat je deze Bijbelstudie gaat lezen, eerst de
voorafgaande studie ‘CHRISTEN WORDEN!’)
Johannes 1 : 12
Maar zovelen Hem aangenomen
hebben, dien heeft Hij macht
gegeven kinderen Gods te
worden, namelijk die in Zijn
Naam geloven;

Je hebt Belijdenis van Het Geloof gedaan! Je hebt, in geloof,
uitgesproken dat de Heere Jezus Christus jouw Redder en
Verlosser is! En dat uit genade. De Heilige Geest heeft jou
overtuigd van zonde en ellende. Hij heeft jou laten zien dat je
alleen door het offer van Christus gerechtvaardigd kon worden
voor God! Die Geest heeft je ook op de knieën gebracht en je
hebt je over gegeven aan de Liefhebbende Vader, die je weer
heeft aangenomen als Zijn kind. Je mag je nu kind van God
weten!

Lukas 15 : 7
Ik zeg ulieden, dat er alzo
blijdschap zal zijn in den hemel
over een zondaar, die zich
bekeert, meer dan over negen
en negentig rechtvaardigen,
die de bekering niet van node
hebben.

Er is nu feest in de hemel! En er is blijdschap in jouw hart! Wat is
God goed. Wat is God een God van genade voor verloren
zondaren! Misschien zing je ook zelf wel met de engelen mee:

Lukas 15 : 10
Alzo, zeg Ik ulieden, is er
blijdschap voor de engelen
Gods over een zondaar, die zich
bekeert.

Je bent nu een levend lidmaat van de Kerk van Christus!
Je bent nu ‘het teruggevonden schaap’, waarover blijdschap is in
de hemel!
Je bent nu ‘de levende jongste zoon of dochter’!

HEER, mijn God, ik zal u loven,
Heffen ’t ganse hart naar boven;
‘k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid!

Is een Christen altijd blij?
Johannes 11:35
Jezus weende.

Openbaring 21 : 4
En God zal alle tranen van hun
ogen afwissen; en de dood zal
niet meer zijn; noch rouw, noch
gekrijt, noch moeite zal meer
zijn; want de eerste dingen zijn
weggegaan.

De Bijbel is daar heel helder over. In veel teksten wordt
gesproken over blijdschap! Maar er staat ook: Jezus weende!
Het leven hier beneden wordt, juist in christelijke kring, ‘een
tranendal’ genoemd! En, laten we eerlijk zijn, als we alle ellende
in deze wereld zien, dan is er weinig reden tot vreugde! Maar
tegelijk, als we dit zó zeggen, dan moeten we wel beseffen dat
dan onze blik naar beneden is gericht! Dan zijn we gericht op de
wereld en op onszelf! Dan zien we alleen maar dat wat er, door
onze keus om ‘als God te willen zijn’, aan ellende en droefheid is
ontstaan! Dan zeggen we: ‘IK’ zie het niet meer zitten! En als we
bij ‘IK’ eindigen, dan eindigen we in de dood! Dan hebben we de
dood voor ogen!
Maar als we daarentegen de blik omhoog hebben gericht, op
Jezus, dan zien we Hem zichzelf opofferen voor onze donkerheid.
Dan zien we Hem onze dood overwinnen! Dan zien we, door
Jezus heen, een Vader die Zijn armen naar ons uitstrekt om ons
te omhelzen en aan Zijn hart te drukken. Ja dan springen er
‘tranen’ van blijdschap en vreugde in onze ogen! Als we mogen
uitzien naar de heerlijkheid, die ons Christenen te wachten staat,
dan kunnen we begrijpen dat men de tijd hier beneden een
tranendal noemt. Maar, straks zal God alle ‘tranen van verdriet’
van onze ogen afwissen.

Psalm 38 : 6
Ik ben krom geworden, ik ben
uitermate zeer nedergebogen;
ik ga den gansen dag in het
zwart.

Ook in moeite en verdriet heb je als wedergeboren Christen, die
gelooft in de God van zijn of haar Heil, een keus!
Kies je ervoor om te blijven weeklagen, zoals in psalm 38:

Psalm 38 : 22-23
22 Verlaat mij niet, o HEERE,
mijn God! wees niet verre van
mij.
23 Haast U tot mijn hulp,
HEERE, mijn Heil!

Of kies je ervoor om met de dichter van diezelfde psalm 38 in
blijdschap en vertrouwen te eindigen met de woorden:

www.bekering.nl

Ga ik al de dag in ’t zwart.

Red mij, Schutsheer, God der goden,
Troost in noden,
Grote Hoorder van ’t gebed.
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Is Christen zijn een strijd?

Johannes 15 : 16
Gij hebt Mij niet uitverkoren,
maar Ik heb u uitverkoren, en
Ik heb u gesteld, dat gij zoudt
heengaan en vrucht dragen, en
dat uw vrucht blijve; opdat, zo
wat gij van den Vader begeren
zult in Mijn Naam, Hij u dat
geve.

Eén van de andere studies op deze website is getiteld:
‘GELOOF, OVERWINNING en STRIJD!’
Je bent Christen geworden! Door geloof heb je deel gekregen aan
de Overwinning van Jezus op satan! De dood is overwonnen en
nu mag je in blijdschap verder gaan om het beloofde land in bezit
te nemen. Maar, zoals in die studie staat, de muren van Jericho
zijn wel gevallen, desondanks volgt er nog veel strijd om geheel
het beloofde land in bezit te nemen. Periodes van strijd en rust
volgen elkaar op in het leven van een Christen. Kanaän is wel
groot genoeg voor Israel, maar Israel is nog niet groot genoeg
voor Kanaän.
Na de keus voor Christus volgt de rest van ons leven hier
beneden. Daarin is het Gods verlangen dat we groeien in kennis
en genade van onze Heere Jezus Christus! Maar ook is daar de
opdracht van Jezus om Zijn getuige te zijn en om vrucht te
dragen! Een (in willekeurige volgorde) driedubbele opdracht:
Groeien, getuigen en vruchtdragen! En daar begint de strijd!
Strijd door getuigen?

