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Een pastorale zoektocht
naar innerlijke vrijheid
in Jezus Christus

Occulte machten en invloeden kunnen worden overwonnen
door de kracht van het Evangelie

Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid
(volgens Romeinen 1:16)

‘Word door het kwade niet overwonnen,
maar overwin het kwade door het goede’
(Romeinen 12:21)
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Het Licht schijnt in de duisternis
Lezen: Joh. 1:1-18, 1 Joh.1 en Joh. 3:16-21, 35-36.
In Joh.1:1-18 lezen we dat het Woord vlees is geworden en dat het Licht in de
duisternis schijnt. Als je de teksten over het licht en de duisternis in Gen.1, Joh.1 en
1 Joh.1 naast elkaar legt, zie je opmerkelijke overeenkomsten. Eigenlijk begint het
met wat we lezen in 1 Joh.1:5, ‘dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem
is’. Hij is een Licht en brengt mensen in het licht en tot het Licht. Jezus Christus is het
Licht der wereld. Jezus is ook het vleesgeworden Woord, waardoor alle dingen zijn
gemaakt. Hij is ook het Leven, dat in het Woord is. Het Leven in het Woord is het licht
voor de mensen geworden. Het licht is in de Bijbel ook een beeld voor geluk,
voorspoed, vreugde, heil en redding. Dit boek gaat over de geestelijke strijd tussen
het Licht en de duisternis. Deze strijd speelt zich af boven ons, om ons heen en in
ons hart. Gevallen zondaren verkiezen helaas het de duisternis boven het Licht. Het
ware Licht is echter sterker dan de duisternis!

Het ware Licht is sterker dan de duisternis!
In de klas personifieer ik wel eens geloof en twijfel en daarna ook licht en duisternis.
Om het uit te leggen maak ik er dus personen van. Ik ga dan bij de deur staan en zeg
hen: Stel je eens voor dat ik ‘Geloof’ ben. ‘Twijfel’ klopt bij mij aan. Ik doe de deur
open… maar zie niemand. Daarna wordt er weer door Twijfel aangeklopt. Snel doe ik
de deur open… ik zie weer niemand. Hoe is dit mogelijk? De leerlingen begrijpen dit
niet. Dan gebruik ik een ander voorbeeld: nu ben ik ‘Licht’. ‘Donker’ of ‘Duisternis’
klopt aan. Snel doe ik de deur open. Ik zie niemand. Ineens begrijpen een aantal
leerlingen het: licht is natuurlijk sterker dan duisternis! Licht verdrijft de duisternis. Zo
is het ook bij geloof: Het geloof verdrijft de twijfel. De twijfel verdwijnt als het geloof
verschijnt… en de duisternis verdwijnt als het licht verschijnt. Licht en duisternis
kunnen niet samengaan. Jezus Christus, het Licht van de wereld, is op een
confronterende wijze in de zondige, duistere wereld gekomen.
We lezen echter in Joh.3:19-20: ‘En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld
gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun
werken waren boos. Want een ieder, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het
licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.’
Vanuit de Griekse grondtekst lezen we dat de mensen de duisternis meer liefhadden
dan het licht. Het woordje ‘mallon’ (‘meer’) duidt in het Grieks een absolute keus aan.
Gelukkig wordt ook aangegeven in Joh.3:21: ‘Maar die de waarheid doet, komt tot
het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.’
Het licht van Gods Woord brengt ons tot de waarheid. Jezus Christus, het Licht van
de wereld, is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6). Als wij de waarheid van
Jezus zullen kennen en verstaan, zal deze ons vrijmaken (Joh.8:32).
De duisternis brengt ons de leugen van satan en zijn demonen. Jezus sprak tot de
ongelovigen Joden, dat zij uit de vader de duivel waren en de begeerten van deze
vader van de leugen wilden doen (Joh.8:44).
In het volgende hoofdstuk gaat het daarom ook over het geloven van de waarheid of
de leugen, wat een uiterst belangrijke rol speelt in het geestelijk leven van een mens.
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Het licht en de waarheid van Jezus zullen ons geestelijk verlichten en vrijmaken en
de duisternis en de leugen van de vorst der duisternis zullen ons innerlijk verder
verduisteren en binden. Jezus Christus is het Licht en de Waarheid. Satan is de
mensenmoordenaar van den beginne, de vorst van de duisternis en de
aartsleugenaar (lees Joh.8:44).
Door niet te geloven, onze zonden niet in te zien en deze niet eerlijk aan het licht te
brengen (te belijden), maken we God tot een leugenaar, en Zijn Woord is dan niet in
ons (zie 1 Joh.1:10).
De waarheid moet aan het licht komen in ons leven!

De waarheid moet aan het licht komen in ons leven
Ik wil nu duidelijk maken en illustreren wat het Goddelijk licht bewerkt in het leven
van een gelovige. Het wordt tot stand gebracht door het Woord van God en door het
bevrijdende werk van Jezus Christus, het Licht, het Leven en de Waarheid.
Op de tekening zie je uitgebeeld wat we lezen in Johannes 1.

Alles begint bij God en komt door openbaring of bekendmaking tot ons. Christus
kwam in de wereld als het levende Woord van God. Het Evangelie kwam dus vanuit
de hemel naar de aarde. Dit is een genadig handelen van God.
We lezen over de weergaloze liefde van God voor de wereld in Joh.3:16: ‘Want alzo
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
een ieder die in Hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal
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hebben.’ Het Griekse woord voor wereld is hier ‘kosmon’. Dit komt van het begrip
‘kosmos’ en er wordt mee bedoeld ‘de zondige, van God vervreemde mensenwereld’.
Volgens de bekende Engelse prediker J.C. Ryle (1816-1900) is ‘de liefde waarvan
hier gesproken wordt niet de speciale liefde waarmee de Vader Zijn eigen
uitverkorenen aanziet, maar een geweldig medelijden en het begaan zijn met het
hele menselijk geslacht’. Ryle verklaart ons verder: ‘God had de wereld zo lief, dat Hij
Zijn Zoon gaf om een Zaligmaker te zijn voor allen die geloven. Zijn liefde wordt aan
iedereen vrijelijk, volledig, eerlijk en zonder voorbehoud aangeboden. Maar die liefde
is alleen te verkrijgen via het enige kanaal van Christus’ verlossing. Degene die
Christus verwerpt, snijdt zichzelf af van Gods liefde en zal eeuwig omkomen.’

‘Zijn liefde wordt iedereen vrijelijk, volledig,
eerlijk en zonder voorbehoud aangeboden’
In Joh. 1:5 lezen we dat de duisternis het Licht niet heeft ‘begrepen’. De Griekse
woorden ‘ou kat-elaben’ moeten in verband worden gebracht met ‘heeft Hem niet
gekend’ (vs. 10b), ‘hebben Hem niet aangenomen’ (vs. 11b), en moeten we vertalen
met ‘heeft het niet opgenomen’, heeft het niet gegrepen’. Met deze werkelijkheid
(realiteit) hebben we te maken als het Evangelie tot ons en andere ‘kerkmensen’
komt.
Als het Woord van God tot ons komt, komen we onder de afgebeelde lichtbundel (zie
vers 9). Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen (vers 11). Toch hebben de meeste
Joden en ook (naam)christenen Hem niet aangenomen. Door genade dienen we het
Licht te erkennen en te aanvaarden. Daartoe worden we in Gods Woord duidelijk
opgeroepen. Vanuit de Griekse grondtekst betekent ‘aannemen’ in de verzen 11 en
12 ‘Hem als gast ontvangen en opnemen, om tot een blijvende gemeenschap te
komen’. We dienen de Heere Jezus als Zaligmaker en Koning te erkennen en te
aanvaarden in ons leven!
Gods licht en liefde schijnen.
Wellicht ken je ook het volgende wereldwijd bekende lied:
Heer’, Uw licht en Uw liefde schijnen,
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons,
Levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijd’ ons.
Schijn in mij, schijn door mij…
Zoals je ziet op de afbeelding heeft de lichtbundel van Gods Woord twee kanten van
uitwerking. Het gaat daarin ook over ‘wet en Evangelie’, ontdekking van schuld en
gebrek, met pijltjes naar ‘vergeving en genezing’. Het ziet op een proces, dat de
Heere werkt in het hart en leven van een gelovige.
Herken je het ook in je eigen leven?
Hoe kunnen zonden worden vergeven en ‘overwonnen’?
Vergeven betekent eigenlijk ‘ver-wèg-geven’. In de afbeelding zie je hoe de schuld
wordt verplaatst van het ontdekkende licht naar de liefdevolle vergeving in de Heere
Jezus Christus. Als we onze zonden belijden (aan het licht brengen) zullen ze door
Gods genade worden vergeven. Zij worden dan onder het reinigend bloed van
Christus gebracht.
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De christenen onder de lichtbundel zijn niet allemaal gelovigen. Alleen zij die het
innerlijk proces van verplaatsing hebben meegemaakt en herkennen, zijn
vrijgemaakte gelovigen. De anderen zijn wel onder dezelfde verkondiging van het
Evangelie, maar kennen (nog) niet de innerlijke beleving. Er zijn er die het in geringe
mate hebben ervaren en nog veel te worstelen hebben met geloofstwijfel. We hopen
dat ze meer helderheid krijgen en ook de warmte en liefde van het verlossende
Evangelie meer en meer zullen gaan beleven.
Onder de lichtbundel vindt ook het proces van gebrek naar genezing plaats.

Onder de lichtbundel
vindt ook het proces van genezing plaats
Jezus Christus is als de hemelse Geneesheer tot ons gekomen om te genezen en te
helen. Dit gaat over beschadigde emoties, negatieve gevoelens, psychische
problemen, ziekten, zwakheden en andere zaken in ons liefde die herstel nodig
hebben.
Zoals je ziet in de getekende lichtbundel, heeft het bekerings- en genezingsproces
duidelijk te maken met ‘verplaatsing’. Door de werking van de Heilige Geest en het
geloof worden de negatieve zaken verplaatst naar het medische gedeelte van liefde,
genade, vergeving en heling.
De lichtbundel is gelukkig ook uit te breiden. Dit bepaalt ons bij onze hoge roeping!
Buiten de lichtbundel heerst de duisternis. Het werk van verkondiging, zending en
evangelisatie wordt tot uiting gebracht in de afbeelding.
Je ziet hierop ook het verschil tussen ‘aanlokken’ en ‘opleggen’. Wat zal de
uitwerking zijn van ‘het aan de haak slaan van zondaren’? Dit gebeurt min of meer
‘met de wet in de hand’. Dit zal ook met de liefde en bewogenheid van Jezus moeten
gebeuren. Paulus wist van de vrees van of voor de Heere, in de betekenis van
‘ontzag’, ‘eerbied’ en ‘respect’ in de tegenwoordigheid van een streng, maar
rechtvaardig Rechter. Daarom bewoog hij de mensen tot geloof. Hij probeerde de
mensen te overtuigen.
We mogen de mensen in de duisternis gelukkig ook op een positieve wijze liefelijk
nodigen in woord en daad. Persoonlijk denk ik dat dit effectiever is. Zondaren worden
veelal door de liefde getrokken en op geestelijke wijze verbroken van hart. Hier zijn
genoeg (bijbelse) voorbeelden van bekend.
In beide gevallen gaat het erom dat ze het voorgestelde proces binnen de lichtbundel
zullen gaan beleven. Het licht en de liefde van God zal door de werking van de
Heilige Geest de nodige uitwerking hebben in het hart van de gelovige!
Hier is voor alles nodig dat we de Heere Jezus Christus de mensen moeten
voorstellen. Hij is het Licht der wereld. Hij verlicht ons en door Hem wordt het goede
uitgewerkt in ons leven. Bij Jezus worden wij verlicht… Zijn licht geeft ons inzicht en
uitzicht.

Bij Jezus worden wij verlicht…
Zijn licht geeft ons inzicht en uitzicht
Zijn liefde geeft een innerlijke warmte en een heerlijke vreugde.
Hij zegt het ook tot ons in Joh.8:12:
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‘Ik ben het Licht der wereld;
die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen,
maar zal het licht des levens hebben.’

De waarheid en de leugen
Over het algemeen kunnen we zeggen dat onbekeerde christenen met God van
mening verschillen. Counselor dr. Neil T. Anderson verklaart ons: ‘Als wij op een
verwrongen, onjuiste of negatieve manier over God, onszelf en de wereld denken,
dan verschillen wij met God van mening over wat Hij zegt over Zichzelf, ons en onze
wereld. Dit ‘verschil van mening’ is het doel missen; het is zonde.’
Het hoeft nog niet zo erg te zijn als je een meningsverschil met een ander hebt. Het
meningsverschil met God heeft echter ernstige consequenties! God spreekt door
Jezus, de Waarheid, tot ons. Als wij het niet eens zijn met de waarheid van God,
geloven wij in de leugen. Dit meningverschil is ongeloof. Door ongeloof kun je niet
ingaan in het Gods Koninkrijk.
De waarheid blijft de waarheid. De werkelijkheid kun je niet veranderen door er
anders over te denken. Als je het licht van de waarheid niet aanvaardt, leef je in de
geestelijke duisternis. Je houdt jezelf dan voor de gek. Je draait jezelf een rad voor
ogen. Je doet dan aan struisvogelpolitiek. Met deze vreemde vogel steek je ‘de kop
in het zand’ bij dreigend gevaar. Veel jongeren doen aan escapisme (vluchtgedrag).
Zij willen hiermee de werkelijkheid ontvluchten. De werkelijkheid zal ons echter
vroeger of later inhalen.
Je kunt beter de werkelijkheid en de waarheid onder ogen zien en je berouwvol tot
God wenden. Je kunt beter bidden: ‘HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij
Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij… (Ps.25:4-5). Je moet het eens
worden met God, met wat Hij van Zichzelf zegt in Zijn Woord. Je moet Hem ook gelijk
geven in wat Hij van ons zegt en van de wereld. Dat is bekering. Bekering betekent
vanuit het Griekse grondwoord: verandering van denken en doen. Als je nog
onbekeerd bent, moet je dus eerst anders gaan denken over God en jezelf, net als
de verloren zoon in de gelijkenis.
Deze jongste zoon geloofde eerst in de leugens die in zijn gedachten opkwamen. In
het denkproces dat volgde maakte hij een zondige beslissing. Bij de varkens ging hij
nadenken, kwam hij tot zichzelf (Luk.15:17), tot inkeer en inzicht. Hij ging zijn vader
anders zien, zoals hij werkelijk was, namelijk goed (zelfs voor zijn huurlingen). Op die
vuile en verre plaats ging hij weer in zijn vader geloven. De terugkeer en liefdevolle
ontvangst was het gevolg.
De oudste zoon geloofde nog steeds in leugens: hij geloofde in zichzelf en niet in zijn
vader. Hij zag zichzelf als goed en zijn vader als iemand die het verkeerd deed. Zijn
vader dacht medisch en kwam met liefde, genade en vergeving de teruggekeerde
zoon tegemoet. Hij bood zijn oudste, ontevreden zoon ook het goede aan
(Luk.15:31-32). De oudste zoon was rechthebbend en juridisch bezig en wilde
vergelding. (Ik ga verderop in het boek uitgebreid in op het juridische en medische
veld in het hart van een mens.)
Je ziet in de gelijkenis dat de oudste zoon op het erf van zijn vader rondliep met
gevoelens van afgunst, afwijzing en boosheid. Dit was niet nodig, want zijn vader
accepteerde ook hem, want hij zei tot hem: ‘Kind, u bent altijd bij mij, en al het mijne
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is het uwe.’ De vader sprak hiermee de waarheid. De mopperende zoon geloofde in
de leugen, want hij voegde zijn vader toe: ‘Zie, ik dien u nu zoveel jaren, en heb nooit
uw gebod overtreden, en u hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn
vrienden mocht vrolijk zijn’ (vers 28). Veel onbekeerde christenen lijken eigenlijk op
de oudste zoon. Zij kunnen zich maar niet overgeven aan de liefde van de hemelse
Vader, ze wantrouwen Hem en vertrouwen Zijn waarheid niet.
De oudste zoon had blijkbaar meer op met zichzelf en zijn vrienden dan met zijn
vader. Dit had te maken met zijn boze hart, waarin het denken, het gevoel en de wil
negatief waren ten opzichte van zijn vader.
Het hart van de jongste zoon werd vervuld met liefde tot zijn vader en wilde zichzelf
vernederen naar een lagere plaats. Dit had te maken met zijn vernieuwde hart,
waarin het denken, het gevoel en de wil positief waren geworden naar zijn vader toe.
Hij geloofde niet meer in de leugen en in zichzelf, maar in de waarheid en in zijn
vader.
(De vernieuwing van het denken, de gevoelens en de wil worden uitgebreid in dit
boek behandeld.)
Er zijn dus twee zaken mogelijk: je gelooft in de leugen of in de waarheid.

Er zijn twee zaken mogelijk:
je gelooft in de leugen of in de waarheid

Jongeren met een dubbele identiteit
Het is bekend dat vooral jongeren op zoek zijn naar een eigen identiteit. Ze willen
weten wie ze (mogen) zijn en wie ze willen worden. Ze spiegelen zich aan anderen
en zoeken identificatiefiguren, die ze willen navolgen. In de moderne tijd zijn dat
helaas vooral ook figuren uit de film- en televisiewereld en uit de pop- en sportwereld.
Intussen leven ze nog in de vertouwde wereld waarin ze zijn opgevoed. Dit leidt
uiteraard tot uiterlijke conflicten en innerlijke botsingen. Ze willen niet meer naar de
voor hen strenge en bekrompen regels leven, maar ze kunnen hier in hun jonge jaren
niet onderuit. Ze wonen nog thuis, kunnen nog een christelijke opvoeding krijgen en
moeten zich aan de regels houden. Hierdoor gaan velen een soort ‘dubbel leven’
leiden.

Velen gaan een ‘dubbel leven’ leiden
Uiterlijk passen ze zich dan nog wat aan, ‘voor de lieve vrede’, maar in het geheim
leven ze in een ander leven, in het leven achter het beeldscherm, en in
gebondenheid aan de geluidsinstallatie. Ze zijn intensief verbonden aan MSN, Hyves
en hun mobieltje. Dat ben je aan velen verbonden, maar er niet echt aan verbonden.
Je hebt veel vrijheid, maar zonder te veel verplichtingen. Hierin is de huidige
jongerenwereld min of meer getekend. In deze wereld willen ze steeds verder
ontwikkelen, uitziende naar de nieuwste technische uitvindingen.
Het leiden van een dubbel leven heeft echter heel wat consequenties voor hun
geestelijk leven. Op de bodem van hun hart worden waarden en normen opgebouwd
die in strijd zijn met elkaar. Het geweten kan zeggen: ‘Je moet doen wat God in Zijn
Woord van je vraagt!’ Vanuit de geluiden en beelden van de wereld komt onze
jongeren tegemoet: ‘Je moet gewoon doen wat je wilt.’ Er is een verzet tegen de
opvoeding, terwijl de deur naar de wereld is opengezet. De innerlijke botsingen en
uiterlijke conflicten geven frustraties en boosheid. Voor vele is het luisteren naar
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popmuziek een vluchtweg (een ‘escape’) om het ‘gezeur’ te ontlopen. Omdat het een
ontspannen vrijheidsgevoel geeft, heeft het te midden van conflicten een verslavende
werking. De droomwereldidentiteit ontwikkelt zich daardoor snel. Het sprekende
geweten gaat het gevecht langzaam maar zeker verliezen, raakt afgestompt en wordt
uiteindelijk de mond gesnoerd en het zwijgen opgelegd.
Er kunnen door zulke voortdurende conflicten innerlijke beschadigingen ontstaan in
hun hart en zieke plekken in hun geest. Dit is schadelijke voor de persoonlijkheid en
de karaktervorming. Gefrustreerde, beschadigde en verziekte plekken zijn bij uitstek
plaatsen waar demonen zich vestigen, die de corrupte elementen nog meer gaan
verzieken.

Een onrein vat moet worden gereinigd
Je kunt ons hart vergelijken met een vat of een container. Als er eenmaal rottend
afval en fruit in zit, komen er gelijk ook insecten, maden, parasieten, schimmels en
bacteriën in. Dit is een natuurlijk gegeven. Boze geesten zijn als deze parasieten en
bacteriën; zij komen zo spoedig mogelijk op gefrustreerde, corrupte, onreine,
verziekte en beschadigde geesten van mensen af. Ze kunnen zelfs hun intrek in
(onreine) dieren, zoals varkens, nemen.
Door geloof en gebed kunnen verontreinigde vaten door Gods genade worden
gereinigd. Door de kracht en het bloed van Jezus Christus worden vuile zondaren
bevrijd en gereinigd. Bevrijdend gebed door anderen, waarin de bevrijdende kracht
en het reinigende bloed van Jezus Christus in Zijn autoriteit worden uitgesproken,
kan de demonen verdrijven. In de vroege kerk en in zendingssituaties is dit al
veelvuldig voorgekomen. Op het zendingsveld van onze heidense samenleving komt
het gelukkig steeds weer voor dat occult belaste, demonisch gebonden en bezeten
mensen worden bevrijd en verlost. Dat is een gave van de Heilige Geest.
Het is belangrijk dat we er voor waken om in ons hart niet zo verontreinigd te worden,
dat de satan en zijn demonen intrek in ons kunnen nemen, om ons verder te
verzieken en te kwellen. Een voortdurende reiniging van ons vat is nodig, zodat we
niet zodanig besmet worden, dat er een grondige reiniging door een bijzondere hulp
van buitenaf (of eigenlijk van Bovenaf) nodig zal zijn.
Een gelovige moet een vat zijn ter ere zijn, geheiligd en bruikbaar voor zijn Meester
(2 Tim.2:21). Hij moet zijn vat van zondige zaken reinigen. Volgens de Studiebijbel
moet ‘de gelovige zijn vat (zichzelf) reinigen van elke smerige inhoud’.

Let op de inhoud van je winkelwagen!
Ik wil nu, vooral naar de jongeren toe, een herkenbaar beeld gebruiken. Je kunt je
hart en leven vergelijken met een winkelwagen, waarmee je door de
wereldmediamarkt moet gaan. Je moet er voor zorgen dat je veilig met jouw
winkelwagen door deze verleidelijke wereldmarkt gaat.
De vragen zijn:
-

Wat moeten we erin bewaren?
Hoe komen er verkeerde zaken in?
Hoe worden we er veilig bewaard?

