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Allereerst  wil  ik  u
hartelijk bedanken dat
u  de  tijd  neemt  om
achter  de  waarheid  te
komen. 
De waarheid te kennen
is  Jezus  Christus  te
kennen.  En  vrijheid
van  ziekte,  kwaal  en
onwetendheid  komt
van het kennen van de
waarheid.  U  die  de
waarheid wilt weten, u
bent welkom.
Nogmaals, dank u wel
dat u de waarheid wilt
weten.  ‘En  u  zult  de
waarheid  kennen,  en
de  waarheid  zal  u
vrijmaken.’

De dingen van de Geest zijn erg moeilijk te begrijpen. Wij die van Jezus houden, wandelen in
geloof, en geloof handelt naar Gods Woord. De Heilige Geest staat mij niet toe iets te zeggen
wat niet in overeenstemming is met het Woord van God, want Hij spreekt door Zijn eigen
mensen:  in  Hem bewegen wij,  leven wij  en hebben wij  ons  bestaan.  Daarom moet  onze
conversatie  worden  als  het  Evangelie  van  Christus,  omdat  wij  zijn  denkwijze  hebben
(Filip.4:8; 1Kor2:16). Laat deze gedachte die in Jezus Christus was ook in u zijn: al wat waar
is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend
is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat – want wij hebben de
denkwijze van Christus. 

Zeg niets waarvan u het niet leuk zou vinden als Jezus het u zou horen zeggen. In het zicht
van God spreken wij in Christus. David zei: ‘Ook zal ik voor koningen spreken over Uw
getuigenissen  en  mij  niet  schamen.  Mijn  tong  zal  Uw woorden  bezingen,  Mijn  lippen
vloeien over van lofzang.’ Ik ben geen rechter. Als ik nou rechter word, wie zal mij dan
oordelen op de laatste dag? 

Zij  die  God  zegenen  in  hun  beproevingen,  zullen  door  God  gezegend  worden  door  hun
beproevingen. Wanneer wij onze problemen in Gods hand leggen, legt Hij Zijn vrede in onze
harten. Jezus zei:  ‘Kom tot Mij… en Ik zal u vrede geven’ (Mat 11:28). Hebt u geleerd in
Hem te rusten? ‘Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u
weet hoe u iedereen moet antwoorden’ (Kol 4:6). 

Geliefde broeders, onderzoek alle dingen in het licht van Gods Woord. Dit is de enige manier
waarop wij niet meer in de maat van de wereld hoeven te lopen. En aangezien onze redding



gratis is, omdat Christus de prijs voor ons betaald heeft, waarom dan klagen, waarom dan
veroordelen,  waarom  dan  met  de  vinger  wijzen?  Wij  hebben  allemaal  gebed  nodig;  we
zouden onze handen ineen moeten slaan in gebed, omdat twee gelovigen beter is dan één.
Niets kan ervoor zorgen dat we meer van een persoon houden dan wanneer we voor hem
bidden. Jezus bad voor u en mij (Joh.17:20). Zijn werk van gebed, wat begon voor Zijn dood
en opstanding, gaat tot op de dag van vandaag nog door. 

Ook al gedragen mensen zich soms meer als Zijn vijanden dan als zijn vrienden, Jezus stierf
voor ons, regeert in kracht voor ons en bidt nog steeds voor ons (Rom.8:34). Jezus bad ook
voor Zijn vrienden (Joh 17:9-19) ondanks hun voortdurende falen.  Hij bad voor Petrus, ook
al  wist  Hij  dat  hij  Hem binnen een paar  uur  zou verloochenen (Luk.22:32-34).  Christus’
voorbeeld volgend moeten we voor onze vrienden en bekenden bidden, zelfs wanneer ze ons
kwetsen. Bedenk dat Jezus gekwetst werd wanneer anderen gekwetst werden. 

Als laatste, het is niet zo belangrijk in het leven wat anderen over je zeggen, maar wat je van
jezelf gelooft. Jezus werd bespot. Hij werd vals beschuldigd. Hij smeekte nooit iemand Hem
te  geloven.  Ze  beschuldigden  Jezus  gevuld  te  zijn  met  duivels!  Toch  gaf  Hij  hen  geen
aandacht. Hij ging simpelweg door met het uitdrijven van duivels (Mat 12:24). 

Mensen bestrijden altijd wat zij niet begrijpen. Door de hele geschiedenis van de mens heen
zijn de namen van mannen van God altijd bezoedeld en te schande gemaakt. Zowel grote
politieke leiders als dienaars van God komen beschuldigingen en lasterlijke leugens tegen. Dit
is de realiteit van het leven. Daniël bijvoorbeeld werd beschuldigd van het breken van de wet.
Jozef  werd  vals  beschuldigd  van  het  verkrachten  van  de  vrouw van  zijn  werkgever.  Dit
wetend verspilde Jezus geen tijd aan Zijn critici. Hij hield eenvoudigweg zijn aandacht op
Zijn doel gericht. 

Wat er vandaag gebeurt in de Synagogue zijn niet mijn werken, maar mijn geloof in Zijn
werken. Geloof is verwachten dat Jezus doet wat Hij beloofd heeft te doen. Dit is waarom
geloof komt door het horen van het Woord van God. 

Ik laat u hier achter in geloof en verwacht u weer te ontmoeten in geloof. 

Lied: 
Ik denk aan wanneer mijn Heer weer zal komen 
Ik denk aan wanneer mijn Heer zal komen 
Ik denk aan wanneer mijn Heer weer zal komen 
Ik vraag me af hoe die dag zal zijn. 
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