Kolossenzen 1 : 3-10
3 Wij danken den God en Vader
van onzen Heere Jezus
Christus, altijd voor u biddende;
4 Alzo wij van uw geloof in
Christus Jezus gehoord hebben,
en van de liefde, die gij hebt tot
alle heiligen.
5 Om de hoop, die u
weggelegd is in de hemelen,
van welke gij te voren gehoord
hebt, door het Woord der
waarheid, namelijk des
Evangelies;
6 Hetwelk tot u gekomen is,
gelijk ook in de gehele wereld,
en het brengt vruchten voort,
gelijk ook onder u, van dien dag
af dat gij gehoord hebt, en de
genade Gods in waarheid
bekend hebt.
7 Gelijk gij ook geleerd hebt
van Epafras, onzen geliefden
mededienstknecht, dewelke een
getrouw dienaar van Christus is
voor u;
8 Die ons ook verklaard heeft
uw liefde in den Geest.
9 Waarom ook wij, van dien
dag af dat wij het gehoord
hebben, niet ophouden voor u
te bidden en te begeren, dat gij
moogt vervuld worden met de
kennis van Zijn wil, in alle
wijsheid en geestelijk verstand;
10 Opdat gij moogt wandelen
waardiglijk den Heere, tot alle
behagelijkheid, in alle goede
werken vrucht dragende, en.
wassende in de kennis van
God;
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Iemand die, door de leiding van de Heilige Geest, aan de voeten
van de Heere Jezus is terechtgekomen, en daar deelgenoot is
geworden van de Verlossing en Redding die door Jezus voor hem
of haar is verworven, kan zijn of haar geluk niet op! De wil het
wel uitschreeuwen:
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van Het Lam!
Zo’n geredde zondaar wil daarvan getuigen! Als het voor hem of
haar, die in eigen beleving de grootste der zondaren is, mogelijk
was om genade te vinden, dan kan het toch immers voor iedere
zondaar! Dan gaat hij of zij daarvan vertellen tegen familie,
vrienden en bekenden! Aan wie het maar wil horen en zelfs aan
wie het niet horen wil! En als dan zo’n getuige Christenen in zijn
of haar omgeving vindt, die met hem of haar Jezus willen groot
maken, ja dan is het feest! En dan wordt zo’n ‘zuigeling in de
genade’ verzorgd en begeleid en liefdevol groot gebracht! Maar
wat als de omgeving bestaat uit ongelovigen? Wat gebeurt er als
de omgeving bestaat uit christenen die geen kind van God zijn,
god-lozen dus eigenlijk? En wat gebeurt er als de omgeving
bestaat uit Christenen die liever zoeken naar ‘kenmerken van het
ware’ dan geloven in de volle rijkdom van genade die er, door
Christus Jezus, is voor alle mensen die zich aan Hem overgeven?
Ja dan begint de strijd!
De ongelovigen willen er niet aan! De (god-loze) christenen willen
er (helaas) meestal ook niet aan! En de Christenen die het in
‘kenmerken van het ware’ zoeken, verstaan iemand niet die, heel
eenvoudig, God op Zijn Woord vertrouwt. Die verstaan alleen ‘de
tale Kanaäns’! Maar ‘de tale Kanaäns’ is een menselijke taal!
Gods taal is de Bijbel. Alleen door Geloof in Het Woord van God
zult gij zalig worden, en dat uit genade!
Zo hoor ik van jonge mensen, die de Heere van harte hebben lief
gekregen, dat hun Christelijke ouders het jonge uitspruitende
geloof van hun kind afwijzen.
En ook dat christelijke ouders, mensen die dus zelf geen Kind van
God zijn (god-loze ouders dus), een negatief oordeel uit spreken
over het Geloof van hun kind! Het Geloof van hun kind wordt
door beide soorten ouders afgewezen, omdat het niet past in hun
eigen (IK) traditionele denken!!
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1 Korinthe 13 : 4-10
De liefde is lankmoedig, zij is
goedertieren; de liefde is niet
afgunstig; de liefde handelt niet
lichtvaardiglijk, zij is niet
opgeblazen;
5 Zij handelt niet
ongeschiktelijk, zij zoekt
zichzelve niet, zij wordt niet
verbitterd, zij denkt geen
kwaad;
6 Zij verblijdt zich niet in de
ongerechtigheid, maar zij
verblijdt zich in de waarheid;
7 Zij bedekt alle dingen, zij
gelooft alle dingen, zij hoopt
alle dingen, zij verdraagt alle
dingen.
8 De liefde vergaat
nimmermeer; maar hetzij
profetieën, zij zullen te niet
gedaan worden; hetzij talen, zij
zullen ophouden; hetzij kennis,
zij zal te niet gedaan worden.
9 Want wij kennen ten dele, en
wij profeteren ten dele;
10 Doch wanneer het
volmaakte zal gekomen zijn,
dan zal hetgeen ten dele is, te
niet gedaan worden.

Ook ik heb jarenlang geloofd in en vooral ook vastgehouden aan
de traditie waarin ik ben opgevoed. ‘Geloofde’ ik in wat ‘mijn
kerk’ leerde! Maar wat God door Zijn Woord heel persoonlijk
tegen mij zei, dat hoorde en verstond ik niet! En toen ik door de
leiding van Gods Geest mijzelf echt ging verdiepen in Zijn Woord
en daaruit moch leren wat Hij, ook voor mij persoonlijk, tot stand
had gebracht, pas toen gaf ik mij over aan Hem. Toen gingen
mijn ogen open voor de WAARHEID! Toen kwam ik er pas achter
dat ik, ondanks mijn opvoeding, nog alles moest leren!
Ds. Arie van de Veer beeldde het onlangs zo mooi uit. Hij had een
putje gegraven in het strand. Dat stelde zijn leven voor. En met
een emmertje haalde hij water uit de Noordzee. En de zee, met
alle oceanen ter wereld samen, beeldde de enorme Grootheid van
God en van Gods Liefde uit. Na 2 emmertjes was het ‘putje’
gevuld. Meer ging er niet in. Maar de zee was er niet minder door
geworden. Zo is het ook met een Kind van God. We moeten ‘vol’
worden van de kennis en liefde van God. En tegelijkertijd moeten
we met Paulus ons blijven realiseren, dat we maar ten dele
kennen. Ja ons past zéér grote bescheidenheid. Je kan je immers
voorstellen dat aan de kust van Brazilië ook iemand staat, die
zijn ‘putje’ vult met water uit de oceaan. Dat water daar heeft
een andere helderheid, een ander zoutgehalte en ook een andere
kleur dan het water aan onze kust! Het is allemaal water! Dat
weten we allemaal zeker! Maar we moeten ook leren accepteren
dat water in de Noordzee anders is dan het water elders! Wat we
allemaal wel weten is dat de Bijbel Gods Woord is, de enige
Waarheid. Maar wie durft te zeggen dat hij of zij die Waarheid
ten volle doorgronden kan? Het Woord was bij God en is God! En
Gods grootheid is voor ons niet te bevatten! En wat ook nogal
vaak gebeurt: We staan maar zo vaak te staren in dat putje van
ons eigen leven! En dan zien we die grote oceaan van Gods
Liefde niet meer! Dan zijn we de (korte) weg naar de zee kwijt!
•
•