Ik denk dat het voorbeeld van de winkelwagen goed is te gebruiken, als het gaat over
ons gaan door de mediamarkt van de verleidelijke wereld. Je hebt vanuit jouw
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christelijke opvoeding al heel wat goede bagage meegekregen, die je netjes hebt
opgeslagen in jouw winkelwagen. Probeer het daarin dan ook een goede plaats te
geven! Je kunt je winkelwagen vergelijken met je eigen leven, waarin je de nodige
geestelijke bagage hebt opgeslagen. Daar zitten waardevolle waarden en normen bij,
maar ook kennis en ervaringen. Je denken is er al door gevormd en je verlangens
zijn er al enigszins door gericht. Als kind heb je misschien al een onbevangen
vertrouwen in God en Zijn Woord gehad. In de puberteit kan er echter veel
ondersteboven en zelfs overboord gaan. In veel gevallen hebben ouders en
opvoeders al veel voor je ingevuld. Ze hebben, vaak naar hun eigen wensen, alles
netjes een plaats gegeven in je leven. De belangrijkste dingen liggen op het zicht,
zomaar voor het grijpen, terwijl de minder belangrijke zaken wat meer verscholen
onderop liggen. In de puberteit wil je het echter zelf gaan invullen en plaatsen.
Misschien haal je de inhoud van de winkelwagen van je leven dan helemaal
ondersteboven. Je wilt dan zelf bepalen welke zaken er belangrijk voor je zijn en wat
er minder belangrijk is. Dat is een goede zaak, wat tegelijk ook een normale gang
van zaken is…
Het is wel van belang dat je de goede zaken voor je eigen bestwil in je winkelwagen
houdt, en ze niet vervangt voor zaken die nadelig voor je zullen kunnen uitpakken.
Nu rijd je ook met je winkelwagen door de mediamarkt van deze wereld. Voorzichtig
probeer je het midden te houden, om niet af te wijken ter rechter- of ter linkerzijde. Zo
heb je dat ook geleerd. Maar overal zijn er aanlokkelijke aanbiedingen te zien! Het
wordt steeds ingewikkelder om goede keuzes te maken…

Het wordt steeds ingewikkelder
om goede keuzes te maken
Bovendien kun je door te veel van buitenaf in je winkelwagen te proppen, dingen van
de huidige inhoud verliezen of onnadenkend weggooien. Het is oppassen geblazen!
Het is begrijpelijk dat je hier en daar voor een etalage in de mediamarkt blijft stilstaan
en soms ga je ook even binnenkijken naar de mooiste en nieuwste aanbiedingen.
Maar ja, kijken kan kopen worden…
Achter de schermen van de mediamarkt zijn ook de satan en zijn demonen actief!
Hun verkooptactieken worden de laatste tijd steeds geraffineerder. Voor je het weet
kun je er zijn ingeluisd. Let vooral op de kleine lettertjes! Er wordt namelijk veel
gewerkt met kretologie, leuzen en slogans. Er is veel oppervlakkigheid te koop op de
mediamarkt. Het lijkt wel of je zoveel mogelijk kunt inslaan van de occult gebakken
lucht… er is schijnbaar ruimte genoeg. Het is altijd maar weer: ‘er kan nog meer bij’.
Als je steeds maar bent gericht op het inzamelen van nieuwe oppervlakkige dingen,
heb je niet zo snel door dat je hierdoor langzaam maar zeker ook oude betrouwbare
dingen verliest uit je winkelwagen. Zeker voor de gelovige geldt het: ‘Zie, Ik kom
spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen’
(Openb.3:11).

Houd vast wat je hebt!
Onderzoek dus eerst wat je moet bewaren aan zaken die je in de toekomst zeker
nodig zult hebben! Christen in de Christenreis mocht zijn boekrol niet verliezen. Door
snel te vertrekken uit een slaperige toestand kun je die rol vergeten. Door te snel en
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ondoordacht te handelen in een belangrijke transactie moet je niet je ziel en zaligheid
op het spel zetten.

Wie zich inlaat
met demonische invloeden
is de schuld van zijn eigen ongeluk
Er zijn zelfs mensen die hun ziel aan de duivel hebben verkocht. Wie het giftige water
van satan binnenlaat, vergiftigt zijn eigen leven. Wie zich inlaat met demonische
invloeden is de schuld van zijn eigen ongeluk. Als je de deur voor satan openzet,
sluit je de deur naar Jezus. Wanneer je de deur naar de hel opendoet, blokkeer je de
deur naar de hemel.
Let er nu op wat jouw missie in dit leven is: zorg dat je veilig door de wereldse
mediamarkt komt, zonder de waardevolle inhoud van je winkelwagen te verliezen.
Zorg ervoor de waardepapieren die nodig zijn voor je reis naar de hemelstad, in je
winkelwagen blijven liggen. Als je hier je rol verliest, is je levensrol voor een goede
toekomst uitgespeeld.

Als je hier je rol verliest,
is je levensrol voor een goede toekomst uitgespeeld
Laat het een geweldige heldendaad voor je zijn om de waardevolle geestelijke
inhoud in je winkelwagen te bewaren! Een gelovige is een held van God, die zijn
geloof bewaart in een rein hart.
Hieronder zie je een volle winkelwagen afgebeeld. In de pakjes met kringetjes,
vlekken en stipjes zitten de waardevolle geestelijke zaken die je niet mag verliezen.
Ze liggen nu al niet meer op het zicht. Blijf oog houden voor de zaken die je nodig
hebt voor een goede toekomst. Laat je niet verleiden om ze op te geven voor de
tijdelijke pleziertjes van de zondige wereld!
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Wat moet je bewaren?
Wat moet je als gelovige volgens Gods Woord bewaren in je leven?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De goede leer.
Het Woord van Jezus
De liefde van God
Gods geboden
Reinheid in de levenswandel
Het heil in Christus

Al deze heilige zaken dienen in de winkelwagen van het leven van de gelovige te
worden bewaard. Je moet ervoor waken dat je geen van deze zaken verliest of inruilt
tegen minder belangrijke zaken. Al deze zaken zijn bewijzen en geestelijke
kenmerken dat je bij Jezus hoort.
Paulus schrijft zijn geestelijke zoon Timotheüs: ‘Bewaar het goede pand, dat u
toevertrouwd is, door de Heilige Geest, Die in ons woont’ (2 Tim.1:14). Het gaat hier
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over de goede leer (de gezonde woorden), die hij van Paulus gehoord heeft (vers
13). Dit behoren we dus steeds te bewaren in de winkelwagen van ons leven, zodat
je niet zult verdwalen in de mediamarkt, ‘door allerlei wind van leer’.
In Joh. 14:23 leert Jezus ons: ‘Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn Woord bewaren;
en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelf aan hem openbaren.’ Jezus komt
vanuit het Woord tot ons en moet in ons hart en leven de hoogste plaats hebben!
In Judas:21 lezen we dat we ons moeten bewaren in de liefde van God,
‘verwachtende de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige
leven’. Hoe meer liefde wij praktiseren tot God en Jezus, hoe meer de liefde in ons
leven zal vermenigvuldigd worden. Liefde en wederliefde horen bij elkaar en steken
elkaar aan…

Liefde en wederliefde steken elkaar aan
Verder moeten wij Gods geboden bewaren. We lezen hierover in 1 Joh. 5:3: ‘Want dit
is de liefde tot God, dat wij zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.’
Je moet jezelf volgens 1 Tim. 5:22 ‘rein bewaren’. Je moet waken en je klederen
bewaren (Openb.16:15).
De Studiebijbel verklaart bij het tekstgedeelte: ‘Zalig is hij, die waakt en zijn klederen
bewaart’: ‘‘Waken’ betekent in verband met de komst van Christus innerlijk gereed
zijn om Hem te ontmoeten (vgl. Matth. 25:13). De klederen, elders aangeduid als
witte klederen, symboliseren de redding, het heil dat in Christus geschonken is,
alsmede de levenswandel die daarbij past (vgl. Matth. 22:11-13, Openb.3:4). Dit heil
moet men ‘bewaren’, dat wil zeggen, het zich door geen enkele situatie laten
ontnemen. De gelovigen worden niet alleen bedreigd door een gebrek aan
waakzaamheid, maar ook door de verleiding van de antichristelijke machten (vs.1214, 16).’
Aan de andere kant moet je jezelf ook onbesmet bewaren van de wereld (Jak. 1:27),
jezelf bewaren van de afgoden (1 Joh. 5:21). Verlies het goede niet uit je
winkelwagen en laat de wereld en de afgoden er niet in komen.
We mogen dan ook biddend Gods hulp en bewaring verwachten bij onze reis door de
mediamarkt van deze wereld. Jezus heeft immers voor Zijn discipelen gebeden tot
Zijn Vader: ‘Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart
van de boze’ (Joh. 17:15). Verder lezen we in 2 Thess. 3:3: ‘Maar de Heere is
getrouw, Die u zal versterken en bewaren van de boze.’ Judas eindigt zijn brief als
volgt: ‘Aan Hem nu, Die machtig is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te
stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker,
zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.’

De gelovigen worden veilig bewaard!
Er zijn dus genoeg beloften van bewaring te noemen, zodat we door Gods genade
en de kracht van de heilige Geest staande kunnen blijven met de winkelwagen van
ons leven. Hij zal ons zelfs voor struikelen behoeden. Hij zal de boze van ons weren,
zodat hij niets uit onze winkelwagen zal kunnen stelen. Als we blijven leven in de zes
genoemde zaken, leven wij op het beschermde terrein van God, waar de duivel niet
bij kan komen. Demonen hebben geen vat op een heilig leven!
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Demonen hebben geen vat
op een heilig leven
De zekerheid van het heil dat wij in Christus hebben geeft ons de rust en het veilige
gevoel op onze tocht door de mediamarkt van de wereld. Wij weten dan dat niets en
niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus,
onze Heere (Rom.8:39).
We lezen letterlijk in Rom. 8:37-39: Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars
door Hem, Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat niet de dood,
ook niet het leven, of de engelen, de overheden, de krachten, ook niet
tegenwoordige of toekomstige dingen, ook niet hoogte, of diepte, of enig ander
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus,
onze Heere.’
Als we dit tot ons laten doordringen, zien we dat onze winkelwagen in het geloof dan
een overwinnende strijdwagen wordt! Niets kan onze strijdwagen laten wankelen,
geen krachten en geen schepselen… Onze strijdwagen zal dan ook niet
ondersteboven gaan op hoogten of in diepte, maar we mogen de toekomst dan
vertrouwend tegemoet zien… door de liefde van God in de Heere Jezus Christus!
Eigenlijk staan we dan met Christus in Zijn strijdwagen. De gelovigen zijn namelijk
één met Christus in Zijn overwinning!

De gelovigen zijn één met Christus
in Zijn overwinning
Alles overziende mogen we weten dat satan en zijn demonen ons niet kunnen
hinderen en schaden in onze voortgang naar het hemels Koninkrijk. We hoeven van
zijn aanbiedingen absoluut geen gebruik te maken. Hij kan ons nooit dwingen om
een deal te sluiten. Als onze wil niet toestemt met iets wat de boze ons aanbiedt, is
er niets aan de hand; onze winkelwagen zal dan niet worden besmet of belast met
iets wat tegen de wil van God ingaat.

Laten we maar blijven
in het centrum van Gods wil
Luther was zo verenigd met de wil van God, dat hij te kennen gaf: ‘Mijn wil
geschiede’. Laten we dan maar blijven in het centrum van Gods wil. We zullen dan
zeker niet gaan shoppen in de verleidelijke winkel van satan. We hebben daar niets
te zoeken en we zullen daar ook niets vinden wat wij zoeken.

We kijken in onze winkelwagen en getuigen:
‘Weg satan, weg schatten,
je kunt niet bevatten,
hoe rijk dat ik ben…
omdat ik het eigendom
van Jezus Christus ben!’
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Slangenzaad en Vrouwenzaad
Het hart of de geest van de mens is het zaaiveld voor geestelijke invloeden. Het
geestelijk zaad komt binnen via de gedachten en wordt wel of niet geaccepteerd door
ons denken. Als we boze geestelijke invloeden binnenlaten vinden ze een goede
voedingbodem in ons hart. Hierna wordt duidelijk gemaakt hoe het slangenzaad
communiceert met onze gedachten en invloed op ons uitoefent. (De gedachten,
invloeden en verleidingen van satan en zijn demonen zijn het slangenzaad – dit
wordt hierna verder uiteengezet.)
Wat er ook gebeurt en op ons afkomt, één ding is zeker: Jezus Christus heeft satan
en zijn demonen overwonnen en het Vrouwenzaad zal het altijd blijven winnen van
het slangenzaad!
In Openb.12 wordt ons een blik achter de schermen van het wereldgebeuren
gegeven. Daarin zie je dat het ten diepste in de wereldgeschiedenis gaat over de
strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Deze strijd is begonnen bij de
zondeval in het paradijs. Ook in de hoofdstukken na Openb.12 zie je dat deze strijd
zich intensiveert in de laatste periode van de eindtijd. Gezien de tekenen der tijden
mogen we aannemen dat we in deze tijd leven. Ik heb deze zaken uitgebreid
uiteengezet in het boek ‘Geestelijke strijd in de eindtijd’.

Het occulte slangenzaad
We lezen in Openb.12:4 dat de draak met zijn staart het derde deel van de sterren
van de hemel trok en op de aarde wierp. Dit zijn de met satan meegevallen engelen,
die demonen zijn geworden. Het zaad van de slang kunnen niet de kinderen en het
nageslacht van de slang zijn, want satan en zijn demonen hebben zich naar hun aard
nooit in aantal kunnen uitbreiden.
We lezen in Gen.3:15 dat God spreekt tegen de slang: ‘En Ik zal vijandschap zetten
tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u de
kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.’ Er zal na de val op aarde
een voortdurende vijandschap zijn tussen de nakomelingen van de slang en de
nakomelingen van de vrouw – het zal een geestelijke strijd zijn tussen ‘slangen’ en
mensen. Vers 15 wordt wel het ‘Proto-evangelie’ of de moederbelofte genoemd. De
Studiebijbel geeft aan dat in het Hebreeuws het woord ‘zaad’ in beide gevallen
collectief is. Het is bemoedigend dat er staat in Rom.16:20: ‘En de God des vredes
zal de satan welhaast onder uw voeten verpletteren.’ Het blijkt hierin dus dat God zijn
gemeente gebruikt om de duivel en zijn demonen te bestrijden en te overwinnen. In
Christus zijn de gelovigen meer dan overwinnaars! (Rom.8:37).

In Christus zijn de gelovigen
meer dan overwinnaars!
Na de overwinning van Jezus Christus aan het kruis zijn satan en zijn demonen op
de aarde geworpen. We lezen hierover in Openb.12:9: ‘En de grote draak is
geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de
gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met
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hem geworpen.’ De duivel en zijn demonen zijn dus in hun volledige, oorspronkelijke
aantal de gehele wereld aan het verleiden. Vanuit het Grieks lezen we, dat hij de
hele bewoonde wereld misleidt. Het staat er als een vaststaand feit en betekent dus
dat je wordt verleid als je in het gezicht van de satan bent. Als hij op een min of meer
verborgen wijze aanwezig is in het programma op je computerscherm, heeft hij jou in
het vizier; je bent dan in zijn gezichtsveld. Op het moment dat je op zijn werkveld
komt, ben je in zijn machtsgebied. Je moet tijdig zien te ontdekken waar hij mensen
beïnvloedt en hoe hij dit doet. De toornige occulte slang probeert met geweld, list en
bedrog de (gelovige) mensen met zijn rivieren van vervolging en verleiding mee te
sleuren (vers 15). Houd serieus rekening met het gevaar dat je bedreigt! Er staat niet
voor niets in vers 12: ‘Wee hen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is
tot u afgekomen, en heeft grote toorn, wetende, dat hij een kleine tijd heeft.’ In de
korte tijd die hem nog rest zal hij alles op alles zetten om er nog velen mee te sleuren
in het verderf…
Gelukkig hebben de gelovigen twee vleugels gekregen, namelijk het geloof en het
gebed, waardoor ze buiten het gezicht van de slang kunnen komen (vers 14).
Bovendien duidt vers 16 op een Goddelijk ingrijpen ter bescherming, waar we zien
dat ‘de aarde de rivier verzwolg’.

Occulte gevaren in het mediadomein van de slang
Ik heb het al gehad over de wereldmediamarkt, waar je met je winkelwagen veilig
doorheen moet zien te komen. Nu gebruik ik een voorbeeld van een occult
mediacentrum. In het Nederlands betekent het woord occult ‘verborgen’. Er zijn
bepaalde plaatsen en gelegenheden waar je niet moet komen. Je komt dan ook
letterlijk in het machtsgebied van satan en zijn demonen. Je kunt denken aan een
houseparty, een casino of plaatsen waar drugs worden verhandeld en gebruikt. Het
machtsgebied van de boze verleider kan ook zijn een goddeloze en zedeloze film,
een computerspel of een videogame, waar ook letterlijk demonen zijn afgebeeld en
meespelen. Ik vat het even samen onder de noemer van een ‘occulte mediacentrum’.
Je ziet dit geïllustreerd in de volgende afbeelding.
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Het opmerkelijke van dit centrum is dat je naar binnen moet gaan om te zien wat er
werkelijk gebeurt en wat er zoal is te beleven. Je moet dus op verkenning uit, terwijl
jouw nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Het is bewust ‘occult’ of verborgen gemaakt
door de eigenaar. Het is een persoon met duistere praktijken, die zichzelf in rook en
nevelen omhult. Als hij je binnen zijn bouwwerk in zijn macht heeft, kom je er pas
achter wie deze mistige persoon achter de schermen is,
Bij de ingang is het niet mistig. Je kunt de grote toegang gemakkelijk openen door op
de zwarte knop aan de rechterkant te drukken. De deur gaat dan automatisch open.
Als je dicht bij de schuifdeuren bent, klinkt de indringende muziek je al verleidelijk in
de oren. Verder hoor je ook nog allerlei andere aantrekkelijke geluiden van spel en
plezier achter de toegangsdeuren.
Het gemene geheim van het gebouw is, dat er alleen maar een knop aan de
buitenkant van al de deuren zit!
Ben je eenmaal binnen, dat sluit de deur zich automatisch achter je… je kunt dan
niet meer terug. Vervolgens zie in de eerste ruimte drie andere blauwe deuren,
waardoor je in andere ruimtes kunt komen. Op die deuren wordt je door middel van
posters aangelokt door aankondigingen van vermaak en geweldige activiteiten. Het
wordt zelf moeilijk om uit al die slechte keuzes te kiezen. Je bent eigenlijk al
verkocht.
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Op deze wijze verkopen zelfs mensen ‘hun ziel’ aan de duivel. In computerspellen
wordt ook vaak ingespeeld op de nieuwsgierigheid: het is er wel, maar je kunt het
volgende level nog niet zien; je moet er echt naar zoeken.
De belangrijke vraag is: hoe kun je nog ontspannen uit deze gemene list van satan
door middel van het occult mediacentrum? Dat heeft er onder meer mee te maken of
je alleen bent binnengegaan. Ben je met een groepje vrienden of vriendinnen bij het
centrum aangekomen, terwijl sommigen voor de zekerheid nog voor de deur zijn
blijven staan? Zijn er nog mensen die weten waar je (mee bezig) bent? Zij kunnen je
nog tot de orde roepen, zodat je niet te ver gaat. Ze kunnen je zelfs nog weghalen uit
de strikken van de boze. Als jongeren zich afzonderen en stiekem alleen uitgaan,
dan kunnen ze ook stiekem worden verleid en ingepakt. Zorg er dus altijd voor dat je
niet alleen op verkenning gaat in het domein van de slang! Blijf contact houden met
de bekenden, die voor je zorgen en van je houden.
De twee andere beschermers in een wereld vol verleiding zijn de vleugels van het
geloof en het gebed. Je ziet op de afbeelding hoe geloof en gebed nog met draadjes
aan iemand achter de deuren zijn verbonden. Als jongeren niet geloven en niet meer
bidden, zijn ze los van God geraakt (God-loos). Je moet maar eens vragen aan
afdwalende jongeren of ze nog wel bidden en of ze nog wel ‘een bepaald geloof’
hebben. Als dat nog het geval is, spreekt hun geweten nog. Er is dan, in veel
gevallen, nog een verbinding, een bepaalde band met hun godsdienstige verleden,
hun ouderlijk huis en de kerk.
De vleugels van geloof en gebed zijn van zeer groot belang, om buiten het
gezichtsveld van de slang te komen en te blijven (Openb.12:14).
Zorg er voor dat je niet te dicht in het gezichtsveld en machtscentrum van de slang
komt! Blijf uit de buurt… Voorkomen is beter dan omkomen.
Hij is het, die de gehele wereld verleidt (Openb.12:9). Hoe het slangenzaad op een
listige, occulte wijze in het hart wordt gestrooid, zien we in het volgende
hoofdstukken.

Het zaad van verleiding
Uit het genoemde blijkt dat satan in de westerse situatie het zaad van de verleiding
uitstrooit, om de mensen mee te kunnen sleuren binnen zijn machtsgebied. Hij
gebruikt daartoe zijn demonen en de mensen die al door hem zijn beïnvloed. Verder
zal hij op een geestelijke en vaak occulte wijze alle moderne communicatiemiddelen
gebruiken. Hij communiceert via de het internet, de massamedia, de films, de shows,
de computergames en de popmuziek.
Het zaad dat de slang in de harten van de mensen strooit, zijn de verleidende
invloeden, de zondige gedachten, verwarde, chaotische en negatieve gevoelens en
ook de wettische wereldse grondbeginselen.

Het zaad van de slang
wordt gestrooid in de harten van de mensen
Het zaad van de slang wordt op geestelijke wijze gestrooid in harten van de mensen.
Satan en zijn demonen communiceren met ons via onze gedachten. Zolang onze wil
niet overeenstemt met de boze influisteringen, doen wij geen zonde. Op het moment
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dat we instemmen met de verkeerde ingevingen wordt het zaad ontvankelijk voor ons
en ‘landt’ het in ons hart.
Stel je voor dat er wordt ingefluisterd, dat je weinig of niets waard bent en dat de
mensen je uiteindelijk niet mogen. Als je er geen gehoor aan geeft is er niets aan de
hand, maar als je het over neemt en gaat denken dat dit inderdaad zo wel zal zijn,
zal het verkeerde zaad bij je opkomen en gaan voortwoekeren in je leven.

Let op de gehele mens!
De zaad wordt gestrooid op de bodem van het hart. Ik denk dat in heel wat gevallen
met hart en geest in de Bijbel hetzelfde wordt bedoeld. Het is goed om te weten hoe
een mens in elkaar zit. We lezen in 1 Thess.5:23: ‘En de God des vredes heilige u
geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk
bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus.’ In deze tekst wordt de
gehele mens getekend. In de Studiebijbel wordt hierbij uitgelegd dat ‘geest, ziel en
lichaam’ een omschrijving is voor de gehele mens. Na wat nadere toelichting wordt
verder verklaard: ‘Resumerend kunnen we zeggen, dat de geest dat deel van de
mens is, waarmee Gods Geest Zich verbindt (Rom.8:16). We zouden dus kunnen
zeggen dat ‘geest’ het God-bewustzijn, ‘ziel’ het zelfbewustzijn en ‘lichaam’ het
wereld-bewustzijn is.’ In de geest of in je hart kun je dus (de aanwezigheid van) God
en Jezus Christus ervaren, maar ook andere geesten of geestelijke invloeden uit de
paranormale of bovennatuurlijke wereld. Het psychische deel heeft te maken met het
zelfbewustzijn. De natuurlijke, zichtbare en voelbare wereld ervaar je met je lichaam.

Jezus is gekomen om de gehele mens
te verlossen en te herstellen
Jezus is gekomen om de gehele mens te verlossen en te herstellen. Op godsdienstig
en kerkelijk gebied is men nogal eens eenzijdig bezig op rationeel (verstandelijk en
leerstellig) gebied, of meer op emotioneel (menselijk en herstellend) gebied. Jezus
heeft ons het goede, evenwichtige voorbeeld gegeven, door te leren, te genezen en
te herstellen, maar ook geestelijk op te voeden. Het is niet goed om ons af te zetten
tegen andere stromingen en daardoor de insteek van onze theologie te bepalen.
Laten we van elkaar leren en zoeken naar een goed, bijbels evenwicht!
Ik denk dat bijbelgetrouwe christenen alle elementen van het christelijk geloof mee
moeten nemen in het christelijk leven. Wij dienen hierbij te letten op het positief
omgaan met ‘de orthodoxie’ (de gezonde leer), ‘de orthopraxis’ (het juiste leven) en
‘de orthocardia’ (dat je het christelijk hart op de juiste plaats hebt). Zorg dat je in en
boven alles de liefde tot God en de naaste op het oog hebt. Jaag naar eenheid en
vrede. Wees barmhartig (‘warmhartig’) en vol bewogenheid voor het behoud en het
welzijn van anderen.

Geestelijke communicatie
We gaan weer terug naar de beïnvloeding van de geest of het hart van de mens.
Paulus verklaart in Rom.8:16 dat ‘de Geest met onze geest getuigt, dat wij kinderen
van God zijn’. De Heilige Geest maakt dus contact met onze menselijke geest en
bevestigt aan ons dat wij kinderen van God zijn. Hij getuigt samen met onze geest.
Er is dus een onderlinge communicatie met onze gedachten.
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Satan en zijn demonen communiceren in de geestelijke wereld ook met onze
gedachten.

Satan en zijn demonen communiceren
ook met onze gedachten
Op de afbeelding hieronder zie je hoe het op geestelijk gebied werkt in je hart. Je ziet
dat de verleidingen in de gedachten zijn binnengedrongen. Het kunnen gedachten
aan verkeerde filmbeelden of gesprekken zijn. Het kunnen ook ingevingen van
demonen zijn, die verkeerde gedachten opwekken en aanwakkeren.

Het is logisch dat demonen steeds weer opnieuw proberen in te dringen in de
gedachten van de mens. Het zijn boze geesten. Ze kunnen niet anders dan op een
geestelijke en occulte wijze binnenkomen. Ze strooien de satanische gedachte, het
slangenzaad op deze wijze in de geest of het hart van de mens. Het verkeerde
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geestelijke zaad dat via de gedachten binnenkomt, hoeft nog geen goede
voedingsbodem te vinden in je hart. Gelukkig is het denken er ook nog.
Er kunnen goede of boze bedenkingen zijn. Het moeten geen boze bedenkingen
worden, die uit het hart van de mens voortkomen. In Matth.15 19-20 leert Jezus ons,
dat uit het hart boze bedenkingen voortkomen, die de mens ontreinigen. In Rom.8:5
merkt Paulus op, dat ‘die naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is; maar die
naar de Geest zijn, bedenken, wat van de Geest is’. Het gebruikte Griekse woord
‘phronousin’ betekent ‘bedenken of bedacht zijn op’. Het geeft een partijkeuze, een
gezindheid en een streven aan. In het denken streven vleselijke mensen naar de
richting van de zonde en geestelijke mensen naar wat de Heilige Geest door hen en
met hen wil doen.
We lezen in Rom.1:28 dat, omdat het de zondige mensen ‘niet goed gedacht heeft
God in erkentenis te houden, God hen overgegeven heeft in een verkeerd denken,
om te doen dingen, die niet betamen’.
Na de zondeval hebben mensen hun gedachten en verlangens afgestemd op het
verkeerde denken en willen van de vorst der duisternis. Het gevolg hiervan lezen we
in Gen.6:5-6: ‘En de HEERE zag, dat de boosheid van de mensen menigvuldig was
op de aarde, en al het overdenken (de overleggingen) van de gedachten van zijn hart
ten alle dagen alleen boos was.’ In Gen.8:21 wordt ook gezegd dat het overdenken
van het hart van de mens vanaf zijn jeugd boos is. Het komt erop neer dat het kwaad
huist in het hart van de mens, terwijl er een open communicatielijn is naar de
demonische geestenwereld.
Ik heb vernomen dat de officiële radio’s in Noord-Korea door de communistische
overheid zijn afgestemd op de staatszender(s). Ze kunnen daardoor in dat land niet
afstemmen op westerse zenders, die ‘christelijke gedachten’ uitzenden. Op deze
wijze wil ook satan zijn duistere heerschappij bewaren over de gedachten van de
mensen. Bij gelovigen, die al tot andere gedachten zijn gekomen, is hij met zijn
onderdanen als stoorzender bezig om een goede geestelijke communicatie te
verhinderen of te verstoren. Hij is daarbij vaak op religieus en godsdienstige en
wettisch gebied bezig, om christenen in verwarring en twijfel of starheid te brengen
en ze te laten dwalen in leer of leven. De gave van de onderscheidingen van de
geesten is daarom van groot belang! Dat is een speciale charisma van de Heilige
Geest (zoals je dit leest in 1 Kor.12:10). Hierdoor kunnen we de werking van de boze
geesten ontmaskeren en de geesten beproeven of ze uit God zijn of niet (1 Joh.4:1).
Met je denken kun je de verkeerde gedachten beoordelen en wel of niet accepteren.
Als je zondige gedachten verwerpt en uitbant, is er niets aan de hand; als je ze
accepteert, gaat het innerlijk verkeerd.

Als je zondige gedachten verwerpt en uitbant,
is er niets aan de hand;
als je ze accepteert, gaat het innerlijk verkeerd
Je gevoel hoort bij het automatische zenuwstelsel. Je gevoel of emotie kunnen een
willoos slachtoffer worden van zondige begeerten. Verleidingen wekken begeerten
op. Je kunt dit zien in de afbeelding. Het denken speelt dus een belangrijke rol in het
in goede banen leiden van het gevoel en de begeerten. Je moet je eerst bezinnen,
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voordat je iets gaat beminnen. Denk eerst goed na, en laat je niet door je gevoel
leiden. Het denken kan goed samenwerken met de wil. Een gelovige heeft een
vernieuwd en verlicht denken ontvangen en ook een vernieuwde wil gekregen. Een
standvastige, vernieuwde wil heeft de wil om te geloven en Jezus te volgen. Ik ga
verderop in het boek uitvoerig in op de functie van het vernieuwde denken.

Word vernieuwd in je denken!
In de uitnodiging tot Gods genadeverbond wordt in Jes.55:7 verkondigd: ‘De
goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere
zich tot de HEERE, zo zal Hij zich over hem ontfermen, en tot onze God, want Hij
vergeeft menigvuldig.’
Bekering is ‘verandering van denken en doen’. Goddelozen moeten zich niet meer
laten leiden door hun verkeerde gedachten, maar bedenken hoe God denkt en wat
Hij wil zijn voor zondaren. De HEERE heeft geen lust in de dood van de goddeloze,
maar wel daarin, dat hij zich bekeert van zijn wegen, en leeft (zie Ezech.18:23). Hij
wil een nieuw hart en een nieuwe geest in het binnenste geven van afvalligen
(Ezech.36:26). Hij vervolgt in vers 27: ‘En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste
van u; en Ik zal maken, dat u in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult
bewaren en doen.’ Naar de zondaren zelf komt Zijn vermaning en welmenende
nodiging: ‘Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor u overtreden hebt, en
maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis
van Israel? Want Ik heb geen lust aan de dood van de stervenden, spreekt de Heere
HEERE; daarom bekeert u en leeft.’
Het is opmerkelijk dat je in de genoemde teksten ziet dat God een nieuw hart geeft
en dat een zondaar zichzelf ook een nieuw hart moet maken. Je wordt op geestelijk
gebied dus ingeschakeld om gelovig mee te werken. Hij activeert en doet het, maar jij
moet het ook actief doen! En je wilt het ook doen als je Gods gedachten leert
kennen. Calvijn schrijft ergens dat het geloof het besef is dat God goedertieren
gedachten over mij heeft.
Dat komt overeen met wat we lezen in Jer.29:11-14a, waar we lezen: ‘Want Ik weet
de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten van vrede, en niet
van kwaad, dat Ik u zal geven het einde en de verwachting. Dan zult u mij
aanroepen, en heengaan, en tot Mij bidden ; en Ik zal naar u horen. En u zult Mij
zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met uw ganse hart. En Ik zal van u
gevonden worden, spreekt de HEERE.’ (Daarvoor had Hij juist gewaarschuwd voor
hen die vals profeteerden in Zijn Naam, die Israël verkeerd en bedrieglijk deden
dromen en denken.)

Weet jij hoe God over je denkt?
Weet jij hoe God over je denkt? Ik hoop dat je zult beseffen en weten dat God voor
jou ook is als de vader van de verloren zoon in de gelijkenis (Luk.15).
‘Word daarom de wereld niet gelijkvormig, maar word (steeds weer) veranderd en
hervormd in de vernieuwing van je denken, om de goede, welgevallige en volmaakte
wil van God te beproeven en te erkennen’ (Rom.12:2). In de Willibrordvertaling lezen
we in Rom.12:2: ‘Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen,
met een nieuwe visie.’
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De belangrijke geestelijke wereld
De onzichtbare geestelijke wereld is eigenlijk belangrijker dan de zichtbare wereld.
Vanuit de geestelijke wereld worden wij gestuurd en geleid. In Hebr.11 zie je hoe het
geloof juist rekening houdt met de dingen die je niet ziet. Het geloof is zelfs een
bewijs van de zaken die men niet ziet (vers 1). Het geloof verwezenlijkt, realiseert en
demonstreert zaken die je niet ziet. We lezen in de Statenvertaling: ‘Het geloof nu is
een vaste grond van de dingen, die men hoopt, en een bewijs van de zaken, die men
niet ziet.’ Het Griekse woord ‘hupostasis’ (verwezenlijking) spreek duidelijke taal. Het
betekent verder: wezen, grondslag, verwerkelijking. Het Griekse woord ‘elegchos’
betekent: demonstratie, het leveren van het overtuigend bewijs. In het vervolg van
hoofdstuk 11 worden de geloofshelden uit het Oude Testament genoemd, die door
geloofsdaden het bewijs hebben geleverd dat de onzichtbare geestelijke zaken
belangrijker zijn dan de zichtbare natuurlijke dingen.
Wij dienen daarom ook meer rekening te houden op de onzichtbare geestelijke
zaken, die op ons afkomen en ons beïnvloeden. Er zijn dus zowel goede geestelijke
invloeden als kwade, demonische invloeden. Je moet ze beide leren onderscheiden,
om er goed mee om te kunnen gaan. De onzichtbare geestelijke zaken bepalen
uiteindelijk ons leven en de gang die we maken naar het eeuwige leven.
Er wordt dus gecommuniceerd via onze gedachten en er wordt op een geestelijke
wijze gezaaid in de akker van ons hart.
In de illustratie die volgt is het innerlijk proces uitgebeeld. Hierna gaat het in de tekst
over de programmering van ons het denken. Het geestelijke leven, de gedachten en
het denken worden hierbij vergeleken met de software van een computer. In dit
onderdeel van het boek wordt uitgelegd hoe het innerlijk werkt met betrekking tot het
historisch record, het juridische en medische veld.
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Je ziet in de afbeelding hoe de geestelijke invloeden vanuit de bovennatuurlijke,
onzichtbare wereld met ons communiceren via onze gedachten. Ons denken gaat er
mee aan het werk. Er wordt nagedacht over wat er in je gedachten komt.

Er wordt nagedacht
over wat er in je gedachten komt
Als je bijvoorbeeld een zondige ingeving accepteert met je denken, krijgt het een
plaats in je denken en in je innerlijk leven. Met het denken wordt het vervolgens ook
geplaatst in je historisch record. Waar dit kan worden geplaatst kun je verderop in de
tekst en afbeeldingen zien. Hieraan kunnen ook vergaande consequenties zijn
verbonden. Het heeft dus gevolgen voor je verdere geestelijk leven wat je met
ingevingen en geestelijke invloeden doet.

Het positieve denken
Je kunt door je denken de boze of goede ingevingen en invloeden ook weigeren.
Door positief denken kun je boze en occulte invloeden weigeren en weren uit je
gedachten. Dit helpt je om er vrij van te blijven. Positief denken kan ook helend
werken als je al negatief bent beïnvloed of innerlijk beschadigingen hebt opgelopen.
Positief denken helpt en heelt.

Positief denken helpt en heelt
Het helpt je weer te glimlachen, het heelt bepaalde wonden en het droogt je tranen.
Door positief denken kunnen gevoelens van liefde, acceptatie, veiligheid en hoop
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toenemen in je leven. Door een gezonde kennis van zaken zul je beter kunnen
relativeren. Er kan dan weer een bepaald geloof in jezelf of in een hoopvolle
toekomst ontstaan.
In de psychiatrie wordt veel gewerkt met het positief leren denken. Hiervoor zijn
speciale gesprekstherapieën opgezet. Zulke gesprekken met een psycholoog of in
gespreksgroepen kunnen op langere termijn in veel gevallen zelfs beter werken dan
medicijngebruik. Helaas worden in de seculiere psychiatrie de geestelijke invloeden
vanuit de bovennatuurlijke wereld veelal veronachtzaamd of zelfs ontkend. Je kunt
hierover meer lezen in boeken van christelijke counselors, zoals de bekende dr. Neil
T. Anderson. (Ik denk hierbij aan zijn boek ‘Hoe overwin ik mijn… depressie’.)
Ik heb het bij dit positieve denken nog niet over de onweerstaanbare werking van de
Heilige Geest op het hart van de mens. Door de geestelijke communicatie van de
Heilige Geest via onze gedachten kan er zelfs een vernieuwing en herprogrammering
van ons denken tot stand worden gebracht. Hier ga ik verderop uitgebreid op in.

Het negatieve denken
Het negatieve denken opereert vanuit het kritische juridische veld in ons hart. Er
wordt dan gedacht vanuit termen als ‘recht’ en ‘vergelding’. Het is individualistisch,
rechthebbend en egocentrisch getint. Een individualist stelt zijn eigen rechten boven
die van een ander. Bij een egocentrisch iemand is ‘het eigen ik’ steeds in het
middelpunt van zijn gedachten.
Het negatieve denken kan goede geestelijke ingevingen en invloeden wantrouwen
en afwijzen. Juiste, opvoedkundige en wijze adviezen kunnen door negatief denken
van de hand worden gewezen. In dit eigenzinnige denken zal eigenbelang het
algemene belang in de weg staan. De eigenliefde en de speciale aandacht voor
zichzelf voor zichzelf heeft geen oog voor de ander. Helaas heeft het nagatieve
denken ook geen oog voor de schade die zij zichzelf aanbrengt.
Negatief denken bouwt en historisch record van negatieve gevoelens op in je hart en
leven.

Negatief denken bouwt een historisch record
van negatieve gevoelens op in je hart
Na enkele bladzijden zul je zien dat dit kan leiden tot toenemende gevoelens van
twijfel, afgunst, afwijzing, angst en boosheid. Ons leven kan hierdoor steeds meer
gaan verzuren. Het kan zelfs in een neergaande spiraal uitmonden in valse
schuldgevoelens, depressie, agressie en wanhoop.
In de afbeelding die volgt zie je wat de geestelijke invloeden in het hart kunnen
uitwerken. Aan de linkerkant zie je het donkere gedeelte van het negatieve juridische
veld. In dit veld heerst er onkunde en zijn er gevoelens van afgunst, afwijzing, angst,
boosheid, twijfel en valse schuldgevoelens. (Valse schuldgevoelens voeden een
negatief zelfbeeld en werken negatieve zaken uit in het leven, zoals vluchtgedrag,
sociale angst, en dergelijke zaken.)
De genoemde gevoelens aan de linkerkant worden gevoed door de boze geestelijke
invloeden. Deze invloeden komen binnen via de gedachten en worden door het
denken wel of niet geaccepteerd. Als ze worden geaccepteerd, worden ze door het
denken geplaatst in het negatieve veld bij één of meer van de genoemde items. Door
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de geaccepteerde boze geestelijke invloeden worden deze innerlijke gevoelens dus
gevoed.
Aan de rechterzijde zie je in het lichte gedeelte de gevoelens van liefde, hoop,
veiligheid, acceptatie, geloof, kennis en goede schuldgevoelens. Deze worden via de
gedachten en het denken gevoed door de goede geestelijke invloeden.
De goede schuldgevoelens werken iets goeds uit, zeker als het hart werkelijk is
vernieuwd door de Heilige Geest. Verderop in het boek wordt dit uitgebreid
behandeld, als het gaat over de vernieuwing en herprogrammering van het denken.

De boze geestelijke ingevingen en invloeden zijn ten diepste afkomstig van het
occulte slangenzaad. Het zijn de voortgeplante gedachten en denkbeelden van
satan, zijn demonen en volgelingen. Het zijn vooral de demonen die op een occulte
en negatieve wijze communiceren met de gedachten. Verder zijn het natuurlijk de
woorden van andere mensen die effect hebben op onze gedachten. Vooral negatieve
woorden kunnen lang blijven nagalmen in onze gedachten. Het is het geestelijke
zaad dat op geestelijke wijze in ons wordt gestrooid.
Uiteindelijk komt veel geestelijk zaad via het denken in het zaaiveld van ons hart
terecht. Daar kan het een goede voedingsbodem vinden.
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Wat komt er in de akker van je hart?
Dat je hart of je geest de akker is waarin het kwade en ook goede zaad wordt
gestrooid, komt overeen met de gelijkenissen van Jezus in Matth.13 en Luk.8. In de
gelijkenis van Matth.13:24-30 zien we dat een mens goed tarwezaad heeft gezaaid in
de akker. Het ziet er op dat het Woord van God in veld van de gemeente wordt
gezaaid. In vers 25 lezen we dat, toen de mensen sliepen, zijn vijand onkruid zaaide
middenin de tarwe, en weg ging. Je ziet hierin hoe in het verborgen (op een occulte
wijze) de duivel het onkruid zaait in de akker van een gemeente, waar ook tarwe
staat. Het onkruid, de giftige dolik, is in het begin niet te onderscheiden van de goede
tarwe. Dolik is een bedwelmende, dronken makend onkruid.
In de voorgaande gelijkenis gaat het over individuele personen, die het Gods Woord
horen. De gesteldheid van de harten zijn daarbij verschillend. In vers 19 verklaart
Jezus ons: ‘Als iemand dat Woord van het Koninkrijk hoort, en niet verstaat, zo komt
de boze, en rooft weg, wat in het hart gezaaid was.’ Mensen die niet over het
verkondigde Woord van God nadenken en het niet begrijpen zijn een gemakkelijke
prooi van satan.
Op het moment dat we gehoor geven aan de verleidingen van de duivel, geven we
hem de ruimte om steeds meer van onze gedachten en gevoelens in beslag te
nemen. Langzaam maar zeker kunnen we dan in de greep komen van bepaalde
zonden en verkeerde gevoelen, die ons (uiteindelijk) ongelukkig maken. In het spoor
van satan vervallen zijn slachtoffers meestal tot depressieve of agressieve
gedachten. Agressiviteit en depressiviteit zijn gevoelens die bekend zijn bij de duivel
en zijn onderdanen (de boze geesten). De demonen gaven bij Jezus blijk van hun
angst om uitgeworpen te worden en vroegtijdig meer gestraft te worden.
Dit wordt op een geestelijke wijze ook geprojecteerd in de harten van hun
slachtoffers. Ze kunnen ons op deze wijze ons hart en onze gevoelens gaan
beheersen, belasten en kwellen, maar gelukkig kunnen we worden verlost van de
boze, door gebed en bevrijding door Gods genade.

Moedwillig blijven zondigen
kan leiden tot dwangmatige verslavingen
en demonische gebodenheid
Als we moedwillig in de zonde blijven liggen en het een dwangmatige verslaving
wordt, zullen we niet bevrijd worden uit een demonische gebondenheid. We moeten
daarom ook gewillig en bereid zijn (en worden gemaakt) om door de Heere te worden
bevrijd en geholpen.
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Het principe van zaaien en oogsten
We lezen in Gal.6:7-10: ‘Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want wat de mens
zaait, dat zal hij ook oogsten. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees
verderfenis oogsten, maar die in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven
oogsten.
Doch laat ons, goed doende, niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als
wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij gelegenheid hebben, laat ons goed doen aan
allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.’
Jakobus leert ons het wijze principe in Jak.3:18: ‘Maar de vrucht van de
rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor hen, die vrede maken. In een Engelse
vertaling (de NEB) staat er: ‘True justice is the harvest reaped by peacemakers from
the seeds sown in a spirit of peace.’ De vredestichters, die het goede zaad zaaien,
doen dit vanuit de gezindheid van vrede – wij zien hierin de gezindheid van de
Vredevorst, Jezus Christus.
Leef naar de principes in de Bergrede!
Het principe van zaaien en oogsten komt ook duidelijk naar voren in Luk.6:27-38.
Lees deze woorden van Jezus in de Bergrede maar eens door! Wij dienen onze
vijanden lief te hebben (de verzen 27 en 35). In vers 36 worden wij aangespoord:
‘Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is.’ In vers 37 leert Jezus ons:
‘En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; veroordeeld niet, en gij zult niet
veroordeeld worden; laat los, en gij zult losgelaten worden. Geeft, en u zal gegeven
worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in
uw schoot geven; want dezelfde maat, waarmee gij meet, zal u weder gemeten
worden.’
Een bekend gezegde leert ons: ‘Wie wind zaait, zal storm oogsten.’ Het blijkt uit deze
aangehaalde teksten dus duidelijk, dat wat je bij een ander op het brood smeert, je
eenmaal zelf zult moeten opeten. Wat smeren wij een ander aan? Als we goed doen,
zullen we goed ontmoeten. Eigenlijk zijn we wel altijd aan het zaaien. We plakken
bewust of onbewust met stickers.
In een boekje van Max Lucado gaat het over het plakken van sterren of grijze stippen
op andere mensen: ze waarderen iemand positief door hem of haar een ster te
geven en negatief door bij iemand een grijze stip op te plakken. Als je beseft dat je bij
God geliefd bent en je bent daar tevreden mee, blijven zowel de sterren als de grijze
stippen niet op je plakken. Als je jezelf bij God aanvaardt weet, doen de grijze
stippen van afwijzing niets bij jou. Mensen kunnen dan allerlei vuil zaad (roddels en
laster) over je uitstrooien, maar het vindt geen goede voedingbodem in je hart, het
landt gewoon niet bij je. Je mag het allemaal overgeven in de handen van jouw
Heiland, Die ook de valse beschuldigingen en laster heeft (weg)gedragen op het
kruis. Met Hem is het alles aan het kruis genageld en onschadelijk gemaakt. Christus
heeft ons hierin een voorbeeld nagelaten, door het onrecht volmaakt waardig te
dragen. Lees hiertoe maar eens 1 Petr.2:18-25. In de verzen 23-24 lezen we over
de lijdende Borg: ‘Die, als Hij gescholden werd, niet weder schold, en als Hij leed,
niet dreigde; maar gaf het over aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze
zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, aan de zonden
afgestorven zijnde, voor de gerechtigheid zouden leven; door Wiens striemen u
genezen bent.’
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Aan het kruis is het onkruid van de zonde tenietgedaan en is er een ruim veld
geopend voor het reddend zaad van het Evangelie.