Is alleen uw interpretatie van Gods Woord de
juiste?
Pas toch op dat u niet onnodig pasgeborenen en
andere kinderen van God kwetst!

Wat een grote verantwoordelijkheid hebben mensen die
pasgeborenen verzorgen! Liefdevol wordt alles gedaan! Naar
beste vermogen! Maar er is denk ik geen enkele ouder die
achteraf zal zeggen: Ik heb het in de opvoeding van mijn
kind(eren) helemaal goed gedaan! Maar God, die liefde is, vraagt
ons:
Mattheüs 18 : 14
Alzo is de wil niet, uws Vaders,
Die in de hemelen is, dat een
van deze kleinen verloren ga.

•
•
•
•

Omring mijn Kinderen met alle liefde die in u is!
Wees toch niet afwijzend!
Laat ze tot Mij komen!
En, het belangrijkste: Bent uzelf Kind van God?

Gelukkig, altijd weer zorgt God voor Zijn pasgeboren Kinderen.
Altijd weer wordt er door God iemand op de weg gezet van die
pasgeborenen, om ze te helpen bij het opwassen in de kennis en
genade van onze Heere Jezus Christus! Ondanks de strijd, toch
de Overwinning! Wat een liefdevolle Vader! Halleluja!
We beginnen als een baby. Zelfs als we pas op hoge leeftijd
wederom geboren worden, dan beginnen we als zuigeling! Dan
gaat er een groeiproces opgang komen. Er is een spreekwoord:
‘Een mens is nooit te oud om te leren!’. Zo is het ook in het
groeiproces van een wedergeboren Christen! Dat groeiproces
eindigt hier beneden nooit! Dat zit ook vol met strijd. Maar straks
hierboven, daar worden alle tranen afgewist! Wat een belofte
voor Gods Kinderen! Maranatha!
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Efeze 6 : 12
Want wij hebben den strijd niet
tegen vlees en bloed, maar
tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de
g(korte)eweldhebbers der
wereld, der duisternis dezer
eeuw, tegen de geestelijke
boosheden in de lucht.

Met wie hebben wij te strijden?
Wij hebben te strijden met de krachten en machten van satan.
Want hoewel Christus satan heeft overwonnen, toch is diens rol
nog niet uitgespeeld. Dat wordt wel eens vergeleken met de
2e wereldoorlog. Na de geslaagde invasie in Normandië was het
voor iedereen duidelijk: Hitlers rijk loopt ten einde! En toch, er
kwam nog een Ardennen offensief, wat heel veel levens heeft
gekost. Als mensen voor Jezus kiezen, dan zal satan niet nalaten
om juist hen aan te vallen. En net zoals de Heilige Geest op de
mens inspeelt om ze te brengen tot de keus voor Jezus, zo
probeert satan ons leven te beïnvloeden om ons van Jezus los te
maken! En hij probeert dat door:
•
•
•
•
•
•

In te spelen op de omstandigheden van de mens
Beïnvloeding door de omgeving van de mens
Verdraaiing van Gods Woord
Het rationele denken van de mens
De wens van elk mens om alles onder controle te
hebben
In te spelen op de gevoelens van de mens

Conclusie: We hebben te strijden tegen satan en ons EIGEN IK!
Inspelen op de omstandigheden!
Door tegenslag voor te houden aan de Gelovige, als zou God hem
hebben vergeten en verlaten! Je bent aan jezelf overgeleverd! Er
is geen toekomst meer! Maar ook door welvaart als afleiding te
gebruiken om zo de mens onafhankelijk te maken van God!
Beïnvloeding door de omgeving!
Dan probeert satan om, door familie, vrienden of andere mensen
in zijn of haar omgeving heen, (ver)oordelend over het Geloof
van de Gelovige te spreken!
Verdraaiing van Gods Woord!
Satan gelooft in God! Maar omdat hij weet dat er voor hem geen
genade mogelijk is, misgunt hij de Gelovigen de genade die voor
hen is weggelegd. Daarom zal hij, die Gods Woord heel goed
kent, datzelfde Woord misbruiken door het leugenachtig en uit
Zijn verband verdraaid voor te stellen. Ja zelfs met de meest
vroom klinkende gezegdes! Bijvoorbeeld: Een mens kan zichzelf
niet bekeren! Terwijl het Gods eis is: Bekeert u, bekeert u!
Het rationele denken van de mens!
Satan gebruikt ook het denkvermogen van de mens om de
Waarheid van God verdacht te maken en het ‘onmogelijk’
daarover door de mens te laten uitspreken! Maar bij God is alles
mogelijk!