Aan het kruis is er een ruim veld geopend
voor het reddend zaad van het Evangelie
Als de negatieve gedachten eenmaal in de akker van je hart groeien, zal het
verkeerde zaad zich daarop gaan vermenigvuldigen. Indertijd heeft Mark Virkler uit
Buffalo, New York, de cursus ‘Zuiver van hart’ geschreven. Hij geeft daarin aan, dat
hij in zijn eigen hart en leven als gelovige had ontdekt, dat ongeveer 80% van zijn
denken negatief was: kritisch en aanklagend. Hij heeft op dit punt cursisten door
testjes onderzocht. Het bleek dat zij ook 80% kritisch in hun denken waren. Dit gold
ook voor voorganger John Arnott. Hij bemerkte dat veel mensen veroordelend
spreken. ‘Ze praten maar door over hetgeen waardoor ze verwond zijn.’ John
vervolgt: ‘Op die manier zijn we dan bezig in die toestand van 80% van onze tijd,
waarop onze gedachten ter beschikking van de vijand zijn…’ Laten we ons (kerkelijk)
leven hierin maar is grondig onderzoeken!
Christenen die 80% in hun denken kritisch zijn,
met gedachten ter beschikking van de vijand
Laten we geen slangenzaad bewaren en koesteren…
Laten we geen slangenzaad bewaren en koesteren…
Het boze zaad van gevoelens van afwijzing en van veroordeling, wat in ons hart is
gezaaid, kan zich vermenigvuldigen en wordt dan door ons weer over anderen
uitgestrooid.

Het zaad van recht en vergelding
Het is een zondige menselijke inslag geworden om te beschuldigen en anderen aan
te klagen (in overeenstemming met satan, de aanklager der broederen). Het
veroordelen van anderen is nogal eens geworteld in pijn en bitterheid. Als we daar
mee bezig zijn geven we volgens Arnott ‘aan de duivel een sleutel van ons huis.’

Geef de duivel geen sleutel van je huis!
Het zoeken naar recht en vergelding brengt het stinkende vuil naar boven, maar de
liefde dekt de overtredingen toe en zal veel zonden bedekken (1 Petr.4:8). In
Jak.2:13 leren we dat de barmhartigheid roemt tegen (zegeviert over) het oordeel.
In Matth.18:23-35 lezen we de opmerkelijke gelijkenis van de onbarmhartige
dienstknecht. Een koning handelt daarin zeer barmhartig met een dienaar die een
enorme schuld bij hem had. Dit was 6000 maal het dagloon van een arbeider uit die
tijd. De koning handelde met hem op het gebied van de genade en vergeving…. en
schold hem de schuld kwijt.
Daarna greep deze slaaf een medeslaaf bij de keel, die hem 100 maal een dagloon
schuldig was en zei: ‘Betaal mij wat je schuldig bent!’ De medeslaaf viel aan zijn

31

voeten neer en zei: ‘Heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen. De meedogenloze
slaaf wierp hem echter in de gevangenis, totdat hij de schuld zou hebben betaald.
De koning was hier zeer vertoorn over en leverde hem de folteraars over, totdat hij
zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was (vers 34). In vers 35 leert Jezus ons
verder: ‘Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte een ieder
zijn broeder zijn misdaden vergeeft.’
De folteraars van zulke onbarmhartige misdadigers kunnen in dit leven kwellende
demonen zijn, die werken met geselslagen van spijt, wroeging, angst en depressie.
Counselor dr. Niel T. Anderson is oprichter van ‘Free in Christ Ministries’ en auteur
van vele (pastorale) boeken. In zijn boek ‘Vrijheid in Christus’heeft hij het over
onvergevingsgezindheid. Hij verklaard ons: ‘God zal Zelf ons overleveren aan ‘de
folteraars’, als we anderen niet vanuit ons hart vergeven (Matth.18:34). Hij wil niet dat
we vastgeketend blijven aan ons verleden. Ik geloof dat de grootste en makkelijkste
toegang die satan heeft tot de kerk vandaag onze onvergevingsgezindheid is naar
mensen die ons iets hebben aangedaan. Dat geldt in ieder geval wel voor duizenden
van de mensen met wie ik heb mogen werken.
Als je seksueel misbruikt bent, heb je waarschijnlijk geworsteld met gedachten als: Ik
kan die persoon nooit vergeven… of: Ik haat die persoon… of: Ik wil hem niet
vergeven, maar ik wil dat hij net zoveel lijdt als hij mij heeft laten lijden. Satan is dan
waarschijnlijk bezig je te folteren. ‘Maar je weet niet hoe erg die persoon me verwond
heeft,’ zul je misschien zeggen. Dat klopt, maar op deze manier is deze persoon je
nog steeds aan het verwonden.
Vergeving is het middel waarmee we onszelf kunnen bevrijden van de misbruikers en
mishandelaars. We moeten vergeven, zoals Christus ons heeft vergeven.’

Door vergeving kunnen we ons bevrijden
van de misbruikers en mishandelaars
We dienen als christenen absoluut een vergevingsgezinde houding te hebben. De
Studiebijbel geeft aan: ‘Vergeven zonder vergeten is geen vergeving van het hart.
Het moet een waar genoegen voor een gelovige zijn een broeder of zuster die
verkeerd heeft gehandeld, te vergeven.’
De onbarmhartige slaaf had de vrucht van genade en vergeving nog maar net mogen
oogsten; hij had daarom toch ook zeker moeten zaaien met hetzelfde zaad en niet
met het slangenzaad van recht en vergelding.
John Arnott kwam tot inkeer en vroeg: ‘Mijn gebed is, Heere, ik zou graag helemaal
herzien willen worden. Help me om tenminste 20% negatief en 80% positief te
worden.’ Satan komt op een occulte wijze als een dief in de nacht, om ons te
beroven van positieve gedachten en het mooie in ons (geestelijk) leven kapot te
maken. Arnott geeft ons door: ‘Hij is altijd de aanklager, de vernietiger. Zijn doel is
schuld, hopeloosheid, zonde en aanklacht voort te brengen. Als wij onze gedachten
in krijgsgevangenschap willen brengen, hebben wij het nodig vrij te worden van de
claims die de vijand heeft op onze levens. We lezen hierover in 2 Kor.10:4-5: ‘Want
de wapens van onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot neerwerping
van de sterkten. Daar wij de overleggingen terneer werpen, en alle hoogte, die zich
verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de
gehoorzaamheid van Christus.’
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Loren Cunningham: ‘Een zuiver hart’
De wereldwijd bekende Loren Cunningham, oprichter van Youth With a Mission
(Jeugd met een Opdracht), heeft het inspirerende boek “Is dit echt van U,
Heer?’geschreven. Loren is in 1935 geboren en kreeg op 13-jarige leeftijd al een
roeping vanuit Mark.16:15: ‘Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het
Evangelie aan de ganse schepping (aan alle creaturen).’ Later liet de Heere hem
zien dat ‘golven van jonge mensen’ over de wereld zouden gaan om het Evangelie
uit te dragen.
In 1983 werden er al 15.000 vrijwilligers in kort verband door JmeO uitgezonden, om
het Evangelie in woord en daad uit te dragen. Zij hadden toen 3800 fulltime
medewerkers, een universiteit op Hawaï, 113 permanente bases en 70 scholen in 40
verschillende landen. In 1982 ging het zendingsschip ‘The Anastasis’ (De
Opstanding) voor JmeO de vaart in. In 1999 had Loren Cunningham persoonlijk alle
243 landen in de wereld bezocht en er het Evangelie gepredikt.
Loren benadrukt in zijn boek, dat op het gebied van geestelijke leiding niets zo
belangrijk is als de relatie met Hem, Die de leider is. Als Hij leiding geeft, doet Hij dat
vaak innerlijk, door Zijn Heilige Geest, ‘met zachte stem’, zodat alleen zij Hem
verstaan, die een nauwe band met Hem hebben. Er is reiniging en zuivering van het
hart nodig om Gods stem beter te leren verstaan en Hem onvoorwaardelijk te
gehoorzamen.

Er is reiniging nodig
om Gods stem beter te leren verstaan
Loren heeft dit zelf moeten ervaren, om daarna een bruikbaar vat voor de Heere te
kunnen zijn.
Door de leiding van zijn kerkgenootschap, waar hij predikant was, werd hem niet
toegelaten om ook jongeren uit andere kerkverbanden mee te nemen op zijn
zendingtochten. Hij kon niet akkoord gaan met ‘de kerkelijke spelregels’, waarin hij
niet meer speelruimte kreeg dan een team van 10-20 jongeren per jaar. Directeur
Zimmerman had hem hierin voor de keus gesteld. Het speet deze man oprecht dat
Loren door zijn keus de staf van deze moest organisatie verlaten. Loren wilde echter
Gods leiding volgen en moest daardoor zelfs zijn predikantschap binnen zijn
kerkverband opgeven. Na zijn ontslag voelde hij zich kapot en verward van binnen.
Hij werd in zijn roeping afgewezen, maar wilde er geen negatieve gevoelens over
hebben. Hij voegde er het zwijgen aan toe. Hij schrijft er verder over: ‘Ik was
vastbesloten niet opstandig te zijn… maar toch was er al een virus van bitterheid
binnengeslopen.’ Het speelde zich af in de plaats Springfield in de VS.
Tijdens zijn evangelisatiewerk in Nieuw Zeeland werd Loren echter op geestelijke
wijze geblokkeerd. Hij werd door de Heere gedrongen om zich zeven dagen af te
zonderen voordat hij zijn zendingswerk zou aanvangen. In het huis waar hij logeerde
werd zijn hart door de God gezuiverd. Na de derde dag van zijn vastentijd vond de
doorbraak plaats. Loren geeft aan: ‘Het leek alsof ik geopereerd werd aan mijn ziel.
Ik lag languit op de grond te wachten op God. Plotseling voelde ik het scherpe mesje
in mijn geweten aan het werk gaan.’ Het kwam in zijn hart: ‘Herinner jij je
Springfield?’ Hij verhaalt ons verder: ‘Sneller dan ik voor mogelijk had gehouden
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herinnerde ik me allerlei voorbeelden, waarin ik me een bepaald oordeel had
gevormd of een bepaalde houding had aangenomen. Ik besefte hoe kritisch en bitter
ik eigenlijk was tegenover de leiders van mijn denominatie, omdat zij de visie van
JmeO niet met me deelden… met name tegenover mijn broeder Thomas
Zimmerman.’

‘Al twee jaar ging ik gebukt
onder de pijn van hun afwijzing’
Loren vervolgt: ‘Al twee jaar (…) ging ik gebukt onder de pijn van hun afwijzing, en in
stilte was ik mijn eigen kerkelijke achtergrond gaan ontkennen. Plotseling zag ik
hoeveel tijd ik had verknoeid door te proberen mijzelf en mijn eigen ideeën te
verdedigen. Die tijd was ten koste gegaan van het echte werk dat gedaan moest
worden: met andere mensen over Jezus spreken.
In tranen vroeg ik God om vergeving. Van nu af aan wilde ik werkelijk positief
spreken over mijn vroegere leiders. Ik kon weer dankbaar zijn, zowel voor hen als
voor wat ik van hen had meegekregen. En als deze visie echt van God was, kon ik
Hem die ook Zelf laten verdedigen. Terwijl ik daar op de groene vloerbedekking lag,
wist ik dat God me had gehoord en vergeven.’
Daarna werd Loren ontdekt aan zijn trots. Hij besefte hoeveel keer hij iets had
gedaan of gezegd om erkenning van mensen te verwerven in plaats van die van
God. De woorden van zijn moeder kwamen hem weer in de gedachten: ‘Zoon, als je
trots wordt, kan God je niet meer gebruiken…’

‘Zoon, als je trots wordt,
kan God je niet meer gebruiken…’
Ook de zonden in zijn gedachteleven kwamen hem voor de aandacht. Wat er in hem
opkwam, bekende hij, terwijl hij God hierbij vroeg om hem te vergeven en hem te
helpen om deze zonden de rug toe te keren.
Daarna schreef Loren een aantal brieven naar personen waar hij nog zaken in orde
moest maken. Bovenaan het stapeltje brieven lag de envelop die was geadresseerd
aan Springfield, Missouri, met daarin de brief: ‘Beste broeder Zimmerman…’
Loren verklaart: Het was een bijna ondraaglijke opgave, maar die avond kroop ik
onder de dekens met een gloednieuw gevoel van reinheid.’
Deze gebeurtenis betekende een positief keerpunt. Loren geeft ons door: ‘Het is het
punt dat ieder, die de stem van de Heere wil kunnen verstaan, moet passeren. We
kunnen Hem veel beter horen als we tot Hem komen met een gereinigd hart. Het
proces van bekentenis is er één dat nooit eindigt, maar ik had tenminste een begin
gemaakt!’
Daarna is er door de jaren heen een rijke zegen gevolgd in het leven van Loren
Cunnigham en de organisatie Youth With A Mission.

Heb je vijanden lief!
Wellicht heeft de duivel, als een dief in de nacht, weer eens een keer boze
gedachten in je leven heeft gezaaid, je veld daarbij beschadigd en je van je geestelijk
rust beroofd. Op allerlei onbewaakte ogenblikken kan hij binnenkomen. Hij maakt
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gebruikt van negatieve omstandigheden en mensen die ons benadelen en
veroordelen. Hij zaait op een wettische, rechthebbende wijze, om te vergelden. Als
wij zijn benadeeld, veroordeeld en beschadigd, hebben wij de neiging om hen die
kwetsen en kwellen wel eens betaald te zetten, om ze met gelijke munt terug te
betalen. Als we willen leven vanuit de het leven en denken van Jezus Christus,
moeten wij dit zeker niet doen! Wij behoren onze vijanden juist lief te hebben… en
dienen te leven vanuit de principes van de Bergrede (Matth.5-7).

Pas op voor ‘energie slurpende wonden’
Het is opvallend dat er veel geestelijke en psychische problemen blijven bestaan in
de christelijke gemeenten. Dit kan staat het welzijn van de slachtoffers en hun directe
omgeving in de weg. John Arnott heeft het over ‘energie slurpende wonden’. Hij
verklaart in een artikel over het belang van vergeving: ‘Ik ben meer dan 17 jaar
voorganger geweest. Eén ding heb ik in die tijd ontdekt en dat is dat verwondingen
en verwoestingen in mensenharten en levens veel energie en ruimte wegzuigen. De
mensen hebben zoveel energie nodig enkel en alleen om te proberen de dag door te
komen, dat er weinig overblijft om aan anderen te kunnen geven.’ En dit is nu juist de
bedoeling van de duivel: om de gelovigen zoveel mogelijk op geestelijk gebied te
verlammen, zodat ze geen afbreuk kunnen doen aan zijn rijk, en anderen geen geluk
kunnen geven.

Het zaad van genade en vergeving
We moeten leren om niet te zaaien met het zaad van recht en vergelding, maar met
het zaad van genade en vergeving. Want wat wij zaaien zullen wij ook oogsten.
John Arnott merkt op: ‘Er wordt veel energie gestopt in het vasthouden van onze
boosheid, pijnen en vrezen, die ons terneer drukken.’ Hij geeft aan dat, als we leven
vanuit genade en barmhartigheid en anderen vergeven, wij zullen bemerken dat Zijn
juk zacht is en Zijn last licht.

Recht is goed,
maar genade is beter
John Arnott heeft geleerd: ‘Recht is goed, maar genade is beter.’ Hij verklaart ons:
‘Als je gerechtigheid wilt, raak je betrokken in dezelfde regels. Het is de wet van God
en het is goed en eerlijk, maar het is ook de arena waarin satan volop verkeert. Hij is
de meester-officier van justitie, de meester-aanklager. Het probleem is dat niemand
van ons enige hoop voor de eeuwigheid kan hebben, als we alles ontvingen wat we
verdienden. Er is echter een plaats waar satan je niet kan volgen om je aan te
klagen. Dat is de plaats van de genade van de Heere Jezus Christus, de plaats van
genade, liefde en vergeving. Het is een hogere en betere plaats. Als we leven in
genade en vergeving, dan kan satan ons daar niet volgen.’
Het is begrijpelijk dat de duivel niets weet van genade en vergeving; deze weg is
namelijk voor hem afgesloten. Hij wil wraak uitoefenen… dat is de enige manier dat
hij zich kan laten gelden. De duivelen geloven dat God een enig God is, en zij
sidderen (Jak.2:19).
Als we zaaien met het zaad van recht en vergelding, hebben we kans dat onze
tegenstanders ook hun recht proberen te halen. Wat wij hen vergelden, zullen ons
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terug willen vergelden. Jezus leert ons in Matth.5:11: ‘Zalig bent u, als u de mensen
smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.’
In Matth.5:23-26 gaat het erover dat je jezelf met je broeder moet verzoenen (terwijl
hij wat tegen je heeft) en dat je welgezind moet zijn jegens je tegenpartij. Als iemand
een ander met de rug van zijn hand op de rechterwang sloeg (Matth.5:39) werd dit
door de Joden als één van de ergste beledigingen beschouwd. Toch behoor je als
christen geen weerstand te bieden aan zulk een onrecht, maar de andere wang toe
te keren. De Studiebijbel verklaart hierbij dat Jezus hier niet een beter rechtsprincipe
eist, maar een houding… die alle rechtspraak overbodig maakt.
In Matth.5:44-45a houdt Jezus ons voor: ‘Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent
ze, die u vervloeken; doet wel aan hen, die u haten; en bidt voor hen, die u geweld
doen, en die u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen
is.’ In de Goed Nieuws Bijbel staat er: ‘Dan pas zult u echte kinderen zijn.’ Dan mag
je het werkelijk laten zien dat je Jezus navolgt en dat je zaait met het zaad van liefde
en vergeving.

Heidi Baker: ‘door liefde gedreven’
Zendelinge Heidi Baker heeft door Gods genade veel zegen mogen uitdelen in
Mozambique. Ze heeft met haar organisatie daar al duizenden (wees)kinderen
geholpen en opgevangen. Daarbij zijn er ook duizenden kerken gesticht. God doet
daar zeer opmerkelijke wonderen. Zij doet er verslag van in haar boek ‘Door liefde
gedreven’. Hierin beschrijft ze het zendingswerk naar de principes van de Bergrede.
Ze heeft ‘door de liefde van Christus gedreven’ in liefde mogen zaaien. Door veel
beproevingen heen heeft ze ook een rijke oogst meegemaakt, een oogst die door
Gods genade in Mozambique steeds groter wordt.
De ervaring heeft haar geleerd om in moeilijke omstandigheden, waarin je wordt
bedreigd en vervolgd, te reageren in de tegenovergestelde geest.
Hoe kun je blijven liefhebben te midden van pijn en vergeven te midden van
boosaardigheid? Heidi geeft aan dat de vreugde van God de haar kracht is
(Neh.8:10). Ze laat ons verder weten in het hoofdstuk ‘Gelukkig de vredestichters’:
‘Dat moeten we niet vergeten, vooral als de strijd hevig wordt. De afgelopen
anderhalf jaar is veruit de moeilijkste tijd van mijn leven geweest. Vrienden en baby’s
zijn gestorven; er is ziekte geweest, overstromingen, emotionele trauma’s, enorme
financiële noden, grote verliezen van bezittingen, bedreiging van ons leven, laster en
verraad. Maar hoe moeilijker het wordt, hoe sterker we onze blik richten op die
prachtige, volmaakte prijs: Christus Jezus. Altijd weer is Hij het allemaal waard.’

‘Hoe moeilijker het wordt,
hoe sterker we onze blik richten
op die prachtige, volmaakte prijs:
Christus Jezus’
Heidi maakte met de kinderen in het christelijke kinderdorp in het zuiden van
Mozambique vooral in 1996-1997 aangrijpende vervolgingen mee. De regering
schreef zeven lasterende leugens over hen en beschuldigde hen van allerlei
misdaden. Het kindercentrum moest worden ontruimd en honderden
hulpbehoevende kinderen moesten ze noodgedwongen aan de zorg van de Heere
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overlaten. De kinderen bleven standvastig in het christelijk geloof, ondanks de
bedreigingen van de atheïstische regeringsambtenaren.
Heidi verhaalt ons verder: ‘Onze wapens zijn een vast geloof, zachtmoedigheid,
vrede, geduld en een liefde die onweerstaanbaar is. In Hem kunnen we nooit
verliezen. Als we voor de lage weg kiezen – de enige weg – verliezen we nooit. Als
we in de tegenovergestelde geest reageren – oorlog bestrijden met liefde, haat
bestrijden met vergeving en kwaad terugbetalen door goed te doen – dan winnen we
altijd. De Bergrede kan op geen enkel punt worden verbeterd. Als wij Jezus’
voetsporen volgen naar het kruis – de weg van treuren, zachtmoedigheid, genade,
nederigheid, honger, dorst en vrede stichten – dan worden we echt gezegend. God
keert in Zijn liefde alles om!’

God zegende hen
en keerde het in Zijn liefde om
Ze laten ons weten over het positieve vervolg: ‘God heeft ons geloof beloond en wij
hebben nu in Pemba een eigen terrein dat meer dan zeven keer zo groot is als wat
we in 1997 kwijt geraakt waren. Jaren later hebben dezelfde overheidsambtenaren,
die ons destijds vervolgden en onze kinderen afranselden, ons bedankt dat we in het
land zijn gebleven.’

Het Vrouwenzaad en het Evangelie
Jezus heeft Zichzelf uit liefde opgeofferd. Het zaad van recht en vergelding werd bij
Hem als het ware geoogst. Je kunt dit onder meer lezen in Jesaja 53. In vers 10
lezen we: ‘... Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad
zien.’ Het zondige zaad van de slang heeft vanaf de zondeval de wereld en de
mensen vervuld met onkruid. Tegen dit onkruid was geen goed kruid gewassen. In
het zaad van het reddend Evangelie zit ook de genade en de vergeving. Vergeven
betekent eigenlijk ‘ver-wèg-geven’. De zonde wordt bij vergeving weggegeven aan
de Heere Jezus.