Hebreën 11 : 17-19
17 Door het geloof heeft
Abraham, als hij verzocht werd,
Izak geofferd, en hij, die de
beloften ontvangen had, heeft
zijn eniggeborene geofferd,
18 (Tot denwelken gezegd
was: In Izak zal u het zaad
genoemd worden)
overleggende, dat God machtig
was, hem ook uit de doden te
verwekken;
19 Waaruit hij hem ook bij
gelijkenis wedergekregen heeft.
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De wens om alles onder controle te hebben!
Onze wens is om het ‘goed’ te hebben. En daarvoor kiezen we
vaak, zonder na te denken, onze eigen, zeker lijkende, weg! Dan
vergeten we, ja willen we God niet naar Zijn wil vragen! Gods
plan speelt dan geen rol meer in ons leven!
De gevoelens van de mens!
Het is bijna een stopwoord geworden in onze tijd! ‘Daar heb ik
een goed gevoel over!’ En als we dat hebben, dan zal het wel
waar en/of goed zijn! Ook in christelijke kring zijn we op zoek
naar ‘kenmerken van het ware’! Dan is beleving en bevinding,
ondanks dat God ons in Zijn Woord vraagt om Geloof, kennelijk
belangrijker dan wat de Bijbel zegt! Abraham moest Izak offeren!
Daar heeft hij ongetwijfeld geen goed gevoel over gehad! Dat
deed er voor Abraham ook niet toe. Hij geloofde
onvoorwaardelijk in zijn God!
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Hoe hebben wij te strijden?
Ook hier begint het met een keus!
Efeze 6 : 13-20
13 Daarom neemt aan de
gehele wapenrusting Gods,
opdat gij kunt wederstaan in
den bozen dag, en alles verricht
hebbende, staande blijven.
14 Staat dan, uw lenden
omgord hebbende met de
waarheid, en aangedaan
hebbende het borstwapen der
gerechtigheid;
15 En de voeten geschoeid
hebbende met bereidheid van
het Evangelie des vredes;
16 Bovenal aangenomen
hebbende het schild des
geloofs, met hetwelk gij al de
vurige pijlen des bozen zult
kunnen uitblussen.
17 En neemt den helm der
zaligheid, en het zwaard des
Geestes, hetwelk is Gods
Woord.
18 Met alle bidding en
smeking, biddende te allen tijd
in den Geest, en tot hetzelve
wakende met alle gedurigheid
en smeking voor al de heiligen;
19 En voor mij, opdat mij het
Woord gegeven worde in de
opening mijns monds met
vrijmoedigheid, om de
verborgenheid van het
Evangelie bekend te maken;
20 Waarover ik een gezant ben
in een keten, opdat ik in
hetzelve vrijmoediglijk moge
spreken, gelijk mij betaamt te
spreken.

•

Geloven wij alles wat buiten Gods Woord om op ons
afkomt?

Of:
•

Geloven wij in de Enige en Waarachtige en
Getrouwe God en Vader, door het Geloof in de
Heere Jezus Christus?

Stellen we ons open voor satan?
Of stellen wij ons open voor de Heilige Geest die ons de Waarheid
wil bekend maken?
Zoeken wij de stilte om te luisteren naar het eenvoudige Woord
van God of kiezen we voor de dwingende woorden vanuit de
traditie en bevinding van anderen?
Ik kan en mag en wil het niet anders zeggen dan Luther:
Gods Woord houdt stand in Eeuwigheid
En zal (en mag) geen duimbreed wijken!
Hiernaast kan je lezen hoe de wapenuitrusting van een Gelovige
eruit ziet! En centraal staat daarin steeds weer: Gods Woord! Let
maar op:
Vers 14:
uw lendenen omgord hebben met de waarheid!
Vers 15:
En de voeten geschoeid hebben met de bereidheid van
het Evangelie des vredes!
Vers 16:
Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs (in Gods
Woord)!
Vers 17:
En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes,
hetwelk is Gods Woord.
Vers 19:
opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds
met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie
bekend te maken;
Strijd is zwaar! En als we strijd hebben, dan kiezen we er helaas
maar al te vaak voor om naar onszelf en onze omstandigheden te
kijken. Dan doen we als een kind, dat in de armen van de Vader
was, maar zo nodig weer even buiten wilde spelen! En als je dan
weer terug bent in de wereld waarin je ‘jezelf’ kan zijn, dan kom
je ook ‘jezelf’ weer tegen. Dan ontmoet je de donkerheid van het
eigen bestaan en het gemis van de Vaderarmen! Maar weet dan
ook, dat de weg terug open is en open blijft door het bloed van
onze oudste broer, de Heere Jezus Christus!
Hoe voorkom je strijd?

Psalm 119 : 133-134
133 Maak mijn voetstappen
vast in Uw Woord, en laat geen
ongerechtigheid over mij
heersen.
134 Verlos mij van des mensen
overlast, en ik zal Uw bevelen
onderhouden.
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•

Lees je Bijbel en bidt elke dag!

Maak in Uw Woord mijn gang en treden vast,
Opdat ik mij niet van Uw paân moog’ keren;
En wordt mijn vlees door ’t kwade licht verrast,
Ai, laat het mij toch nimmer overheren.
Verlos mij HEER, van ’s mensen overlast,
Dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren.
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Groeien in geloof!
Een Christen wordt geroepen om te groeien in geloof en kennis!
Hoe kan je groeien in geloof en kennis? Het antwoord is opnieuw:
•
1 Petrus 2 : 2
En, als nieuwgeborene
kinderkens, zijt zeer begerig
naar de redelijke onvervalste
melk, opdat gij door dezelve
moogt opwassen;
Johannes 5:39
Onderzoekt de Schriften; want
gij meent in dezelve het
eeuwige leven te hebben; en
die zijn het, die van Mij
getuigen.

1 Timotheüs 1 : 15
Dit is een getrouw woord, en
alle aanneming waardig, dat
Christus Jezus in de wereld
gekomen is, om de zondaren
zalig te maken, van welke ik de
voornaamste ben.

Lees je Bijbel en bidt elke dag!

Petrus spreekt hierover tot de nieuwgeborenen! Begerig zijn naar
de onvervalste melk. Juist ook het woord ‘onvervalste’ dringt er
op aan om toch vooral ook jezelf te verdiepen in Gods Woord,
hoe goed andere boeken of uitleggingen ook (kunnen) zijn!
Ik hoor weleens het gezegde: De ‘Schrift’ moet verklaard
worden! En dat is waar! Maar helaas wordt dan bedoeld dat
Bijbelstudie, buiten de ambtelijke leiding om, schadelijk zou zijn!
Dat gezegde toont aan dat er dan nog maar één stap te doen is
en we zijn weer terug in de tijd van de reformatie! Toen mochten
mensen Gods Woord niet zelf in huis hebben! De gehele Schrift is
ingegeven door de Heilige Geest! De Heilige Geest zal je ook
leiden in alle Waarheid! En elke prediking moet terugverwijzen
naar Het Woord, naar de Heere Jezus Christus, die voor ons is
gestorven! O zeker, een Gelovige kan ervaringen hebben in zijn
geloof. Maar elke Gelovige is uniek! Dus de ervaringen van de
één hebben geen betekenis voor de ander. De zekerheid van het
Geloof ligt niet in ervaringen! Zekerheid van het Geloof ligt
verankerd in Het Woord, in Jezus Christus! Als we geloven dat
God betrouwbaar is, dan klemmen we ons met alles, wat in ons
is, vast aan Zijn beloften: Jezus Christus is in de wereld gekomen
om zondaren zalig te maken, ja, ook mij!
Voor pasgeboren kinderen is het noodzakelijk om regelmatig
gevoed te worden! Ook voor volwassenen is regelmaat en gezond
eten en drinken van groot belang. Zo is dat ook in het Geloof!
Regelmaat in Bijbellezen en Bijbelstudie en gebed. Stil zijn voor
God en Hem laten spreken door Zijn Woord en in jouw gebed.
Bidden is niet alleen maar met jouw verlanglijstje naar God gaan!
Bidden is vragen wat God wil in jouw leven en daarnaar willen
luisteren! Dat is eten en drinken van de spijs en drank die nooit
vergaat! En dat blijft een levenlang zo!