‘Zie, het Lam van God,
Dat de zonde der wereld wegneemt!’
Hij neemt als het Lam van God de zonde van de wereld weg. Letterlijk staat er in
Joh.1:29: ; Zie, het Lam van God, Dat de zonde der wereld wegneemt!’ Het Griekse
woord ‘airō’ heeft hier de algemene strekking van ‘uit de weg ruimen’, ‘wegdoen’. Hij
werd op aarde tot zonde gemaakt, terwijl Hij geen zonde heeft gedaan, maar volledig
onschuldig was. David geeft aan in Ps.69:5, dat hij zonder oorzaak wordt gehaat en
moest weergeven wat hij niet geroofd had.
In vers 2 van de berijmde Psalm zingen we:
‘Men eist van mij, daar ik m’ onschuldig ken,
’t geroofde weer; ‘k moet voor voldoening zorgen.’
Dit geldt zeker voor het onschuldige Lam van God.
Satan heeft de wereld onrechtmatig toegeëigend en vervuild met het boze zaad. Hij
heeft zich als een rover van Gods bezit en eer opgesteld. Zijn geestelijk zaad, de
door hem geïnspireerde zondaren, hebben hem hierin nagevolgd. Jezus zei tegen de
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ongelovige Joden in Joh.8:44: ‘U bent uit de vader de duivel, en wilt de begeerten
van uw vader doen.’ Je ziet hierin dat de duivel het wettische zaad van recht en
vergelding in hun harten had gezaaid. Het kwaad werd bij de Joden zo
vermenigvuldigd dat ze uiteindelijk met de wet in de hand om vergelding
schreeuwden. We lezen in Joh.19:7 dat de Joden Pilatus antwoordden: ‘Wij hebben
een wet, en naar onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon
gemaakt.’
Jezus heeft, als het Zaad van de vrouw, satan en zijn onrustzaaiers overwonnen
door zijn offer aan het kruis. Hij is de grote Rustaanbrenger, de Silo. We lezen zo
heerlijk in Jes.53:5: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze
ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op
Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.’
Zodoende heeft Hij een ruim veld geopend op de aarde, een toebereide aarde, waar
het zaad van het Evangelie rijke vrucht mag voortbrengen.

Het zaad van het Evangelie
brengt rijke vrucht voort
Hij spreekt in Joh.4:35 het nog steeds actuele woord: ‘Heft uw ogen op en
aanschouwt de landen; want zij zijn alreeds wit om te oogsten.’ Het geluid van het
Evangelie is door de eeuwen heen over de gehele aarde uitgegaan, en de woorden
van de Evangeliepredikers tot het einde der wereld (Rom.10:18).
De gelovigen behoren te leven vanuit het leven van de genade en de vergeving. Zij
zijn niet onder de wet, maar onder de genade (Rom.6:14).
‘Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet
opnieuw met het juk van de dienstbaarheid bevangen’ (Gal.5:1). Wat in Christus
kracht heeft is de genade, door de liefde werkende (Gal.5:6). Wij zijn tot vrijheid
geroepen… om elkaar door de liefde te dienen (Gal.5:13). Lees hier meer over in de
Galatenbrief!

Strooi het Evangeliezaad
van Gods liefde en vergeving in Jezus Christus
uit in de wereld!
Gelovigen moeten het Evangeliezaad van Gods liefde en vergeving in Jezus Christus
ruim uitstrooien in de wereld. Zij mogen ook als arbeiders ingaan in de oogst. Het is
hierbij heerlijk om te weten dat God Zelf de oogst en de rijke vrucht geeft.
We lezen hierover in Jes.55:10-11: ‘Want gelijk de regen en de sneeuw van de
hemel neerdaalt, en derwaarts niet weerkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt,
dat zij zal voortbrengen en uitspruiten, en zaad zal geven de zaaier, en brood de
eter; alzo zal Mijn Woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij
weerkeren; maar het zal doen, wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in
hetgeen, waartoe Ik het zal zenden.’

Hoe is ons denken geprogrammeerd?
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Je kunt je geestelijke leven vergelijken met de software in een computer. De software
wordt door ons denken geprogrammeerd. Dr. Neil Anderson maakt deze vergelijking
ook in zijn boek ‘Vrijheid in Christus’ (blz.152-153). Hij stelt dat onze hersenen
impulsen uit de externe wereld ontvangen, door middel van de zintuigen. Ons
denken ‘zal al deze input verzamelen, analyseren, interpreteren en een reactie
kiezen, gebaseerd op hoe het programma is geïnstalleerd’. Anderson verklaart
verder: ‘Onze hersenen kunnen alleen functioneren op de manier zoals ons denken
is geprogrammeerd.’

‘Onze hersenen kunnen alleen functioneren
op de manier zoals ons denken is geprogrammeerd’
Hij denkt dat ons denken is geprogrammeerd door input van vroeger, vanuit de
zondige wereld, de god van deze wereld en door keuzes die we hebben gemaakt in
ons leven. Ik haal hier voor mezelf uit, dat er dan een soort historisch record is
opgebouwd, dat mede bepalend is voor de keuzes die we vanuit ons denken van nu
maken.
We krijgen aan de ene kant gezonde en veilige informatie van de wereld om ons
heen, maar aan de andere kant levert de externe wereld ons ook, zondige en
verleidelijke input. Het is net als de mailtjes die we ontvangen. Er is een natuurlijke
neiging om een verleidelijk mailtje te openen. Ons gevoel en onze wil zouden dit ook
doe. Het gezonde verstand bedenkt echter dat er wel eens een virus op zou kunnen
zitten, die zware schade zal gaan aanrichten aan onze computerprogramma’s. We
willen niet dat onze software verloren zal gaan.
Onze opvoeding, de opgebouwde normen en waarden en ons gezond verstand
kunnen ons min of meer behoeden voor de valkuilen van de moderne samenleving.
Wat wij geloven over onszelf en de wereld om ons heen is bepalend voor de koers
die wij willen varen. Ons denken is hierop gericht.

Ons denken is gericht op wat wij geloven
over onszelf en de wereld om ons heen dat is de koers die wij willen varen
De externe informatiebronnen beïnvloeden dit geloof. Satan, zijn demonen en
volgelingen willen ons laten denken volgens de gedachten van ‘de god van deze
eeuw’. Het Griekse woord ‘aion’ betekent vaak: de gedachte, die in een bepaald
tijdperk op de voorgrond treedt. Deze god verblindt de zinnen van de ongelovigen
door leugens en verleidingen, opdat de verlichting van het Evangelie van de
heerlijkheid van Christus hen niet zou bestralen (2 Kor.4:). De gedachten en het
denken van de ongelovigen worden hierdoor verblind, zodat ze in de geestelijke
duisternis blijven. Wij moeten deze wereld niet gelijkvormig blijven (Rom.12:2).
Deze wereld of eeuw omvat zowel de tijd als de invloedssfeer, die worden beheerst
en bepaald door de duivel en zijn demonen. Vanuit het Grieks kunnen we Rom.12:2
vertalen: ‘En geeft uzelf geen houding die gelijk is aan deze eeuw, maar wordt
anders gevormd, door middel van de vernieuwing van jullie zin, tot het beproeven
van wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.’ In de Willibrord
Vertaling lezen we in het eerste deel van de tekst: ‘Stemt uw gedrag niet af op deze
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wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie.’ Ik denk dat het de bedoeling is
dat we ook ons denken niet afstemmen op deze wereld. Het gaat volgens de
Studiebijbel om een blijvende opdracht om voortdurend weerstand te bieden aan de
vormende invloed van de wereld en voortdurend te veranderen door de vernieuwing
van het denken.
In het boek ‘Geestelijke strijd in de eindtijd’ geef ik in dit verband te kennen: ‘Satan
wordt in de Bijbel ook genoemd ‘de overste van de macht der lucht’. In Ef.2:2 gaat
het erover dat de gelovigen vroeger gewandeld hadden, ‘naar de eeuw van deze
wereld, overeenkomstig de loop van deze wereld, naar de overste van de macht der
lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid’. Dit was in
overeenstemming met de invloedssfeer van de eeuw waarin ze leefden, van de
tijdgeest, waarmee de duivel de ongelovigen tot zonde inspireerde. Dit gaat dus over
de gedachtevormen en het denkmilieu van het goddeloze wereldsysteem uit die tijd.’

Pas op voor de gedachtevormen en het
denkmilieu van het goddeloze wereldsysteem
van onze tijd!
Wat wij in het verleden door ons denken hebben toegelaten en geprogrammeerd is in
onze interne computer opgeslagen en kan dus weer worden geactiveerd.
In het boek ‘Hoe overwin ik mijn depressie?’ gaat Anderson uitgebreid in op de
programmering van onze persoonlijke computer, met de geestelijke, psychische en
lichamelijke werkingen. De hersenen horen bij onze hardware, het denken hoort bij
onze software.

De hersenen horen bij onze hardware,
het denken hoort bij onze software
Onze hersenen maken deel uit van ons fysieke lichaam. Dit kun je vergelijken met de
hardware van de computer. Ons denken is een deel van onze ziel, van onze
inwendige mens. Je kunt dit dus vergelijken met de software van de computer. In het
gebied van de innerlijke mens zijn de gedachten, het verstand, de herinneringen en
ervaringen, het geweten, het gevoel en de wil actief.
In het Westen geloven deskundigen veelal dat psychische en/of emotionele
problemen vooral veroorzaakt worden door een fout in de hardware. Er kunnen
inderdaad organische hersenaandoeningen zijn of een chemische of hormonale
disbalans, die ons functioneren negatief kunnen beïnvloeden. Veel medici geloven
echter ook dat de meerderheid van hun patiënten ziek is vanwege emotionele en
geestelijke oorzaken (door psychosomatische aandoeningen). Anderson stelt: ‘Bij
mentale of emotionele stoornissen geloven wij niet dat de eerste oorzaak in de
hardware ligt. Wij zijn er van overtuigd dat het in de software zit.’ Hij denkt verder, dat
we de software volledig kunnen veranderen, en beweert: ‘Door onze manier van
denken en geloven kan zelfs onze biochemie veranderen!’

‘Door onze manier van denken en geloven
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kan zelfs onze biochemie veranderen!’
We moeten ervan uitgaan dat een ongelovige nog geestelijk dood is door de
misdaden en zonden (Ef.2:1). Het hart van een onbekeerde is van nature
onbetrouwbaar, verkeerd en tot zonde geneigd. Het zal door het verkeerde denken
bereid zijn om zondige en zelfs occulte invloeden te accepteren en te plaatsen in het
negatieve veld.
In de volgende afbeelding wordt het geprogrammeerde innerlijke leven van iemand
geïllustreerd. Aan de linkerkant zie je het negatieve, juridische veld. Je ziet in de
afbeelding dat het denken veel negatieve ervaringen heeft opgebouwd bij de kolom
‘afwijzing’. Het ziet ernaar uit in dit opgebouwde historisch record dat het hier een
persoon betreft, die behoorlijk wat heeft overgehouden aan traumatische ervaringen.
Er zit zelfs te veel opgekropte boosheid. De hoeveelheid afgunst en angst zullen wel
te maken hebben met de sterke gevoelens van afwijzing. Als dit gecombineerd is met
een laag zelfbeeld en het hebben van een hekel aan zichzelf, zal dit de gevoelens
van wanhoop gevaarlijk doen opvoeren.
Aan de rechterkant heb ik het positieve, medische veld getekend, wat voornamelijk is
geprogrammeerd en opgebouwd vanuit de goede elementen van een christelijke
opvoeding. Het juridische en medische veld, het denkproces en de vernieuwing of
herprogrammering van het denken worden verderop in het boek nader uitgelegd.
Omdat het in deze afbeelding gaat om een ongelovige, nog niet wederom geboren
persoon, hebben de genoemde zaken van het medische veld een donkere kleur. Het
verstand van de ongelovige is immers verduisterd. Er zijn wel vormen van geloof,
hoop en liefde bij natuurlijke mensen, maar deze hebben nog niet de betekenis en
waarde die horen bij de wedergeboren christenen. (Verderop wordt het verschil
aangegeven.)
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De opbouw van ons historisch record heeft natuurlijk ook te maken met aangeboren
eigenschappen en de genen die we van ons voorgeslacht hebben meegekregen. In
ons denkproces spelen temperament en karakter een belangrijke rol. Hierdoor wordt
ook onze persoonlijkheid gevormd. Onze persoonlijkheid is de uiterlijke presentatie
van onszelf (afhankelijk van het feit hoe oprecht we hierin zijn). Verder spelen de
opvoeding, de beïnvloeding en onze ervaringen een grote rol in de verdere
programmering en ontwikkeling van onze innerlijke mens. Al deze zaken worden
door ons denken meegenomen en geplaatst in een positief of negatief veld van ons
hart of onze geest.
Volgens Anderson wordt onze geest wordt vanaf onze prille jeugd geprogrammeerd
door onze omgeving, door gangbare (normale) ervaringen en door traumatische
ervaringen. Vooral deze laatste ervaringen kunnen diepingrijpend zijn en blijvende
indrukken en beschadigingen nalaten. Je kunt hierbij denken aan de dood van een
familielid of goede kennis. Dit kan zelfs een vriendje of vriendinnetje zijn. Je kunt een
echtscheiding van je ouders hebben meegemaakt. Je kunt jarenlang zijn vernederd
en afgewezen door gezinsleden of klasgenoten. Pestslachtoffers, die verschillende
jaren ernstig zijn gepest, kunnen er traumatische ervaringen van overhouden, die net
zo’n blijvende impact hebben als bij seksueel misbruik of incest. Er kan dus ook
sprake zijn van seksueel of lichamelijk misbruik.
Onze keuzes worden dus mede bepaald door de persoonlijke ervaringen die we
hebben opgedaan, met onze reacties daarop. Het kan zijn dat we vroeger op sociaalemotioneel gebied zijn beschadigd. We hebben bijvoorbeeld ervaringen van afwijzing
en pesten in ons historisch record opgebouwd. Dit blijft een rol spelen in (de kelder
van) ons bewustzijn. Wanneer soortgelijke omstandigheden zich voordoen, zullen
deze ervaringen weer worden geactiveerd en in ons denken worden meegenomen.
Onze reacties zullen dan mede bepaald worden door onze eerdere ervaringen. Als
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negatieve ervaringen op het gebied van faalangst door de jaren heen worden
bevestigd, zal dit deel van het record een steeds belangrijker rol gaan spelen in ons
denken en handelen.
Samenvattend moeten we concluderen, wat Anderson opmerkt: ‘Zonder het
Evangelie zouden we niet meer zijn dan een product van ons verleden.’

‘Zonder het Evangelie
zouden we niet meer zijn
dan een product van ons verleden’
Binnen het denkproces en ons historisch record worden herinneringen bewaard en
vindt ook de gewetensvorming plaats.

De (mis)vorming van het geweten
Ik wil het in dit verband ook hebben het over de ‘gewetensvorming’. In onze
kinderjaren vindt dit plaats door het aanleren van regels, normen en waarden. Het
wordt door de opvoeding is ons hart gezaaid en door het denken van het jonge kind
in het hart opgenomen en geplaatst. Het krijgt een plaats in het verdere denken en
handelen. Op oudere leeftijd kunnen jongeren dit gevormde geweten ook tegenstaan
en het zwijgen opleggen. Dit gebeurt meestal door nieuwe negatieve input van
buitenaf. De invloeden vanuit de popwereld, de massamedia, de films en de games
laten zich tegenwoordig bij velen al op jonge leeftijd gelden. Door negatieve
invloeden en ervaringen ‘ontnestelen’ veel jongeren zich uit hun warme ouderlijke
nest.

Door negatieve invloeden en ervaringen
‘ontnestelen’ veel jongeren zich
uit hun warme ouderlijk nest
Sommigen van hen gaan zelfs bij elkaar schuilen in koude kraakpanden. Anderen
begeven zich in de gevarenzone van drank- en druggebruik. Ze zoeken naar
acceptatie en geborgenheid in een eigen ‘peergroep’.
Ze zoeken naar ‘het goede gevoel’ en de bijzondere ervaringen in de verdovende en
stimulerende middelen. Door het zoveel mogelijk op een laag pitje zetten van de
normale zintuigen, kom je sneller in de paranormale wereld terecht. Er wordt bewust
gezocht naar middelen en wegen om dit doel te bereiken. In het ‘high’ en ‘stoned’
worden door geestverruimende middelen willen ze het bijzondere gevoel en de
mystieke geestelijke ervaringen beleven. Juist op dit occulte gebied zijn de satan en
zijn demonen bijzonder actief. Ze zullen proberen om deze jongeren in de
gevarenzone zoveel mogelijk te beschadigen. Ze zien zelfs kans om de levens van
hun slachtoffers te vernietigen. Er komen in ons land meer jongeren om door
zelfmoord (wel of niet door druggebruik), dan door verkeersongelukken.
Het is begrijpelijk dat dit alles veel impact heeft op het innerlijk leven. Het zal ook
spoedig leiden tot de misvorming van het geweten.

De toestand van de natuurlijke mens
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Het voelen en het willen worden mede gevormd door allerlei indrukken en
ervaringen, terwijl ze worden geïnterpreteerd en geplaatst door het denken. We
kunnen op dit gebied ook veel leren van hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels.
In art.1 lezen we al dat de mens van de oorspronkelijke uitnemende goede gaven is
beroofd door het ingeven van de duivel en door zijn vrije wil tot het kwade, waardoor
hij van God is afgeweken. In dit artikel wordt ook de toestand beschreven waarin de
mens van nature is terechtgekomen. Hij heeft blindheid over zich gehaald, duisternis,
ijdelheid en verkeerdheid van oordeel. Hij heeft dus geen goede inzichten meer op
geestelijk gebied. Er wordt gesproken over boosheid, weerspannigheid en hardheid
in zijn wil en hart, maar ook over onzuiverheid in al zijn genegenheden. Hij heeft
negatieve neigingen – dat heeft dus te maken met zijn wil en gevoel. Hij is door het
negatieve denken zodanig geprogrammeerd, dat hij geneigd is tot het kwade. Door
zijn liefde tot de zonde hij ook slaaf van de zonde geworden (art.3).

Dressuur of opvoedende tucht
is geen levensvernieuwing van binnenuit
Door de natuurlijke Godskennis en dressuur van anderen kan er nog heel wat deugd
tevoorschijn komen in zijn leven. Dressuur of opvoedende tucht is echter geen
levensvernieuwing van binnenuit – en dat hebben we nodig!

De innerlijke mens
In Ef.3:14-16 bidt Paulus de gemeente van Efeze toe om door de Vader van onze
Heere Jezus Christus ‘met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in de
inwendige mens’ (in Engelse vertalingen: ‘’in your inner being’, of: ‘in the inner man’;
in Rom.7:22: ‘the inward man). Uit Rom.7:22 kun je ook opmaken dat het geweten
behoort tot de inwendige mens. De inwendige mens kan worden beheerst en
geregeerd door het zondige vlees of door de Geest van God.
De Studiebijbel verklaart bij Ef.3:16 ‘De ‘innerlijke’, geestelijke mens (Rom.7:22,
vergelijk 1 Petr.3:4) staat tegenover de uiterlijke, lichamelijke mens, die vervalt (2
Kor.4:16). ‘De innerlijke mens’, waarmee Gods Geest Zich verbindt, betekent zoveel
als het geestelijk centrum van de mens. In vers 17 wordt dit het ‘hart’ genoemd (vgl.
2 Kor.1:22; Gal.4:6).’

Hoe zijn we op weg naar de oordeelsdag?
Er is een fundamenteel verschil tussen onze hersens (waardoor wij lichamelijk
functioneren) en ons denken. Bij het lichamelijk sterven wordt de ziel van het lichaam
gescheiden en keren de hersens met het lichaam terug tot stof. De software kan ook
vanuit de hardware van de computer worden opgenomen, verplaatst en verzonden.
Onze aangemaakte bestanden, met het historisch record en de actuele wijzigingen,
kunnen worden overgezet en geplaatst naar een andere computer, zodat daarin de
inhoud kan worden geopend, afgelezen, gecontroleerd en beoordeeld.
Deze vergelijking verplaatst ons in gedachten naar de oordeelsdag. Johannes geeft
ons daarover door in Openb.20:12: ‘En ik zag de doden, klein en groot, staande voor
God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, het boek
des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken
geschreven stond, naar hun werken.’ De Studiebijbel verklaart bij deze tekst: ‘De
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boeken die bij aanvang van de rechtszitting geopend worden (Dan.7:10; vgl. Jes.4:3;
Mal.3:16), bevatten een rapportage van wat ieder mens in zijn leven gedaan heeft.’
Op basis van wat er in deze boeken geschreven staat, worden de mensen
geoordeeld. Uit meerdere zaken blijkt het dat het hier gaat over de opstanding van
de ongelovigen (in tegenstelling tot de eerst opstanding van gelovigen, vs.4-6). Deze
boeken worden ook wel ‘de boeken der gewetens’ genoemd. In onze vergelijking
gaat het er dus over dat de bestanden worden geopend en dat er inzage komt in het
historisch record.

Volgens de vergelijking
zullen dan de bestanden worden geopend
en komt er inzage in het historisch record
Bij de ongelovigen kan er dus in een ogenblik de maatstaf van Gods wet naast
worden gelegd; alles komt tot aan het licht, van de heimelijke gedachten en
overwegingen tot de gruwelijkste ongeloofsdaden toe. Niets is verborgen voor het
aangezicht van God. Jezus Christus zal als de Rechter een absoluut juist oordeel
vellen. Het niet aanvaard hebben van de aangeboden Zaligmaker zal de ongelovigen
dan zeer zwaar worden aangerekend! Neem Hem, als Redder, daarom nu nog
nederig aan, voordat je Hem zult moeten ontmoeten als de Rechter!
We lezen in Openb.1:7-8: ‘Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook
zij, die Hem hebben doorstoken; en alle geslachten van de aarde zullen over Hem
rouw bedrijven. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.’
De ongelovigen verkeren eigenlijk nog op het veld van de gerechtigheid en de
vergelding – en daarom worden geoordeeld en geoogst. Het is opmerkelijk in
Openb.20:11 dat het boek des levens wel wordt geopend tijdens deze rechtszitting
en oordeeldag, maar dat de ongelovigen alleen maar worden geoordeeld naar de
boeken met hun werken (wat zij hebben gedaan in hun leven en hoe zij hebben
geleefd). Het doen en laten, de gedachten en alles wat door het denken is
geprogrammeerd komt aan het licht en wordt geoordeeld tijdens deze
allesbeslissende rechtszaak.
Bij de gelovigen komt het boek des levens aan de orde. Die geschreven zijn in het
boek des levens van het Lam zullen in het nieuwe Jeruzalem komen (Openb.21:27).
De gelovigen horen thuis in de aanwezigheid van hun Zaligmaker Jezus Christus. Zij
werden in hun tijdelijk leven verplaatst naar ‘het veld van liefde, genade en
vergeving’. Als het goed is hebben zij ook geleerd en verlangt om zo weinig mogelijk
te zaaien op ‘het veld van recht en vergelding’. In het geloof worden zoveel mogelijk
zaken in het hart door het vernieuwde denken verplaatst van het veld van recht en
vergelding naar het veld van liefde, genade en vergeving.
Het zaaien op de genoemde velden komt verderop nog aan de orde.