Psalm 34 : 8
Smaakt en ziet, dat de HEERE
goed is; welgelukzalig is de
man, die op Hem betrouwt.
Lukas 13 : 21
Het is gelijk aan een
zuurdesem, welken een vrouw
nam, en verborg in drie maten
meels, totdat het geheel
gezuurd was.

Lukas 24 : 30
En het geschiedde, als Hij met
hen aanzat, nam Hij het brood,
en zegende het, en als Hij het
gebroken had, gaf Hij het hun..
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Vol worden van Jezus! Vol worden met de Liefde van God! Vol
worden met Het Woord van God! Het Woord van God is melk
voor de zuigeling! Is eten en drinken voor de ziel van een mens!
Het is ook wijn, die het hart verheugd! Je eet en drinkt het! Je
geniet ervan! God geeft ons geestelijke groei zolang wij ons
openstellen voor de Heilige Geest. En De Heilige Geest werkt
door Zijn Woord! En het gevolg daarvan is dat je gaat ‘proeven
en smaken’ dat de Heere goed is! Dan ben je elke dag in de
armen van de liefhebbende Vader. Dan ben je steeds thuis!
Ik denk in dit verband ook aan de gelijkenis van de vrouw in
Lukas 13 : 21. Die vrouw, daarmee wordt de Heilige Geest
bedoeld, die neemt de zuurdesem, Het Woord van God! En die
zuurdesem (of zoals nu gist) gaat zij kneden door drie maten
meel, waarmee de mens wordt bedoeld! Die drie maten meel van
het menselijk leven kneedt zij net zo lang, totdat het geheel en al
doortrokken is van die zuurdesem! En als die zuurdesem geheel
is opgegaan in het deeg, dan kan er brood van gebakken worden.
En dat brood kan dan weer tot voedsel dienen voor anderen.
Een ander, niet minder mooi beeld is: Hij nam het brood! Hij
zegende het! Hij brak het en Hij deelde het! Zo deed de Vader
met Jezus. Hij nam Hem en Zegende Hem! Hij brak Hem en gaf
Hem als voedsel voor een hongerige wereld! En dat wil Jezus ook
met ons! Nemen, zegenen, breken en uitdelen tot Zijn eer en tot
Heil van zondaren! Zo worden wij navolgers van Christus!
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Handelingen 1 : 8
Maar gij zult ontvangen de
kracht des Heiligen Geestes,
Die over u komen zal; en gij
zult Mijn getuigen zijn, zo te
Jeruzalem, als in geheel Judea
en Samaria, en tot aan het
uiterste der aarde.
Johannes 16 : 7-15
7 Doch Ik zeg u de waarheid:
Het is u nut, dat Ik wegga;
want indien Ik niet wegga, zo
zal de Trooster tot u niet
komen; maar indien Ik heenga,
zo zal Ik Hem tot u zenden.
8 En Die gekomen zijnde, zal
de wereld overtuigen van
zonde, en van gerechtigheid, en
van oordeel:
9 Van zonde, omdat zij in Mij
niet geloven;
10 En van gerechtigheid,
omdat Ik tot Mijn Vader
heenga, en gij zult Mij niet
meer zien;
11 En van oordeel, omdat de
overste dezer wereld
geoordeeld is.
12 Nog vele dingen heb Ik u te
zeggen, doch gij kunt die nu
niet dragen.
13 Maar wanneer Die zal
gekomen zijn, namelijk de
Geest der waarheid, Hij zal u in
al de waarheid leiden; want Hij
zal van Zichzelven niet spreken,
maar zo wat Hij zal gehoord
hebben, zal Hij spreken, en de
toekomende dingen zal Hij u
verkondigen.
14 Die zal Mij verheerlijken;
want Hij zal het uit het Mijne
nemen, en zal het u
verkondigen.
15 Al wat de Vader heeft, is
Mijn; daarom heb Ik gezegd,
dat Hij het uit het Mijne zal
nemen, en u verkondigen.

Getuigen en overtuigen!
Als iemand de rijkdom van genade in Jezus Christus voor zichzelf
heeft ontdekt, dan gunt hij of zij dat aan iedereen! Dan wil hij
iedereen daarvan overtuigen! Maar juist daardoor ontbrandt er
vaak strijd! Hoe goed bedoeld ook, niemand kan het met het
geloof van een ander doen! Ondanks de positieve instelling van
de pas gelovige! De eerste les is: We moeten getuigen en niet
overtuigen!
•

Een Christen wordt opgeroepen om van Jezus te
getuigen!

•

De Heilige Geest is het die zondaren overtuigt van
de genade die er voor hen is door het bloed van
Jezus!