Op welk innerlijk veld zijn wij actief?
Door je denken verplaats je software van het ene naar het andere bestand of veld. Je
hebt een negatief bestand dat actief is op het gebied van gerechtigheid en
vergelding. Dat is een wettisch principe. Eigenlijk is dit een juridisch gebied in je
innerlijk leven.
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Eigenlijk is dit een juridisch gebied
in je innerlijk leven
Vanuit vleselijke en wettische motieven wil je zelf recht worden gedaan en je eigen
recht halen. Jij denkt er recht op te hebben. Dit is een duivelse gedachte. De satan
denkt ook recht te hebben op de wereld en de mensen, omdat ze hem zijn
toegevallen in de zondeval. Hij vindt dat de mensen leven op zijn rechtsgrond. Hij eist
zijn recht op. Hij zei tegen Jezus, tijdens de verzoeking, dat hij Hem al de
koninkrijken der wereld zou geven, als Jezus hem zou aanbidden. Hij presenteert
zich als de heerser en machthebber van de aarde. Hij is ook de aanklager en
beschuldiger (van de broeders). Verreweg de meeste mensen zijn in hun hart en
denken hoofdzakelijk bezig met kritisch denken in de termen van ‘rechthebbend’ en
‘vergelding zoekend’. We zullen verderop zien dat ook gelovigen vaak op dit gebied
actief zijn.
Op het veld van liefde, genade en vergeving kunnen de duivel en zijn demonen niet
komen. Zij weten zelfs niet wat het is om op dit gebied bezig te zijn; zij hebben er
geen ervaring mee. Wereldse mensen kunnen zich over het algemeen moeilijk
verplaatsen op dit positieve gebied – al zijn er gelukkig ook nog veel vredelievende
mensen (we hebben het hierbij niet over de geestelijke motieven bij deze ‘positieve’
ongelovigen).

Bewegen wij ons op het medische gebied
van ‘liefde, genade en vergeving’?
Je zou eigenlijk wel moeten verwachten dat gelovigen zich hoofdzakelijk bewegen op
het medische gebied van ‘liefde, genade en vergeving’. Zij behoren immers hun
Meester en Leraar, Jezus Christus hierin na te volgen!
Helaas blijkt er nog veel vleselijkheid te zijn bij geestelijke mensen. We weten er al
genoeg van in ons eigen leven!

Binnenkijken met het ‘dieptemailtje’
Laat ik een afdwalende jongere eens tekenen. Je komt ze veel tegen. Misschien
herken je er wel iets van jezelf in… toen je jonger was.
Ik doe het wel in de vorm van een dieptemailtje, waardoor ik in het hart en het
innerlijk leven kan kijken. Het is de denkbeeldige nieuwe uitvinding: ‘de binnenkantwebcam’.
Hoi,
Hoe gaat het innerlijk met je? Mag ik met dit dieptemailtje even bij je binnen kijken?
Mooi, ik zie het al. Bedankt voor de inzage!
Ik begrijp dat je bent losgeraakt van je kerkelijke achtergrond. Ik zie je nogal eens in
de stad bij de disco’s, cafés en het casino. Ik denk dat voor jou het verboden genot
zoet smaakt. Hoe komt het toch dat je zo langzaam maar zeker bent weg gedwaald?
Hoe ben je verslaafd geraakt aan zoveel wereldse zaken?
Je zult inmiddels wel weten dat je er niet alleen lichamelijk aan verslaafd kunt raken,
maar ook geestelijk. In je geestelijk leven krijgt deze aandrang dan een grote plaats
in je historisch record van ervaringen. Zo gaat het ook met luisteren naar popmuziek
en het kijken van zondige films, waar de nadruk ligt op geweld en seksualiteit. De
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gedachten rond deze zaken kunnen dan steeds meer ruimte gaan innemen in je
denken. Je wilt je dan steeds meer ontspannen… en van het één komt het ander. De
zondige verleidingen komen steeds heftiger als reclamespotjes en aantrekkelijke
aanbiedingen op je computerscherm.
Internetgebruik heeft al veel seksverslaving opgeleverd, ook binnen de
reformatorische gelederen.

Ik kijk even verder bij je van binnen…
Ik kijk even verder bij je van binnen... Het is voor jou allemaal te mooi geworden om
jezelf er nog af te schermen. De serieuze zaken krijgen steeds minder ruimte in je
innerlijk leven; je geestelijk leven raakt verziekt en onbeheerst door de zondige
zaken, die je bent blijven koesteren. Op deze verziekte gevoelens en denkpatronen
vestigen zich occulte virussen, die jouw besturingsapparaat en wilskracht langzaam
maar zeker gaan overnemen. Het wordt steeds dwangmatiger.
Als de zonde de overhand krijgt in je leven, gaat het je leven ook bepalen. Je wordt
er door gestuwd en aangestuurd.
Het historisch record in je geestelijk leven heeft veel te maken met je geweten. Je
geweten is iets wat je geweten hebt. Het is ook je medeweten (consciëntie).
Je opvoeding en de goede elementen in je leven willen ook nog zeggingskracht
hebben in je leven. Maar het sprekend geweten brengt je steeds meer in innerlijke
conflicten. Het lukt je niet meer om je verslaafde leven op de rails te houden… keer
op keer ontspoor je weer. De moed gaat ontbreken om er nog tegen te vechten. De
ongerechtigheden hebben de overhand over je. Waar je naar hebt gepakt, heeft jouw
uiteindelijk ingepakt… je bent er door gegrepen. Je hebt jezelf er te veel aan
gehecht… en nu zit je er aan vast.
Door de vele botsingen thuis, vooral met je ouders, raak je gefrustreerd en boos.
Voor je gevoel wordt je leven steeds rottiger (corrupter), eenzamer en vermoeider.
Van steeds terugkerende ruzies over jouw muzikale voorkeuren, filmverslaving,
alcoholgebruik, levensstijl, haardracht en kleding wordt je moe en chagrijnig. Eigenlijk
wordt je al die discussie helemaal zat.
Je hebt het gevoel thuis, in de kerk en misschien ook wel op school afgewezen te
worden. Je hoort er eigenlijk niet meer bij…. En je wilt er ook niet meer bijhoren. Ze
willen jou gewoon niet accepteren zoals je bent… en wat je wilt. Eigenlijk wil je
gewoon je eigen zin doen.
De teksten van jouw favoriete popplaten vind je steengoed! In deze teksten worden
jouw gevoelens tenminste vertolkt. Daar wordt immers gepropageerd: ‘Doe wat je
wilt!’…. je moet gewoon doen waar je zin in hebt. Je moet je niet laten tegenhouden
door die zedenprekers en die ouderwets figuren. Die willen alleen maar een saai
figuur van je maken, die netjes en trouw naar de kerk gaat.

Werelds plezier zet de kerkdeur op een kier
Eigenlijk vind je het uiterlijke christelijke leven steeds saaier worden. Je hebt al heel
wat aan de wereldse vrijheid hebt geroken en daarom raakt de kerk steeds meer
buiten beeld. Werelds plezier zet de kerkdeur op een kier. Deze deur kan juist de
deur naar een goede toekomst voor je worden, maar je leeft voor het hier en nu… en
wil over de verdere toekomst niet meer nadenken.
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Dat je denken steeds meer is verziekt door de wereldse en zelfs demonische
invloeden, heb je niet meer door… of eigenlijk geef je daar niet meer om. Je houdt
jezelf er gewoon niet meer mee bezig.
Het is duidelijk dat de god van deze eeuw jouw zinnen verblind heeft, zodat je niet
meer wordt bestraald door de verlichting van het Evangelie van de heerlijkheid van
Christus (2 Kor.4:4). Je wandelt in de duisternis en weet niet waar je heengaat, want
de duisternis heeft je ogen verblind (1 Joh.2:11).
Ik ga eens wat verder kijken in jouw historisch record in je hart. Ik kom hierbij op de
afdeling ‘ervaring’, waar ook ‘het geweten’ is ondergebracht. Ik bemerk dat het
geweten bijna niet meer is te activeren. Het belangrijk deel ervan is dichtgeschroeid.
Ik weet niet wat je er mee gedaan hebt… hier is wel iets fout gegaan! Misschien kan
het nog opnieuw worden geprogrammeerd, maar dan moet er wel een heel nieuw
pakket worden ingevoerd in de hartafdeling. Na de herprogrammering moet er dan
ook opnieuw worden opgestart, zodat het proces van installatie alles kan vernieuwen
en herstellen.
Het grote probleem is nu, dat er een verkeerde geestelijke sfeer heerst. De besturing
van het systeem is grotendeels in handen van een boze geest, terwijl allerlei virussen
de oude waarden aan het beschadigen en vernietigen zijn. Een fatsoenlijk christen
zou niet meer kunnen werken in zo’n corrupte omgeving. Zodra je iets goeds wil
uitvoeren, wordt het al bij de handen afgebroken. Af en toe is de wil om weer wat op
de rails te komen nog wel wat actief, maar de kracht ontbreekt om een positieve actie
te voltooien.
Ik zie dat het record van ‘gevoelens van afwijzing’ een verlammende werking heeft
op je functioneren. Uit dit bestand is een behoorlijk uitgebreid record van wrok- en
haatgevoelens voortgekomen. Daarnaast bevindt zich het verdrietige record van
‘zelfmedelijden’. Deze is iets minder groot, maar toch wel aanzienlijk. Deze
bestanden hebben bij elkaar een erg grote ruimte ingenomen in je geestelijke
huishouding.
Ik neem even een kijkje in op jouw afdeling ‘besluitvorming’. Deze afdeling is
belangrijk in het denkproces van je geestelijk brein. Een belangrijk record daar is
geworden ‘ik wil mezelf bevrijden van het oude juk’. Niet ver daar vandaan is het
record ‘ik moet mezelf bewijzen’.
Het lijkt erop dat je op de vlucht bent van je verleden en wilt laten zien dat je het
zonder de oude waarden wel zult redden in je vrijheidsdenken.
Dat is natuurlijk nog maar de vraag!

Zal de vrijheid die de wereld je aanbiedt, niet uitlopen
in gebondenheid aan kwellende bozen machten?
Wie zegt jou dat de vrijheid die de wereld je aanbiedt, niet zal uitlopen in
gebondenheid aan kwellende boze machten? Weet je wel wat er achter de schermen
van de pop- en mediawereld gebeurd? Weet je niet dat er in de moderne tijd een
satanisch complot is gesmeed om jongeren, zoals jij, zo spoedig mogelijk naar de
ondergang te voeren?!

Wat zal de dorst naar de wereld
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je uiteindelijk opleveren?
Wat zal de dorst naar de wereld je uiteindelijk opleveren? Voorlopig zal het ‘nog meer
dorst’ zijn. Het zal je steeds meer gaan kosten, omdat het occulte en corrupte zaken
zijn die met jou aan het bewerken zijn. Het zal je steeds meer innerlijk gaan
verzieken. Je zult steeds meer moeten gaan ophoesten om je op de been te houden
met middelen, die uiteindelijk de kwaal van het hart zullen gaan verergeren. Het
maakt je nu al min of meer boos en verdrietig op wat men jou heeft aangedaan. Boze
machten willen je losweken van het vertrouwde verleden… om je in het ruime sop
van de wereld uiteindelijk te laten omkomen. Veel westerse mensen graven hun graf
met hun eigen tanden, omdat ze te veel ongezond voedsel tot zich nemen. Weer
anderen drinken zich verloren aan het bedwelmende, alcoholische water van de
wereld.

Dorstende mensen worden genodigd:
‘Komt tot de wateren…’
De naar de wereld dorstende mensen worden, samen met jou, genodigd in Jes.55:1:
‘O alle dorstigen, komt tot de wateren...’ Het is gratis te ontvangen. Waarom besteed
je nog je geld aan wat geen brood is, en werk je voor wat je niet verzadigen kan?
(vers 2). Je wordt door God uitgenodigd gratis het goede te eten en je hart gelukkig
te laten zijn… door Zijn heerlijke gaven. (Lees Jes.55 maar eens door!)
God nodigt en beveelt je om jouw verkeerde weg en gedachten te verlaten en je tot
Hem te bekeren. Hij zal Zich dan over jou ontfermen en je zonden vergeven… wat
voor verkeerds je ook hebt gedaan (vers 7).
Gods bekerend, bevrijdend, vernieuwend en herstellend Woord zal dan in je hart
komen en je innerlijk systeem van denken herprogrammeren en vernieuwen. Door
deze ingrijpende actie zullen jouw negatieve records en bestanden zoveel mogelijk
worden uitgeschakeld, terwijl de positieve gedachten terrein zullen winnen. Je
denken zal door Zijn genade worden vernieuwd. Door het nieuwe denken zul je in
staat zijn om weer goede acties te kunnen uitvoeren, tot eer van jouw Koning en
Hervormer. Zijn liefde zal jou gelukkig maken. Er zal een innerlijk vrede komen in je
hart. Je geestelijke dorst zal verzadigd worden als je gelovig tot de Jezus Christus
zult komen!

Je geestelijke dorst zal verzadigd worden
als je gelovig tot Jezus Christus zult komen!
Door Zijn liefdevolle aantrekkingskracht zal de wereld haar misleidende
aantrekkingskracht op je verliezen. Als je Jezus mag volgen, zul je in de duisternis
niet blijven. Hij zegt in Joh.8:12 ook tegen jou: ‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij
volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.’

Het zaad van negatieve gedachten
Satan is een wettische geest, die goed thuis is op religieus gebied. Hij probeert zelfs
de gelovigen te verleiden om terug te keren naar de zwakke en arme eerste
beginselen (the miserable principles), zoals je dat onder meer ziet in Gal.4:9. Hij
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strooit met zijn demonen negatieve gevoelens in de harten. Hij is de aanklager van
de broeders, de beschuldiger. Hij werpt ook uiteen als de diabolos. Hij veroorzaakt
door zijn negatieve beïnvloeding verwarring, twijfel, (innerlijke) problemen,
onenigheid, twisten en valse schuldgevoelens in de harten van kerkmensen en
gelovigen. Hij probeert gelovigen te ontmoedigen door moedbenemende
omstandigheden in het gezin, in de kerk of op het werk. Er kunnen kwellers op je weg
worden geplaatst. Als je daarbij geen goed gebruik maakt van de vleugels van het
geloof en het gebed, kun je gemakkelijk worden meegesleurd in onderlinge conflicten
en worden onder gedompeld in probleemsituaties.
Satan beïnvloedt de gedachtewereld en de innerlijke gevoelens, zodat je door naar
verkeerde inspraken luisteren en er in te geloven, spoedig kunt worden
meegenomen in een neergaande spiraal.
In 1 Tim.6:5 gaat het over dwaalleraren die een verdorven verstand hebben. In het
Grieks staat er dat ze verdorven in de geest zijn. Ze zijn niet meer helder van
denken, hun geest is verward en van de waarheid verstoken. Mijn Engelse Bijbel
heeft het over ‘men of corrupt minds’. Hun geesten zijn door demonen begeesterd.
We lezen hierover in 1 Tim.4:1-2: ‘Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste
tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende
geesten, en leringen der duivelen. Door geveinsdheid van de leugensprekers,
hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid.’ Het gaat hier
over het uitbranden en dichtschroeien van het geweten. Ze zijn in hun eigen geweten
gebrandmerkt. Het is een afgestompt geweten. In een Engelse vertaling staat er zelfs
dat het geweten ‘is branded with the devil’s sign’. Er zijn dus mensen die het
brandmerk van de duivel in hun hart hebben.

Er zijn mensen met het brandmerk
van de duivel in hun hart
De Studiebijbel verklaart onder meer bij deze tekst, ‘dat de dwaalleraren door
langdurig verwerpen van het geweten (vgl.1:9) de stem van de Heilige Geest
helemaal niet meer kunnen verstaan. Het geweten is dichtgeschroeid. Een tweede
mogelijkheid is, dat het hier om het brandmerk gaat dat het eigendomsrecht
aangeeft. Meesters brandmerkten hun vee en hun slaven. Bedoeld is dan dat het
eigen geweten van de dwaalleraren aangeeft wie ze toebehoren.’
Je moet vooral oppassen dat je niet gaat meedraaien in negatieve gevoelens van
mensen die geestelijke en psychische problemen hebben. Probeer nuchter en
waakzaam te zijn, om er te niet emotioneel in meegesleurd te worden. Zo beroert
satan de schare en ook individuele gelovigen, om ze maar los te krijgen van het
vaste vertrouwen dat ze hebben in hun machtige Heiland, Jezus Christus. Hij wil ons,
net als de discipelen, ziften als de tarwe. De in de lucht geworpen tarwe waait alle
kanten uit.
Paulus wilde dat de satan geen voordeel zou krijgen (2 Kor.2:11). Hij mocht geen
kans krijgen om verwijdering te veroorzaken tussen Hem en de gemeenteleden van
Korinthe, om verbittering te zaaien. Hij voegt er aan toe: ‘Want zijn gedachten zijn
ons niet onbekend.’ Hij was zich (door ervaring) goed bewust van de kwade opzet,
de plannen en de negatieve gedachten van satan. Ook wij dienen de identiteit en de
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activiteiten van satan en zijn demonen te (her)kennen, zodat wij geestelijk goed
bewapend zijn en in de kracht van Jezus de overwinning kunnen behouden.

Godsdienstige twijfelaars
Er zijn veel zoekende jongeren en zwakke gelovigen, vooral binnen de behoudende
reformatorische kringen. Als ik het zo hier en daar hoor zijn er buiten deze kringen
ook veel twijfelaars: in lichtere kringen en zelfs bij evangelischen. Ze verlangen wel
naar geloofszekerheid, maar leven in onzekerheid en hebben last van negatieve
gevoelens. Zowel zonden als negatieve gevoelens kunnen de weg tot geestelijke
groei blokkeren. Soms heeft een zwaarmoedig karakter ook veel impact op het
geestelijk leven. Het kan ook onkunde en onduidelijkheid zijn. Als de geestelijke
zaken onduidelijk, eenzijdig of zelfs tegenstrijdig worden voorgesteld, komt er
geestelijke verwarring. Geestelijke verwarring leidt tot lijdelijkheid en verstarring.

Geestelijke verwarring
leidt tot lijdelijkheid en verstarring
Het kunnen ook psychische zwakheden en problemen zijn die tot twijfel en
onzekerheid leiden. Het zijn vooral de gevoelens van afwijzing, boosheid en angst
die ons de menselijke geest beschadigen en vatbaar maken voor demonen. Zij
zoeken naar openingen in onze gedachten en gevoelens, om met ons op een
negatieve wijze te kunnen communiceren. Daarbij komen vaak gevoelens van
onzekerheid en twijfel om de hoek kijken. Onderschat ook niet de besluiteloosheid,
die dit met zich meebrengt. Daardoor kan er veel stress ontstaan.
Zwakke en twijfelende gelovigen kunnen juist een prooi worden van de kwellende
influisteringen van boze geesten. Zelfs als je ernstig met de godsdienst bezig bent,
maar blijft twijfelen, geloof je ten diepste nog in de leugen. De waarheid bevrijdt je
van de leugen, daar bestaat geen twijfel over! Waarheid en leugen kunnen niet
samengaan. De leugen houdt je in gebondenheid, maar de waarheid stelt je in de
vrijheid. We lezen duidelijk genoeg in Joh.8:31-32: ‘Jezus dan zei tot de Joden, die in
Hem geloofden: Indien u in Mijn woord blijft, zo bent u waarlijk Mijn discipelen; en u
zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.’ In de Studiebijbel wordt
hierbij verklaard: ‘Blijven in Jezus’ woord’ houdt in: Zijn woorden blijvend erkennen
als waarheid, Hem blijvend aanvaarden als Messias, kracht blijven putten uit Zijn
woorden voor volhardende geestelijke groei en volharden in gehoorzaamheid aan
Zijn woorden.’
In Joh.8:36 leert Jezus ons verder: ‘Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo
zult u waarlijk vrij zijn.’ Je zult dan ook bevrijd zijn van ongeloof, twijfel en de
overheersende macht van de zonde. Externe machten en interne zwakheden houden
ons gebonden, maar Jezus maakt ons vrij!

Externe machten en interne zwakheden houden ons
gebonden, maar Jezus maakt ons vrij!
We kunnen ook op een onjuiste wijze negatief denken over onszelf. Je moet een
realistisch beeld van jezelf hebben. Je kunt te goed of te slecht over jezelf denken.
Dit kan komen door een ongezond zelfbeeld of door negatieve en zondige
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influisteringen in je gedachten. Deze kunnen dan zijn ingegeven door boze geesten
of demonen, die communiceren met onze gedachten. Met ons denken kunnen we
deze ingevingen verwerpen of aanvaarden en overnemen. Zelfs gelovigen worden in
hen gedachten aangevallen door boze geesten.
Dr. Neil Anderson houdt ons voor: ‘Als gelovigen zouden we geen aandacht moeten
schenken aan verleidelijke, beschuldigende en misleidende gedachten. Wij moeten
de wapenrusting van God aandoen, het schild van geloof opnemen en tegenstand
bieden aan satans vurige pijlen die op onze gedachten gericht zijn.’
Hij verklaart verder: ‘U komt niet van uw negatieve gedachten af door te proberen ze
niet meer te denken, u overwint ze door te kiezen voor de waarheid.’
In Joh.17:15 bidt Jezus tot Zijn Vader voor de discipelen, dat Hij hen zou willen
beschermen tegen de duivel en/of voor het kwade. In vers 17 vraagt Hij Hem: ‘Heilig
ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid.’
We lezen in 2 Kor.11:3 dat Paulus vreest, dat ‘zoals de slang Eva door haar sluwheid
bedrogen heeft, alzo ook de gedachten van de gelovigen bedorven worden, om af te
wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is’. Laat je gedachten niet bederven
door de invloeden van het slangenzaad!

Laat je gedachten niet bederven
door de invloeden van het slangenzaad!
Iets bederft wanneer het ergens te lang in blijft zitten. Blijf nuchter en bederfwerend
denken in het verwijderen van de pop-ups van satan en zijn demonen.
Wij, die in de laatste tijden leven, worden gewaarschuwd in 1 Tim.4:1: ‘Maar de
Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof,
doordat zij zich bezighouden met misleidende geesten en leerstellingen van boze
geesten.’ In de Willibrord Vertaling: ‘omdat zij gehoor geven aan… demonische
leringen.’ Zij geven eigenlijk hun geloof op door te luisteren wat demonen hun leren.
Vers 2 vervolgt: ‘Door de huichelarij van leugensprekers…’
Misleidende geesten of dwaalgeesten staan tegenover de Geest der waarheid, de
Heilige Geest (1 Joh.4:6). Als je niet luistert naar de stem van de Heilige Geest in je
hart en geweten, kun je spoedig het slachtoffer worden van misleidende geesten en
leringen van demonen.