Als wij andere mensen willen overtuigen van het geloof in Jezus
Christus, dan ontstaat er discussie en strijd! Een woordenstrijd
waar alleen maar verliezers zijn. Twist, die meestal eindigt in
verdriet en die niet bijdraagt tot de eer en verheerlijking van de
liefdevolle naam van de Heere Jezus Christus! Integendeel! Daar
krijg je ‘hete hoofden’ en ‘koude harten’!
Wij mensen hebben de nijging om te willen scoren. Maar
getuigen is winnen of, nog liever gezegd, inwinnen. De
genegenheid van anderen inwinnen voor Jezus! Als dat je
oprechte bedoeling is dan ga je heel voorzichtig getuigen. En dat
getuigen gebeurt dan op de juiste momenten en op de juiste
plaatsen en zeker niet alleen door woorden! Getuigen is in de
eerste plaats de Liefde van Jezus uitstralen naar je omgeving. En
door die levenshouding roep je verbazing op! Wat is er toch met
die jongen of dat meisje. Wat heeft die man of vrouw, wat ik niet
heb! Je wekt jaloersheid op! Daarmee geef je de Heilige Geest de
gelegenheid om ruimte en mogelijkheden te scheppen zodat je
ook nog met je woorden van Jezus mag en kan getuigen.
Ontstaat er een moment in je leven dat je meer wilt doen voor
Jezus en voor je naasten? Bidt dan of God je mensen op je pad
wil brengen! Of Hij je duidelijk wil maken tegen wie je van Hem
mag getuigen! En bidt de Heilige Geest of Hij je daarin zo wil
leiden, dat Hij jouw getuigenis kan gebruiken om anderen te
overtuigen van Gods genade! Leg dat alles heel bewust en steeds
opnieuw in handen van de Geest!

Johannes 1 : 12
Maar zovelen Hem aangenomen
hebben, dien heeft Hij macht
gegeven kinderen Gods te
worden, namelijk die in Zijn
Naam geloven;

En als je dan gaat getuigen, getuig dan van Hem die jou en mij,
ja die alle mensen zo lief heeft dat Hij voor ons allemaal aan het
Kruis ging. Getuig alleen van Hem wiens bloed heeft gevloeid op
Golgotha. Vertel ze dat Jezus Christus is gekomen voor alle
mensen! En door Jezus Christus wil de Vader aan een ieder
toeroepen: Geloof in Mijn Zoon, die Ik voor jullie heb
overgegeven tot Rechtvaardigheid. Ik ben opgekomen voor
verloren zondaren. Ik haat de zonde, maar Ik heb zondaren lief!
Daarom gaf ik Mijn Zoon. Wijs Hem toch niet af! Neem Hem aan!
Wijs ze op de belofte uit Zijn Woord:
Geloof in Jezus, neem Hem aan! En dan zal ik je macht
geven Kinderen van God te worden!

Johannes 5 : 11
En dit is de getuigenis, namelijk
dat ons God het eeuwige leven
gegeven heeft; en ditzelve
leven is in Zijn Zoon.

Het eeuwige leven is voor ons, zondaren, verworven door het
offer van Gods Zoon, de Heere Jezus Christus, die is opgestaan!
Door Zijn bloed worden wij gereinigd als we Hem aannemen als
onze Redder en Verlosser. Dan krijgen we door Zijn opstanding
deel aan het Eeuwig Leven!
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Wat is Vruchtdragen niet?
Mattheüs 7 : 15-17
15 Maar wacht u van de valse
profeten, dewelke in
schaapsklederen tot u komen,
maar van binnen zijn zij
grijpende wolven.
16 Aan hun vruchten zult gij
hen kennen. Leest men ook een
druif van doornen, of vijgen van
distelen?
17 Alzo een ieder goede boom
brengt voort goede vruchten,
en een kwade boom brengt
voort kwade vruchten.

Een bekend Bijbels gezegde is: Aan de vrucht kent men de boom!
En hoe waar dit ook is, toch wordt het gezegde vaak gebruikt om
iemand te (be)oordelen aan de hand van uiterlijkheden! Maar zo
is het gedeelte in Mattheüs niet bedoeld. Dat is Schrift misbruik!
Uiterlijkheden zoals kleding, haardracht, het al of niet hebben
van een tv etc. zijn uiterlijkheden die ons niets zeggen van het
innerlijk van de desbetreffende persoon. De Bijbel zegt daarover:
de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan!
Het volgen van de ‘traditie’ is geen kenmerk van het ‘ware’!
Het niet volgen van de ‘traditie’ is evenmin een bewijs van het
niet leven naar Gods Woord! Elk mens die naar de wil van God
wil leven zal zich richten op de Bijbel. En dat richten op de Bijbel
zal ‘vrucht’ opleveren!

Wat is Vruchtdragen wel?
De ‘vrucht’ zoals de Bijbel die omschrijft kan je in twee soorten
onderscheiden: Innerlijke vruchten en uitwendige vruchten!
Innerlijke vruchten!
Innerlijke vruchten ontstaan door geestelijke groei! Ook dat heeft
dus te maken met het groeiproces wat we hiervoor hebben
beschreven. Innerlijke vruchten zijn veranderingen in het
innerlijk van de mens die, naarmate de groei vordert, uiterlijk
steeds meer zichtbaar worden! Anderen gaan die vruchten
herkennen. Niet om daardoor in staat gesteld te worden om een
oordeel over iemand te vellen! Dat komt de mens niet toe! Maar
anderen gaan de vruchten zien en mogen er ook van plukken en
genieten! Wat zijn dan die vruchten?
Galaten 5 : 22
Maar de vrucht des Geestes is
liefde, blijdschap, vrede,
lankmoedigheid,
goedertierenheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid,
matigheid.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liefde
Blijdschap
Vrede
Lankmoedigheid
Goedertierenheid (vriendelijkheid),
Goedheid
Geloof
Zachtmoedigheid
Matigheid (zelfbeheersing)

Mensen die de Heere Jezus hebben leren kennen en de Heilige
Geest hebben toegelaten in hun hart ondergaan een
veranderingsproces. Die gaan ‘vruchten van de Geest’ dragen!
Als er innerlijke vrucht is dan bemerken mensen in de omgeving
van de Vruchtdrager dat: Hé, wat is die veranderd! Die is veel
milder geworden! En dat is bij de één sterker merkbaar dan bij
de ander!
Als je alle innerlijke vruchten zo op een rijtje ziet, dan zeg je: Dat
is Jezus! Dan zijn de vruchten van de Geest niks anders dan de
eigenschappen van Jezus, die Hij door mensen heen wil zichtbaar
maken in onze boze, donkere, egoïstische en individualistische
wereld. De Geest wil, door mensen heen, Jezus laten zien aan de
wereld. En daarom zegt Jezus dan ook zelf:
Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan
dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook
gij niet, zo gij in Mij niet blijft.
Blijft in Mij! Ook hier staat het weer:
•
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Lees je Bijbel en bidt elke dag!
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Uitwendige vruchten!

Efeze 2 : 10
Want wij zijn Zijn maaksel,
geschapen in Christus Jezus tot
goede werken, welke God
voorbereid heeft, opdat wij in
dezelve zouden wandelen.

Wat zijn uitwendige vruchten?
In de Heidelberger Catechismus wordt dat in het antwoord op
vraag 86 als volgt omschreven:
Daarom, dat Christus, nadat Hij ons met zijn bloed gekocht en
vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heiligen Geest tot zijn
evenbeeld vernieuwt (de innerlijke vruchten), opdat wij ons met
ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en
Hij door ons geprezen worde. Daarna ook, dat elk bij zichzelf van
zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat onze naasten ook
voor Christus gewonnen worden.
Uitwendige vruchten hebben dus drie kenmerken:
•
Dankbaarheid tonen aan God
•
Versterking van het geloof (geen verzekering)
•
Anderen voor Christus (in)winnen
Dankbaarheid tonen aan God!
Het lijkt zo voor de handliggend! En het is zo moeilijk! Wij
mensen zijn zo op ons EIGEN IK gericht, dat we meer met ons
GELOOF bezig zijn en ook met het dragen van vrucht, dan dat we
gericht zijn op Hem in wie we GELOVEN! Daarom wil ik hier de
vraag stellen:

Wat kost het om Christen te zijn?
•
•

Romeinen 8 : 17
En indien wij kinderen zijn, zo
zijn wij ook erfgenamen,
erfgenamen van God, en
medeerfgenamen van Christus;
zo wij anders met Hem lijden,
opdat wij ook met Hem
verheerlijkt worden.

Romeinen 8:28
En wij weten, dat dengenen,
die God liefhebben, alle dingen
medewerken ten goede,
namelijk dengenen, die naar
Zijn voornemen geroepen zijn.

Een Christen zijn kost je alles!
Een Christen zijn maakt je onschatbaar rijk!

Een Christen zijn is een continue strijd tegen het EIGEN IK! Dat
betekent alles uit handen geven! Alles aan Hem toevertrouwen!
Alles aan Hem overlaten! Getuigen van Hem en van Zijn
grootheid! Dat betekent niet: Over jezelf praten als een
doemwaardige en ellendige zondaar! Nee, want dan sta jij, met
heel vroom klinkende woorden, zelf centraal!
Een Christen is erfgenaam van God en mede-erfgenaam van
Christus. En dat is een rijkdom, die voor ons mensen niet is te
bevatten! Het kost strijd. We zullen in dit leven met Hem moeten
lijden. Maar daar blijft het niet bij! We zullen ook met Hem
verheerlijkt worden, en dat door Zijn verdienste, uit genade, door
het GELOOF!
Versterking van het eigen geloof!
Door heel deze Bijbelstudie heen zie je dat het proces van
groeien - strijden – getuigen – vruchtdragen – groeien
als het ware een ononderbroken (ringvormig) proces is. Het één
is onderdeel van het ander. Als je groeit dan getuig je ook en
draag je ook vrucht en dat gaat niet zonder strijd. Je bent niet in
een fase! Natuurlijk herkennen Kinderen van God momenten of
periodes van veel strijd, maar ook daardoor groeien ze in God. En
als ze uit de strijd gekomen zijn dan hebben ze in de strijd lessen
geleerd! Dan zijn ze, door de kracht van de Heilige Geest,
sterker uit die strijd gekomen! Zo kunnen ze die lessen weer
gebruiken om anderen te bemoedigen en zo vrucht te dragen! Zo
moeten voor Gods kinderen alle dingen meewerken ten goede!
Goede werken (vruchten) versterken ook het geloof. Maar de
zekerheid van het geloof ligt uitsluitend en alleen in de beloften
en dus in Het Woord van God! Goede werken dragen ook op geen
enkele manier bij aan de genade! Het is geweldig als mensen een
goed en goeddoend leven lijden! Maar daar zit geen enkele
verdienste in voor de zaligheid!
Alleen door het Geloof in Jezus Christus kan je zalig worden!
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Anderen voor Christus (in)winnen!
Niet iedere Christen wordt predikant, zendeling of evangelist!
Maar wel wordt iedere Christen in Christus Jezus geschapen om
goede werken te doen en om vrucht te dragen! Over vrucht
dragen zegt Jezus veel in de gelijkenis over de wijnstok. Daar
heeft Hij het over:
Johannes 15 : 1-8
1 Ik ben de ware Wijnstok, en
Mijn Vader is de Landman.
2 Alle rank, die in Mij geen
vrucht draagt, die neemt Hij
weg; en al wie vrucht draagt,
die reinigt Hij, opdat zij meer
vrucht drage.
3 Gijlieden zijt nu rein om het
woord, dat Ik tot u gesproken
heb.
4 Blijft in Mij, en Ik in u.
Gelijkerwijs de rank geen
vrucht kan dragen van
zichzelve, zo zij niet in den
wijnstok blijft; alzo ook gij niet,
zo gij in Mij niet blijft.
5 Ik ben de Wijnstok, en gij de
ranken; die in Mij blijft, en Ik in
hem, die draagt veel vrucht;
want zonder Mij kunt gij niets
doen.
6 Zo iemand in Mij niet blijft,
die is buiten geworpen,
gelijkerwijs de rank, en is
verdord; en men vergadert
dezelve, en men werpt ze in het
vuur, en zij worden verbrand.
7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn
woorden in u blijven, zo wat gij
wilt, zult gij begeren, en het zal
u geschieden.
8 Hierin is Mijn Vader
verheerlijkt, dat gij veel vrucht
draagt; en gij zult Mijn
discipelen zijn.