Een besef van acceptatie bij God
en de verrijkende liefde van Jezus Christus
stellen ons veilig voor demonische aanvallen
Een geestelijk gezond besef van acceptatie bij God en een verrijkend gevoel van de
liefde van Jezus Christus in ons hart, zal onze geest veilig stellen voor de
demonische aanvallen. Satan en zijn demonen hebben namelijk geen rechtsgrond,
geen voet om op te staan, op het gebied van de genade en de vergeving. Als we
mogen weten het eigendom te zijn van onze getrouwe Zaligmaker Jezus Christus,
zullen wij ons ook geestelijk veilig weten. Lees dat maar in Zondag 1 van de
Heidelberger Catechismus. Daarin staat ook dat ik weet, dat Jezus Christus mij uit
alle heerschappij van de duivel verlost heeft. De heilige Geest verzekert mij daarbij
van het eeuwige leven. Laat dit ook jouw ‘enige troost’ mogen zijn in het leven en
sterven!
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Juridisch of medisch denken?!
Zelfs veel gelovigen zijn behept met juridisch en wettisch denken, naar zichzelf en
naar anderen toe. Ook binnen kerkelijke gemeenten wordt vaak juridisch gedacht.
Juridisch denken naar jezelf toe, bedenkt: ‘Ik doe het weer verkeerd, ik voldoe niet, ik
schiet te kort, ik ben ook niets waard.’ Positieve schuldgevoelens richten zich op
Jezus Christus… de smekende ogen zijn dat op Hem gericht. Valse schuldgevoelens
zien slechts op jezelf. Dat zijn meer gevoelens van spijt en onmacht. In het woordje
‘berouw’ zit het woordje ‘rouw’ - en rouw bedrijf je altijd vanwege een ander.
Schuldgevoelens moeten zo spoedig mogelijk naar Christus uitdrijven! Vanwege
schuldgevoelens moet je niet in je schulp kruipen en op jezelf blijven zien. In de
Roomse kerk, met haar wettische inslag en haar nadruk op schuldgevoelens en
onderworpenheid, kan men zelfs tot zelfkastijding komen. Je moet het niet jezelf te
lastig maken, maar met je last tot Jezus gaan. Hij heeft de wet vervuld en kan ook al
jouw nood en leegte vervullen met Zijn volbrachte werk, verzoening en volheid.
Het was niet de Heilige Geest, Die tot David sprak in zijn gedachten, dat hij geen heil
bij God had. We lezen in Ps.3:3 dat hij verklaart: ‘Velen zeggen van mijn ziel: Hij
heeft geen heil bij God.’ In het volgende vers getuigt hij: ‘Maar U, HEERE! Bent een
Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft.’
Twijfel zit in het negatieve, juridische veld van het hart. De demonen zaaien innerlijke
verwarring en twijfel in het hart. De Heilige Geest leert ons te vertrouwen op Gods
onfeilbare beloften!
Gevoelens van twijfel, afgunst, afwijzing, angst en boosheid vinden vaak hun
oorsprong boze, demonische ingevingen. Geloof, hoop, liefde en gevoelens van
acceptatie en veiligheid komen voort uit moedgevende ingevingen en troostvolle
onderwijzingen van de Heilige Geest.
Door de Heilige Geest leren wij te denken vanuit het medische veld. We denken dan
bij moeilijkheden en beproevingen: ‘Geef het maar over aan de Heere! Laat Hem
maar besturen en waken… zo zal Hij het alles zo maken, dat wij ons zullen
verwonderen.

Rom.12:21:
‘Word door het kwade niet overwonnen,
maar overwin het kwade door het goede’
Als je medisch naar jezelf toe denkt, zul je steeds weer proberen om het kwade door
het goede te overwinnen (Rom.12:21). In Rom.12:2 gaat het over de vernieuwing
van het denken. Daarna gaat het in hoofdstuk 12 over het handelen vanuit dit
vernieuwde denken – en dan ga je medisch te werk. Door het aangedane, genoemde
onrecht te vergelden, zouden de gelovigen vanuit het juridische veld gaan handelen.
Bestudeer Rom.12 maar eens op dit punt! Het onrecht moet je niet willen vergelden
in je hart, maar breng het naar het veld van liefde, genade en vergeving.
Er is een mooi voorbeeld bekend van een indiaan die tot geloof kwam. Het past goed
bij het onderwerp. Ik geef het in eigen woorden door.
De indiaan gaf na zijn bekering aan bij een zendeling, dat hij twee honden in zijn hart
ervoer: een boze zwarte hond en een goede witte hond. Deze honden voerden strijd
in zijn binnenste. Hij verklaarde dat de zwarte hond het steeds weer won. Hij had het
dus over de innerlijke strijd tussen het kwade en het goede. Hij vroeg om advies bij
de zendeling. Een tijdje later ontmoetten deze mannen elkaar weer. De zendeling
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vroeg hem hoe het nu ging met die twee honden in zijn hart. De indiaan verklaarde,
dat de witte het inmiddels won van de zwarte. ‘Hoe heb je dat voor elkaar gekregen,’
vroeg de zendeling. ‘Nou, dat is gemakkelijk,’reageerde de indiaan: ‘Ik geef de witte
hond gewoon meer eten!’
Dit leert ons dat we het goede in ons leven moeten voeden met het Woord van God
en dat we de goede ingevingen van de heilige Geest moeten toelaten in ons hart.
Laten we ons houden aan wat we lezen in Ps.19:15: ‘Laat de woorden van mijn
mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE,
mijn Rots en mijn Verlosser!’

Leer te investeren in het medische veld!
Leer te investeren in je eigen medische veld. Leer ook te investeren in het medische
veld van een ander en van de christelijke gemeente waartoe je behoort. Geef de
ander iets van je eigen medische veld: geef van je kennis, geloof, hoop en liefde.
Geef dat de ander bij jou veiligheid en acceptatie ervaart. Wees een veilige
thuishaven voor een ander. Straal het uit dat je een lichtstad op de berg bent, dat je
het zout der aarde en het licht der wereld voor anderen bent (zie Matth.5:13-16). Laat
jouw medische kant zien! Laat je ‘dabar’ (jouw ‘woord en daad’) zien.
Het Hebreeuwse woord ‘dabar’ kan niet alleen met ‘woord’, maar soms ook met
‘daad’ worden vertaald. Wat is jouw ‘dabar’? Dat betekent: wat gaat er van je uit en
wat laat je daardoor van jezelf zien? Laten wij onszelf zien van onze juridische,
negatiefkritische kant of van onze medische positief helpende en helende kant?
Wees zo ook positief en opbouwend actief binnen jouw christelijke gemeente, ook als
sommigen je daar negatief bejegenen.
Jezus leert zijn volgelingen en leerlingen in de Bergrede, in Matth.5:16: ‘Laat uw licht
alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader,
Die in de hemelen is, verheerlijken.’ Wil je ook een echte discipel van Jezus zijn?

Wil je ook een echte discipel van Jezus zijn?
Is jouw woord en daad met elkaar in overeenstemming? Wil jij ook jouw positieve
‘dabar’ laten zien, zoals ook Jezus dit heeft laten zien in Zijn ‘woord en daad’? Wil je
door het geloof in Jezus Christus Zijn Vader verheerlijken? Denk dan steeds weer
opnieuw diep na over de woorden van Jezus in Joh.15:8: ‘Hierin is Mijn Vader
verheerlijkt, dat je veel vrucht draagt; en je zult Mijn discipelen zijn.’ Het gevoelen van
Jezus Christus moet in je zijn (Filip.2:5). Je moet door het geloof in Hem zijn, zoals
een rank in de wijnstok (Joh.15)
Om een echte discipel van Jezus te kunnen zijn, moet je vernieuwd worden en zijn in
je denken. Hoe word je vernieuwd in je denken? Wat gebeurt er als je wordt
hergeprogrammeerd in je denken? Dat wil ik je hierna duidelijk maken met behulp
van de volgende vergelijking.

De herprogrammering van onze ‘software’
Door Gods Woord en de krachtige werking van de Heilige Geest wordt onze
‘software’ opnieuw geïnstalleerd en hergeprogrammeerd.
Dr. Neil Anderson merkt op: ‘De vernieuwing van ons denken is het proces van
herprogrammering van onze software.’
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‘De vernieuwing van ons denken is het proces
van herprogrammering van onze software’
Wat er dan op geestelijk gebied plaatsvindt, lezen we in art.11 van H.3 en 4 van de
Dordtse leerregels.. De Heilige Geest opent het hart dat gesloten is en maakt zacht
(vermurwt) wat hart is. De hartstochten worden positief gereguleerd. Hij stort nieuwe
hoedanigheden in de wil, zodat deze levend en actief wordt om het goede te willen,
wat God wil. Dan is het niet meer de leus: ‘Doe wat je wilt’, maar wordt het: ‘Heere,
wat wilt Gij dat ik doen zal?’ (Hand.9:6). Je wilt de Heere dan gehoorzamen en je
gaat Hem ook gehoorzamen. De wil wordt door God bewogen en werkt zelf ook
(art.12). God werkt het willen en het werken en geeft de wil om te geloven en het
geloof zelf (art.14).
Het verstand wordt ook verlicht en het denken vernieuwd. In art.16 wordt ons ook
geleerd dat de Goddelijke genade rekening houdt met het verstand en de wil, en
deze niet vernietigt, en dat God hen ook niet dwingt met geweld tegen hun dank,
maar Hij maakt hen geestelijk levend, heelt en verbetert hen en buigt hen liefelijk en
krachtig. De wil wordt zodoende geestelijk weer opgericht en in vrijheid gesteld.

De gelovigen stellen zich daarin gerust,
dat zij weten en gevoelen,
dat zij door de genade van God
met het hart geloven en hun Zaligmaker liefhebben
In art.13 lezen we samenvattend en verhelderend: ‘De wijze van deze werking
kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen; ondertussen stellen zij zich
daarin gerust, dat zij weten en gevoelen, dat zij door de genade van God met het
hart geloven en hun Zaligmaker liefhebben.’ Dit is wat wij er in de praktijk van weten,
ervaren en gevoelen. Dit is het zaad wat in het gelovige hart opgroeit en vrucht
draagt.

Wat is er aan ons geestelijk leven toegevoegd?
Om te komen tot de vernieuwing van ons denken (Rom.12:2) moet er iets zijn
toegevoegd in ons innerlijk leven. Het Hebreeuwse grondwoord Jozef betekent ‘zal
toevoegen’. In Gen.30:24 lezen we dat Rachel erbij zei: ‘De HEERE voege mij een
andere zoon daartoe’. Het gaat er in het geestelijk leven om, dat Jezus aan ons
leven wordt toegevoegd. Door het geloof woont Hij in ons hart. Wij leven in Hem, als
de rank in de Wijnstok, waardoor wij in Hem vrucht dragen.

Het leven van Jezus
moet aan ons leven worden toegevoegd!
Door de vernieuwing van ons denken kunnen wij beproeven, ondervinden en
erkennen wat de goede, welgevallige en volkomen wil van God is in ons leven. De
Heilige Geest verlicht dan ons denken en geweten (vgl. Filip.:10; Ef.5:10).
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Aan onze software wordt in de wedergeboorte het veld van geestelijke liefde, genade
en vergeving toegevoegd. Jak.1:21 leert ons: ‘Ontvangt met zachtmoedigheid het
Woord, dat in u geplant wordt, wat uw zielen kan zalig maken.’
Wij dienen dus zoveel mogelijk te gaan denken en handelen vanuit het toegevoegde
en ingeplante principe van ‘liefde, genade en vergeving’.

Dit geeft nieuwe mogelijkheden
In het door genade ontvangen nieuwe bestand zit een mogelijkheid om negatieve
zaken uit ons juridische veld te verplaatsen naar het positieve medische veld. Je kunt
dat lezen in de aangehaalde tekst uit artikel 11. In art.12 van de Dordtse leerregels
wordt ons hierover verklaard: ‘En alsdan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet
alleen door God gedreven en bewogen, maar, van Gods bewogen zijnde, werkt hij
zelf ook.’ Het door God vernieuwde en verlichte denken de door Hem geactiveerde
wil geactiveerde wil gaan dus aan het werk om negatieve zaken in het persoonlijk
leven te overwinnen. Door het werk van de Heilige Geest is dit mogelijk. Het is een
levenslang leerproces voor de gelovige om ‘de Heere door Zijn Geest in zich te laten
werken’ (zie H.Cat., antw.103). Je moet dus bewust het goede in je leven toelaten en
het kwade weren en bestrijden. Rom.12 is hierin een sleutelhoofdstuk, waarin wij
worden gestimuleerd om vanuit het medische veld te leven en te werken. In vers 2
gaat het over de vernieuwing van het denken (de herprogrammering). In vers 21
worden de vermaningen van de verzen 9 t/m 20 samengevat. Vers 21 leert ons het
kernprincipe voor een gelovige: ‘Word door het kwade niet overwonnen, maar
overwin het kwade door het goede.’ Ik wil hier verderop nader op terugkomen.
Als we het verder weer vergelijken met de software in de computer, zien we dat er
elementen, delen en bestanden aanwezig zijn die hergeprogrammeerd zijn en dat er
blijvend moet worden hergeprogrammeerd. Dit laatste is nodig omdat er nog ‘een
oude innerlijke mens’ is overgebleven in de gelovige, die steeds meer moet
afsterven. Daar tegenover moet de ingeplante nieuwe mens zich steeds verder
ontwikkelen en groeien.

De oude innerlijke mens moet steeds meer afsterven
en de nieuwe mens moet zich steeds verder
ontwikkelen en groeien
Het zal duidelijk zijn dat de oude, vleselijke bestanden in gelovige niet zomaar zijn
weg te werken. Er kunnen diepgewortelde gewoontes, karakter- en boezemzonden
zijn, die met moeite zijn te overwinnen. We moeten wel beseffen dat negatief
gevormde karakters zijn te veranderen!
Er kan ook nieuwe kwade input via de gedachten en gevoelens binnenkomen en
worden geaccepteerd door ons denken.
In de afbeelding die volgt zie je dat het nu een wedergeboren persoon betreft. Er is
duidelijk iets toegevoegd aan het innerlijk leven. Het nieuwe ingeplante leven wordt
‘de nieuwe mens’ genoemd. Door het Evangelie en de werking van de Heilige Geest
is er licht en liefde gekomen in het hart.

Door het Evangelie en de werking van de Heilige Geest
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is er licht en liefde gekomen in het hart
In Joh.1 wordt ons verklaard hoe het Licht in de duisternis schijnt en welke uitwerking
dit heeft op de hoorders. Verderop wordt dit met een andere illustratie nader
uitgewerkt.
Je ziet die twee zaken (woorden) in de afbeelding van de toegevoegde nieuwe mens.
Dit wordt een bepalend en actief deel in je geestelijk leven. Het wordt eigenlijk het
vernieuwde medische veld in je leven. Het medische veld is het helende en helpende
deel in het leven van een gelovige.
De impact van de nieuwe mens is in ons getekende voorbeeld veel groter dan die
van de oude mens. Op de afbeelding zie je dat in het medische veld de werking van
de liefde, genade en vergeving sterk aanwezig is.

In het medische veld is de verlichting van de Heilige Geest zichtbaar aanwezig.
Het licht en de liefde, die door het Evangelie in ons hart zijn gekomen, hebben een
zeer belangrijke functie in de positieve ontwikkeling van het medische veld in ons
leven. Het verstand wordt er door verlicht. In 2 Kor.4:6 lezen we dat Paulus getuigt,
dat God ‘in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting van de kennis van
de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus’. We kunnen door deze
verlichting toenemen en groeien in genade en kennis. De geestelijke liefde is het
motiverende en sturende element in het geestelijk leven van de gelovige. Over deze
gave van de Heilige Geest kunnen lezen in Ef.3:16-21 (in het gebed van Paulus voor
de gelovigen). Dit is een verhelderend tekstgedeelte voor dit onderwerp. (Neem het
maar even door!) Het gaat over de innerlijke mens, het hart, het geestelijk centrum
van de mens, waarmee de Geest van God Zich verbindt. Door het geloof woont
Christus in het vernieuwde hart. Daarbij zijn de gelovigen in de liefde geworteld en
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gegrond (vers 18). Het geloof is ook door de liefde werkende (Gal.5:6). Paulus werd
zelf ook door de liefde van Christus gedrongen. In 2 Kor.5:14 lezen we vanuit de
Griekse grondtekst, dat de liefde van Christus ons vasthoudt, of in de greep houdt.
Je moet door de liefde van Christus gegrepen zijn… je moet er door worden
gemotiveerd! Als je door de liefde van Jezus Christus wordt gemotiveerd, zullen de
kolommen in jouw medische veld sterk toenemen.
Als je de motiverende liefde van Christus in je leven ervaart, zullen de gevoelens van
acceptatie en veiligheid sterker worden. Dicht bij het hart van Jezus groeien we in
liefde en voelen we ons geaccepteerd. Wij weten dan dat God ons heeft begenadigd
in de Geliefde (Ef.1:6) – hierdoor is onze veiligheid gewaarborgd.

Dicht bij het hart van Jezus
groeien we in liefde
en voelen we ons geaccepteerd
In het voortgaande proces van herprogrammering door de Heilige Geest en het
verlichte denken is de invloed en de inhoud van het juridische veld drastisch
afgenomen. De wanhoop is zelfs helemaal verdwenen uit het hart. Er moet nog wel
gewerkt worden aan de verdere verplaatsing van de gevoelens van afwijzing naar
het medische veld. Je ziet dat het gevoel en het besef van veiligheid en acceptatie al
een grote plaats hebben ingenomen in het geestelijk leven van de gelovige. Hopelijk
wordt het proces van ‘de afsterving van de oude mens’ en ‘de opstanding van de
nieuwe mens’ voortgezet. (Je kunt daarover lezen in Zondag 33 van de Heidelberger
Catechismus.) Geloof, hoop en liefde zijn nu verlicht door de werking van de Heilige
Geest. De kennis is een geheiligde kennis geworden. De zwakke punten van de
oude mens zijn nu in mindere mate actief, maar kunnen weer een negatieve rol gaan
spelen bij een verzwakking van de nieuwe mens en een achteruitgang van het
geestelijk leven. Het moeten de aandachtspunten blijven in het proces van
geestelijke groei. Een blijvende vernieuwing en hervorming is nodig!
In 2 Kor.4:16 lezen we dat de uitwendige mens van de gelovige verdorven wordt,
maar de inwendige mens van dag tot dag vernieuwd. In de Studiebijbel wordt bij
deze tekst aangegeven dat Gods Geest in en aan de mens een herscheppend en
vernieuwend werk doet, dat ook het denken ((Rom.12:2) en het voelen omvat. De
nieuwe, wedergeboren mens wordt voortdurend vernieuwd tot kennis naar het beeld
van Hem, Die hem geschapen heeft (Kol.3:10).
Zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus spreekt dus ook over ‘de opstanding
van de nieuwe mens’.

Herstel van negatieve gevoelens
Er moet niet alleen een vernieuwing van ons denken plaatsvinden, maar ook een
vernieuwing en herstel van negatieve gevoelens.

Er moet ook een vernieuwing en herstel
van negatieve gevoelens plaatsvinden
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Ik denk dat dit laatste over het algemeen in de reformatorische kerken te weinig aan
de orde komt. Er komen wel steeds meer hulpverleningsorganisaties op, die veelal
zijn gerelateerd aan de psychiatrische hulpverlening. De geestelijke problemen
dienen echter vooral ook binnen de prediking en het pastoraat plaats te vinden!
De Heere Jezus had in verhouding vaak pastorale en bevrijdende gesprekken met
‘afgewezen’ en door andere niet geholpen eenlingen. Denk aan de Samaritaanse
vrouw (Joh.4), de blindgeborene (Joh.9), de lamme te bethesda (Joh.5), tollenaren
en zondaren. Jezus bracht bij de Samaritaanse vrouw haar zonden en problemen
aan het licht (Joh.4:17-18). Als het lek werd boven water wordt gebracht, kan het
worden hersteld. Haar schuld was ook haar probleem. Ze ging alleen, op een heet
moment van de dag water halen. Blijkbaar ontweek hierdoor andere mensen. Het ligt
voor de hand dat ze zich schaamde wegens haar zondige verleden en leven. Uir vers
29 kunnen we afleiden dat ze zich van haar schuld bewust was. Ze getuigt daar
tegen de mensen van de stad: ‘Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat
ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?’ Als we onze schuld oprecht mogen
belijden, kan het ook komen tot het belijden van onze Zaligmaker, Die ons ook weet
te herstellen van negatieve (schuld)gevoelens. Bij Jezus is vergeving, genezing en
herstel!
De (gedeeltelijk) verlamde man bij Bethesda lag daar al 38 jaar te wachten op hulp
en genezing (Joh.5:5). Hij had niemand om hem in het badwater te werpen, zodat hij
bij de wonderlijke beroering van het water gezond zou kunnen worden. Het is een
ernstige vorm van afwijzing als je er niet bij hoort, als niemand je helpt in zo’n
erbarmelijke situatie. Hoogstens werd hij er gebracht (of ‘gedumpt’), maar verder niet
werkelijk geholpen. Hij mocht 38 jaar toekijken hoe anderen ‘vlak voor zijn neus’
werden genezen. Kan het erger? Jezus zocht deze vergeten ‘ellendige eenling’ op en
genas hem.
De blindgeborene uit Joh.9 moest ook lijden onder afwijzing. De Farizeeën uitten hun
boosheid over de genezing door Jezus tegen de blindgeborene. Vol verachting
voegden ze hem toe: ‘Jij bent geheel in zonden geboren, en leer je ons?’ We lezen
verder in Joh.9:34, dat zij hem uit de synagoge wierpen. Dit is wel een heel erge
vorm van afwijzing, dat ze deze aangeboren blindheid zagen als een straf van God.
Ze zeiden daarmee tegen hem, dat hij daardoor ook door God afgewezen was.
Daarna heeft Jezus deze man speciaal opgezocht, tot geloof in Hem gebracht en
gesteld boven de geestelijk blinde Farizeeën. Hij werd door Jezus aanvaard en
verhoogd!
Jezus Christus is gekomen om te verlossen, te bevrijden, te herstellen en te
genezen. Hij heeft de gehele mens op het oog, om er iets heel moois van te
maken… tot eer van God en tot acceptatie en zaligheid van afgewezen zondaren.

Jezus ziet de gehele mens,
om er, tot Gods eer,
iets heel moois van de maken…

Genezing van pijnlijke herinneringen
Professor David A. Seamands heeft op pastoraal gebied onder meer het boek
‘Genezing van pijnlijke herinneringen’ geschreven. Op het kaft wordt aangegeven:
‘Tijd geneest niet de herinneringen aan ervaringen, die zo pijnlijk waren, dat ze diep
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in de gedachtewereld zijn weggeduwd. Daarbij hoort een periode van hulpverlening,
een tijd van genezend gebed en een periode van nazorg. In ‘Genezing van
herinneringen’ kunt u leren hoe Gods genezende kracht u kan bevrijden van de
tirannie van pijnlijke herinneringen, die een effect hebben op uw huidige gedrag en
uw christelijke groei.’
Hij merkt op, dat ‘een zeer waardevolle bron voor het vernieuwen van
gedachtepatronen ook te vinden zijn in prachtige gezangen en geestelijke liederen’.
Verder vindt hij het ontwikkelen van nieuwe relaties en het deelnemen in de
gemeenschap van een kleine groep in de christelijke gemeente belangrijk voor
verdere innerlijke genezing. Hij leert ons: ‘Op dit punt kan de gemeente bijzonder rijk
functioneren als het genezende lichaam van Christus. Bepaalde wonden zijn zo diep,
dat er nooit een volledige genezing en herprogrammering zal zijn zonder een
ondersteunende groep die ons liefheeft en aanvaardt zoals we zijn, en ook
voldoende om ons geeft…’
Seamands heeft het verder over ‘het proces van het hervormd worden door de
vernieuwing van ons denken’. Voor herstel dient er een verandering te komen van
gedachtepatronen. Hij laat ons weten: ‘Verandering in onze manier van denken is
van essentieel belang.’