Hebreën 12 : 11
En alle kastijding als die
tegenwoordig is, schijnt geen
zaak van vreugde, maar van
droefheid te zijn; doch daarna
geeft zij van zich een
vreedzame vrucht der
gerechtigheid dengenen, die
door dezelve geoefend zijn.
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Geen vruchtdragen
Meer en overvloedig vruchtdragen

Geen vruchtdragen!
Let op, Jezus heeft het hier over een rank die in de wijnstok is en
toch geen vrucht draagt! En dan staat er: Die neemt Hij weg!
Ik las daar in het boekje ‘Geheimen van de Wijnstok’ van Bruce
Wilkinson (uitgeverij Gideon – Hoornaar) het volgende over:
Het Griekse woord ‘airo’ dat in Joh. 15 : 2 is weergegeven met
‘wegnemen’, zou duidelijker kunnen worden vertaald met
‘opnemen’ of ‘optillen’. We vinden een juiste weergave van ‘airo’
bijvoorbeeld bij de spijziging van de vijfduizend, waar staat dat
de discipelen twaalf manden voedsel ‘opraapten’; bij Simon toen
hij gedwongen werd het kruis van Christus te ‘dragen’ en bij de
verwijzing van Johannes de Doper naar Jezus, het Lam Gods dat
de zonde der wereld ‘wegneemt’. In de Bijbel en in de Griekse
literatuur betekent ‘airo’ eigenlijk nergens ‘afsnijden’. ‘Neemt op’
roept het beeld op van een landman die zich bukt om een rank
op te tillen.
En dan laat Bruce Wilkinson zich voorlichten door een wijnboer:
‘Nieuwe ranken hebben de neiging omlaag te kronkelen en langs
de grond verder te groeien,’ legde hij uit. ‘Maar ze dragen daar
beneden geen vrucht. Bij ranken die over de grond groeien,
raken de bladeren bedekt met stof. Als het regent, worden ze
modderig en komt er meeldauw op. De rank wordt dan ziek en
nutteloos.’ Wat doe je dan? vroeg ik (Bruce Wilkinson). ‘Afsnijden
en weggooien?’ ‘O nee!’ riep hij uit. ‘Daar is de rank veel te
waardevol voor. We lopen met een emmer water door de
wijngaard op zoek naar zulke ranken. We tillen ze op en wassen
ze af.’ Hij gebaarde met zijn donkere, eeltige handen. ‘Dan
wikkelen we ze om het latwerk of binden ze op. Niet lang daarna
doen ze het prima.’
Toen ik bovenstaande las begreep ik des te meer hoe liefdevol de
‘landman’ omgaat met de tere nieuwe ranken, die hun weg nog
naar beneden zoeken! Die bijna als een automatisme hun weg
naar de aarde zoeken en terechtkomen in de modder! Dan
begrijp je ook beter vers 3 uit dit gedeelte waar Jezus zegt:
Gijlieden zijt nu rein! Wat een zorg, niet alleen in het offer van
Jezus Christus. Maar ook voor Gods Kinderen in het groeiproces
van jongs af aan! De jonge ranken worden schoongemaakt,
verzorgd en ‘omhoog’ gericht, zodat de Zon ze kan bereiken met
haar koesterende stralen en ze vrucht gaan dragen.
De landman grijpt in als er geen vrucht wordt gedragen!
Liefdevol en toch, misschien ook wel pijnlijk. Zoals een liefdevolle
vader een kind kan straffen, om dat kind tegen zichzelf te
beschermen.

10

Meer en overvloedig vruchtdragen!
Johannes 15 : 4-8
4 Blijft in Mij, en Ik in u.
Gelijkerwijs de rank geen
vrucht kan dragen van
zichzelve, zo zij niet in den
wijnstok blijft; alzo ook gij niet,
zo gij in Mij niet blijft.
5 Ik ben de Wijnstok, en gij de
ranken; die in Mij blijft, en Ik in
hem, die draagt veel vrucht;
want zonder Mij kunt gij niets
doen.
6 Zo iemand in Mij niet blijft,
die is buiten geworpen,
gelijkerwijs de rank, en is
verdord; en men vergadert
dezelve, en men werpt ze in het
vuur, en zij worden verbrand.
7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn
woorden in u blijven, zo wat gij
wilt, zult gij begeren, en het zal
u geschieden.
8 Hierin is Mijn Vader
verheerlijkt, dat gij veel vrucht
draagt; en gij zult Mijn
discipelen zijn.

Om méér vrucht te dragen werd de nieuwe rank omhoog getild
en liefdevol verzorgd. Maar er is nog een handeling die de
landman toepast, zodat de ranken meer vrucht zullen dragen. Bij
het groeien van de rank is het nodig dat er gesnoeid wordt! En
ook dat kan een pijnlijk proces zijn in het leven van een Christen.
De rank groeit en groeit, maar er is te veel blad! Er is te veel van
de rank zelf om veel vrucht te kunnen dragen! Het is nodig dat er
gesnoeid wordt, zodat er grote en meer druiven aan de rank
komen.
Geloof wordt beproefd. Ik denk in dit verband maar weer terug
aan Abraham, die Izak moest offeren. Hoe diep kan het snoeimes
soms wel niet gaan in het leven van Gelovigen. Ook in het leven
van David zien we veel beproevingen terug. De Bijbel toont ons,
door het oude en nieuwe testament heen, de wegen die God met
Zijn Kinderen gaat. Hij geeft ons die ter bemoediging maar ook
ter vermaning. Verwacht het toch van Mij roept Hij ons toe! En je
zal, als je in mij blijft, ja dan zal je meer en meer, ja zelfs
overvloedig vruchtdragen! En daarin wordt dan God op het
hoogst verheerlijkt.
Hoe meer wij worden afgebroken, hoe meer wij Christus
gelijkvormig zullen worden.
En hoe meer wij Christus gelijkvormig worden, hoe meer wij de
Wil des Vaders zullen volvoeren.
En daarin wordt de Vader verheerlijkt!
Wil je veel vruchtdragen?
Is dat echt het verlangen van je hart?
God wil niets liever dan je daarin rijkelijk zegenen!
En als je nog niet in Jezus bent?
Als je nog geen rank bent die in de wijnstok is?
Als je nog geen keus hebt maakt om Jezus te aanvaarden als
Verlosser en Redder van je onsterfelijke ziel?
Dan moet ik je helaas nog eenmaal wijzen op Johannes 3 : 18b
maar die niet gelooft (hij of zij, die dus niet bereid is om die
keuze te maken), is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft
geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

Kiest dan heden wie gij dienen zult!

Zo gij zijn stem dan heden hoort?
Gelooft Zijn heil- en troostrijk Woord!
Verhardt u niet, maar laat u leiden!
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