‘Verandering in onze manier van denken
is van essentieel belang’
Hij heeft in zijn boek een lijst opgenomen over de vernieuwing van ons denken.
Hierin worden bijbelse noties aangehaald, die genezend kunnen zijn voor mensen
die behept zijn met een lage eigenwaarde en perfectionistische gedachtepatronen.
Bovenaan deze lijst wordt al aangegeven dat ‘de oude mens afleggen en de nieuwe
aandoen’ (Kol.3:9-10) ‘een deel vormt van het herprogrammeren, dat van zo vitaal
belang is bij de genezing van ons perfectionisme’.

Hoe verplaatsen wij onze software naar het goede veld?
Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk zaken van ons innerlijk leven verplaatsen
vanuit het genoemde negatieve, juridische veld naar het positieve medische veld.
Paulus geeft in Rom.6:14 aan: ‘Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt
niet onder de wet, maar onder de genade.’ Door te zondigen plaatsen wij ons weer
onder de wet, op het juridische veld. Gelovigen behoren vanuit de genade te leven
en te handelen!
Veel gaat er verkeerd in het kerkelijk leven als er geen helderheid is in de verhouding
tussen wet en Evangelie. Er kan zelfs sprake zijn van een onjuiste vermenging van
wet en Evangelie.

Er kan sprake zijn van een
onjuiste vermenging van wet en Evangelie
Dit heeft te maken met het oudtestamentisch denken ten koste van de openbaring in
het Nieuwe Testament. In het innerlijke leven gaat het ook over het plaatsen van
geestelijke zaken op het juridische veld, terwijl ze op het medische veld behoren.
Daardoor ontstaan er valse schuldgevoelens en blijven zelfs gelovigen ronddolen op
het veld van twijfel en kleingeloof. Het vrijmoedige geloof en het staan in de vrijheid
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ontbreken dan - bij veel behoudende christenen zelfs het grootste deel van hun
leven. Er zijn helaas nog heel wat bekommerde gelovigen die hun altijd maar onder
het juk van de dienstbaarheid gebogen gaan, tot het einde van hun leven toe. Paulus
spoort ons alle gelovigen aan: ‘Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus
vrijgemaakt heeft, en wordt niet opnieuw met het juk van de dienstbaarheid
bevangen’ (Gal.5:1).
In het geloof dienen negatieve zaken, zoals twijfel, ongeloof, wetticisme, boze en
depressieve gevoelens te worden verplaatst naar het positieve veld van ‘liefde,
genade en vergeving’.

De functie van het nieuwe verbond
Om dit helder te krijgen dienen we de functie van het nieuwe verbond te begrijpen.
Dit wordt ons duidelijk gemaakt in Hebr.8:7-13. Je moet dit naast de uitleg die wordt
gegeven, maar eens goed lezen. Er kwam behoefte aan het nieuwe verbond (met de
Middelaar hiervan: Jezus Christus), omdat het oude verbond (met de wet van Mozes)
niet kon voldoen aan het doel van God, namelijk om de relatie met de zondige mens
weer te herstellen. De mens kan de wet van God niet houden door zijn zondige
natuur en geneigdheid tot zondigen. (Zie: Hebr.8:7-9.)
Het nieuwtestamentische verbond heeft een ander karakter.

Het nieuwtestamentische verbond
heeft een ander karakter
Jezus heeft de wet vervuld en de weg geopend voor een nieuw verbond, dat het
oude vervangt. We lezen hiervan in Hebr.8:13: ‘Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo
heeft Hij het eerste oud gemaakt; wat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de
verdwijning.’ Het gebruikte Griekse werkwoord ‘palaiō’ betekent ‘oud maken, voor
verouderd verklaren, doen ophouden’. De perfectumvorm ‘pepalaiōken’ geeft aan dat
God het voor verouderd heeft verklaard (al in Jer.31 – zie dit vooral in de verzen 3134) en dat het gevolgen heeft in het heden. Dit betekent dus dat het van groot belang
is voor het geloof van nu.

Leef vanuit het nieuwe verbond!
God heeft ons in Zijn Zoon Jezus Christus het bevrijdende principe van ‘liefde,
genade en vergeving’ gegeven. Dit wordt door de Heilige Geest ingeplant en
geplaatst in het hart van een gelovige. Het is een gave vanuit het nieuwe verbond.
De gelovige dient hier ook uit te leven en mee te werken! Omdat het oude principe
van ‘recht en vergelding’ ook nog in zijn hart aanwezig is, kent de geestelijke mens
de strijd tussen ‘de oude mens’ en ‘de nieuwe mens’. Het oude vleselijke principe
moet het steeds meer gaan verliezen van het nieuwe geestelijke principe in het leven
van een gelovige.
Als je gelooft moet je dus leren om de negatieve dingen in je leven te verplaatsen
naar het positieve veld, waar het principe van ‘liefde, genade en vergeving’ heerst.
Onderzoek maar eens hoeveel er wordt geleefd en gewerkt vanuit het negatieve
principe, in je eigen leven, in je gezin en in het kerkelijk leven. Leef je nog onder de
wet vanuit het principe van het oude verbond, of mag je leven en handelen vanuit het
nieuwe verbond, vanuit het geloof en de vrijheid in Jezus Christus. Ga er in het
vervolg goed op letten vanuit welk principe je leeft.
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Bid om de gave van ‘de onderscheidingen van geesten’(1 Kor.12:10) en streef er
naar om ook de input, die via je gedachten tot je komt, te beproeven en te
herkennen. Deze gave van de Heilige Geest kan je per influistering gegeven worden.
Dit vereist een biddende houding. Houd in alles gelovig contact met jouw Heer en
Meester. Leer te leven naar de gezindheid en het gevoelen van Christus (Filip.2) en
de principes van de Bergrede.

Leer te leven naar de gezindheid
en het gevoelen van Christus
en de principes van de Bergrede
Laat je geestelijk leiden om negatieve zaken in je innerlijk leven door geestelijk
denken te verplaatsen naar het positieve veld.
Op het gebied van het geloof en het geestelijk leven gaat het om plaatsvervanging
en het verplaatsen van zaken in je innerlijk leven. Voor de plaatsvervanging heeft
Jezus Christus gezorgd. Hij is in de plaats van zondaren gestorven. Hij heeft de
schuld op Zich genomen en weggedragen aan het kruis. Voor de gelovigen zijn hun
zonden daardoor gekruisigd en hebben zij de gerechtigheid van Jezus Christus
ontvangen. Het woord vergeven betekent eigenlijk ‘vèr-weg-geven’.
Onze zonden zijn verplaatst naar de onschuldige Jezus, zodat wij door Hem
rechtvaardig zijn voor God. De liefde, genade en vergeving zijn naar ons verplaatst,
zijn ons deel geworden, als wij geloven.
Nu moeten wij ook leren om in ons innerlijk leven onze zonden, zondige neigingen,
smarten en pijn te verplaatsen naar het veld van liefde, genade en vergeving. Door
de werking van de Heilige Geest in ons hart zal er dan vergeving, heling en genezing
worden ervaren. Wij mogen het dan weer eens beseffen: ‘Waarlijk, Hij heeft onze
krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen…’ (Jes.53:4).

Hoe worden wij geestelijk gevoed?
Zoals al is aangegeven worden onze gedachten gevoed vanuit de geestelijke wereld.
Op de volgende afbeelding zien we dat er bij een gelovige een voeding en aansturing
is van de heilige Geest. Op geestelijk gebied is hij immers aangesloten op de
‘hemelse voedingsbron’. Jezus Christus is de Levensbron en vanuit Hem deelt de
heilige Geest deelt het de gelovigen mee. Jezus zegt Zelf van de Heilige Geest, tot
Zijn discipelen:’Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal
het u verkondigen’ (Joh.16:15). De stromen van levend water, die uit het binnenste
van de gelovigen zullen vloeien, komen van de Heilige Geest (Joh.7:38-39).
De invloeden, voeding en aansturing van de Heilige Geest komen binnen via de
geestelijke mens. In de vorige afbeelding wordt deze ‘de nieuwe mens’ genoemd. De
Heilige Geest communiceert via de gedachten en beïnvloedt via de geestelijke mens
het denken.
De gedachten en de denkwereld van de gelovige worden ook nog geconfronteerd
met de boze geestelijke invloeden, die via de oude mens willen binnendringen. De
oude mens wordt in de nieuwe afbeelding ‘de vleselijke mens’ genoemd.
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Denken, gevoel en wil
In deze afbeelding zien we dat aan het denken het gevoel en de wil zijn toegevoegd.
Het gevoel en de wil spelen natuurlijk ook een belangrijke rol in ons geestelijk leven.
De invloeden vanuit de geestelijke wereld hebben ook effect op het gevoel en de wil.
In de wedergeboorte is door de werking van de Heilige Geest het hart zacht
geworden en het denken verlicht; daarbij zijn ook de hartstochten gereguleerd en is
de wil vernieuwd. De wil heeft zelfs de wil gekregen om te geloven. Je kunt dit lezen
in de artikelen 11 en 12 van Hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse Leerregels.
De hartstochten en emoties horen bij het gevoel. Zij worden bij de gelovigen
gereguleerd, dat wil zeggen dat ze zich naar het goede van God en Jezus Christus
zijn gaan richten, dat ze geestelijk zich beter laten leiden, dat het hierbij meer ordelijk
en regelmatig gaat verlopen. Door de goede geestelijke invloeden, voeding en
aansturing zijn ze dus beter in goede banen te leiden. Het vernieuwde denken speelt
hierin een belangrijke rol.
In het boek ‘Vrijheid in Christus’ van dr. Neil Anderson stelt hij dat het gevoel
samenwerkt met het autonome zenuwstelsel (met de onvrijwillige automatische
lichamelijke functies). De wil werkt samen met het somatische of het animale
zenuwstelsel (met de vrijwillige lichamelijke functies). Het animale zenuwstelsel
regelt de reflexen en skeletspieren; het gaat hierbij over de spraak, de gebaren en
lichaamsbewegingen waarover wij bewust controle hebben. Het zal duidelijk zijn dat
onze wil hiermee verbonden is.
Het autonome systeem in het zenuwstelsel regelt onze klieren en alle automatische
lichaamsfuncties waarover de wil geen controle heeft. Denk hierbij aan het
kloppende hart en de werking van de hormonen. Anderson leert verder: ‘Het
autonome systeem werkt samen met ons gevoel, waar we evenmin wilscontrole over
hebben. Je kunt jezelf niet ‘willen’ anders te voelen – maar je kunt wel de manier
waarop je denkt veranderen, wat vervolgens weer invloed heeft op hoe jij je voelt.’
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We hebben globaal genomen geen bewuste en sterke controle over onze emoties.
Ons gevoel heeft in bepaalde gevallen hulp nodig van een gezond verstand en een
sterke wil.
We lezen in Spr.15:13: ‘Een vrolijk hart zal het aangezicht blij maken; maar door de
smart van het hart wordt de geest verslagen.’ Negatieve gevoelens kunnen leiden tot
psychische problemen en zware depressies.

Negatieve gevoelens kunnen leiden tot
psychische problemen en zware depressies
In Spr.17:22 wordt verklaard: ‘Een blij hart zal een medicijn goed maken; maar een
verslagen geest zal het gebeente verdrogen.’ Positieve gevoelens zijn belangrijk voor
herstel, zoals we dit zien in Spr.18:14: ‘De geest van een man zal zijn krankheid
ondersteunen; maar een verslagen geest, wie zal die opheffen?’
De genoemde teksten laten ons zien hoe belangrijk het is, dat ‘denken, gevoel en wil’
op een positieve samenwerken. Het vernieuwde denken en de wil tot geloven
kunnen negatieve gevoelens tot de orde roepen. Met een nuchtere wilskracht wordt
het gestrande voertuig van het zware gevoel weer op de weg geplaatst! Waar een
vernieuwde wil is, daar is ook een weg voor een wegkwijnend gevoel. Het gelovig
denken en de standvastige wil kunnen het deprimerende gevoel opbeuren met het
Woord van God en hem bemoedigen met Ps.43:5, waarin een gelovige zichzelf
toespreekt: ‘Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op
God, want ik zal Hem weer loven; Hij is mijn Verlosser en mijn God.’
Omdat seksuele klieren deel uitmaken van het autonome zenuwstelsel, heeft het
gevoel op ‘gevaarlijke momenten’ hulp nodig van een standvastige wil en een
nuchter denken. Het denken heeft ook ons historisch record (met de seksuele
ervaringen) geprogrammeerd. Seksuele gevoelens uit het verleden kunnen worden
geactiveerd door nieuwe beelden en verleidingen. Niet-gereguleerde gevoelens
kunnen dan gemakkelijk weer de overhand krijgen. Boze geestelijke invloeden
kunnen onze zwakke plekken en ingangen van vroeger moeiteloos terugvinden.

Boze geestelijke invloeden kunnen onze
zwakke plekken en ingangen van vroeger
moeiteloos terugvinden
De vernieuwde wil en het heldere verstand zijn daarom nodig om met de hulp van de
Heilige Geest de verleiders de wacht aan te zeggen en te verdrijven. Zonder
geestelijke wapenrusting is het moeilijk seksuele verleidingen te weerstaan.
We moeten toegeven dat veel christenen vooral op dit gebied hun zwakheden
kennen en voelen. Dagelijks is het voor ons nodig om te bidden: ‘Leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van de boze.’ In antwoord 127 van de Heidelbergse
Catechismus wordt onze zwakheid vertolkt, maar ons ook de hulp en kracht
aangewezen, waardoor wij staande kunnen blijven! (Lees dit maar in het antwoord.)
Het denken heeft een leidende functie ten opzichte van het gevoel en de wil. Het
verlichte denken moet het gevoel en de wil ‘de baas blijven’. Het denken zal zich
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bezinnen op alles wat je te binnenschiet. In het boek Spreuken zie je hoe belangrijk
de wijsheid is. Neem wijze besluiten. Gebruik altijd je verstand!

Gebruik altijd je verstand!
Laat je niet leiden door je blinde gevoel. Je kunt iets wel willen… maar is het ook
verstandig? Bezin je, voordat je aan iets begint.
Karakter en het opgebouwde historische record aan ervaringen en gevoelens spelen
een belangrijke rol bij het gevoel. Door een laag zelfbeeld en ervaringen van
afwijzing kun je vanuit je gevoel geen objectieve en nuchtere beslissingen nemen.
Zelfs de wil kan zich door negatieve gevoelens laten meeslepen in een zielig hoekje
en zeggen: ‘Laat me maar met rust… ik wil niet meer, het hoeft voor mij niet meer.’
De verslapte wil heeft dus ook het verstand en het Schriftuurlijk denken nodig om de
rug te rechten en stevig op de benen te gaan staan. Vanuit Hebr.12:12 kan een
sukkelende gelovige met te weinig geestelijke wilskracht worden aangespoord met
de woorden: ‘Daarom richt weer op de trage handen, en de slappe knieën…’
Door schade en schande kun je wijs worden… niet door je gevoel, maar door je
verstand te gebruiken. Met je gevoel kun je niet goed relativeren in nieuwe situaties.
Als je jong en nog vrij bent, kunnen je wil en je gevoel verliefd worden op een
ongelovig, niet-christelijk meisje. Als christen zul je dan je verstand moeten
gebruiken. Je moet dan goed nadenken over de gevolgen.

Denk goed na over de gevolgen!
Afgezien van karakter, aard en aangeboren zelfbeeld zijn onze gevoelens in eerste
instantie het resultaat van ons denken. Veel gevoelens zijn in het verleden
geprogrammeerd en in een bepaald veld geplaatst door het denken. Het zijn eigenlijk
niet zozeer de omstandigheden die bepalen hoe we ons voelen, maar de manier
waarop we de gebeurtenissen met behulp van ons denkproces verwerken. Het gaat
om de interne reactie op de externe druk.

Interne reacties op externe druk
De zaken ‘boosheid, angst, afwijzing en twijfel’ uit het juridische veld van de
afbeelding kunnen voor een groot deel zijn voortgekomen uit externe druk. Het heeft
de geest en psyche in een ongezonde spanning gebracht. Als er een te zware druk
op ons wordt uitgeoefend, ontstaat er stress en innerlijke weerstand. Ook het lichaam
zal hierop reageren. Onze adrenalineklieren geven dan cortisonachtige hormonen vrij
in ons lichaam, waardoor wij willen vechten of vluchten. Wij komen met een
aangewakkerde boosheid in de verdediging of slaan angstig op de vlucht voor de
dreigende gevaren. We kunnen ook vertwijfelt en in paniek geraken. Het gevoel van
machteloosheid, hulpeloosheid en noodgedwongen overgave kan over ons komen.
Soms worden er een zware inbreuk gedaan op de gevoelens van jonge en zwakke
personen. Levenslange trauma’s kunnen het gevolg zijn.
Bij aanhoudende druk en stress kunnen de adrenalineklieren het niet meer aan en
kunnen er zelfs psychische en lichamelijke klachten uit voortkomen.
Ook al is het niet zo erg, toch reageren we er intern op, worden onze gevoelens
gevormd (of misvormd) en wordt het geprogrammeerd in ons historisch record. Bij
herhalingen worden de gevoelens versterkt en opgehoogd.
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Het gaat er bij dit alles om hoe we er tegenaan kijken en hoe we de aangrijpende
gebeurtenissen verwerken en vertalen. Het denken en de wil kunnen er voor kiezen
om op God te vertrouwen en zichzelf niet te beschouwen als hulpeloze en
machteloze slachtoffers van de omstandigheden. Als je op jezelf en je
machteloosheid blijft staren, met een Goliath in het zicht, ben je al aan de
verliezende kant.

Als je op je machteloosheid blijft staren,
ben je aan de verliezende kant
Dit was het geval bij een leger bange Israëlieten. De kolom angst werd daar steeds
weer opgehoogd door het dreigend praten van Goliath en de angstaanjagende
binnenpraters. De demonen zijn vaak de binnenpraters, die je het moeilijk maken in
moeilijke omstandigheden. Als je ze buiten de poort houdt, is er niets aan de hand.
Als je ze gelooft en hun woorden beaamt en overneemt, haal je de problemen in
huis. Demonen proberen ook bij gelovigen angst in te boezemen, boosheid op te
wekken en twijfel in te blazen. Als je die mails niet opent en de pop-ups blokkeert en
uitschakelt is er niets aan de hand. Als je door het geloof bij Jezus Christus hoort,
heeft de duivel zijn vermeende recht op jou verloren. Hij heeft bij jou geen
rechtsgrond en geen voet om op te staan. Geef hem en zijn demonen dan ook geen
grond en geen plaats in je leven!
De druk die vanuit de boze geestelijke wereld op je wordt uitgeoefend is slechts
externe druk. Je bent intern door het geloof aan Jezus verbonden. Je staat als
gelovige met Hem in verbinding. Zorg daarom ook dat er genoeg voeding is via jouw
geestelijke mens, die zich door de Heilige Geest aan Jezus Christus verbonden weet.
Zorg ervoor dat je deelt in de geestelijke overwinningen van de Overwinnaar!

Zorg ervoor dat je deelt
in de geestelijke overwinningen van de Overwinnaar!
Zelfs een machtige Goliath in je leven is in principe een grote verliezer. Is ‘afwijzing’
jouw Goliath? Is dat de grootste kolom in het veld van de oude mens? Zie op de
Overwinnaar Jezus Christus, Die jou heeft geaccepteerd als afgewezen verliezer. Als
Jezus al hield van de ‘loser’ en mislukkeling die je voorheen was en je als zodanig
accepteerde, hoe heerlijk is het dan dat je mag weten dat Hij altijd van je zal blijven
houden. Zullen jouw nieuwe mislukkingen je van Hem vandaan houden? Nee toch?
Jezus heeft je aanvaardt zoals je was, zoals je bent en zoals je zult worden. Door dit
steeds weer gelovig te bedenken, zul je steeds steviger gaan staan in de vrijheid
waarmee Christus je heeft vrijgemaakt (Gal.5:1).
Geloven is weten... blijven geloven is zeker weten. Op Jezus zien is geloven… op
Jezus blijven zien is vast geloven.
Is jouw Goliath soms een boezemzonde, die je maar niet kunt overwinnen? Zonden
en zwakheden op seksueel gebied zijn heel hardnekkig. Is dat jouw grootste kolom in
het veld van de vleselijke mens? Bedenk eens hoeveel kwaad deze boezemzonde je
al heeft berokkend? Als je op het juridische veld met deze zonde gaat strijden, zul je
het steeds weer verliezen. Ga maar eens kijken wat er voor jou is te verkrijgen op het
medische veld. Daar zijn de helpende en helende invloeden van de Heilige Geest 66

onder Zijn leiding is de geestelijke mens in staat om het vleselijke in je te overwinnen.
Houd je dus maar bezig met de geestelijke zaken van het medische veld. Zorg ervoor
dat je daar meer voeding ontvangt, zodat je sterk genoeg wordt om de verleiding te
kunnen weerstaan. De vleselijke Goliath zal dan ondervoed raken en zijn verleidende
kracht verliezen. Op dit gebied gelden ook het principe van Rom.12:21: ‘Word niet
overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’
Je moet niet teveel met een verliezer omgaan, want dan wordt je zelf ook en
geestelijke ‘loser’. Jouw interne loser is je vleselijke mens. Bij een gezonde gelovige
is zijn vleselijke mens aan het sterven. Hij is duidelijk aan de verliezende kant.

Nieuwe ervaringen en contacten
In de nieuwe afbeelding gaat het om het reageren op nieuwe ervaringen en
contacten. De gelovige is op weg. Hij wandelt op de loopbaan van het geloof. Hij
heeft al heel wat ervaring opgebouwd. Hij heeft al heel wat geestelijke bagage
meegekregen. Er zal weer van alles op hem afkomen. Hoe zal hij handelen in nieuwe
situaties? Zal hij zich niet laten verleiden? Zal hij voornamelijk blijven werken vanuit
het medische veld? Zal zijn geestelijke mens steeds meer de overhand krijgen in zijn
leven? Hoe laat hij zich verder beïnvloeden, leiden en voeden?
Is zijn tijd van eerste liefde en toewijding voorbij? Is er achteruitgang in zijn geestelijk
leven? Gaat hij verslappen in de geestelijke strijd? Doet hij nog steeds de
wapenrusting aan als het nodig is?

De weg van bevrijding en genezing
In het pastorale gedeelte wil ik praktische handreikingen geven voor bevrijding uit
occulte belastingen en geestelijke depressie. Het gaat daar dus over een praktische
vorm van bevrijdingspastoraat, genezingspastoraat en begeleidingspastoraat. Het
pastorale gedeelte is ‘oplossingsgericht’.
Aan de hand van symbolische tekeningen kunnen dan zonden worden opgespoord,
demonische invloeden worden onderkend en de oorzaken van geestelijke depressies
aan het licht worden gebracht. Daarbij kan er met zo’n illustratie worden gezocht naar
oplossingen, in de weg van het erkennen en belijden van ingegroeide zonden,
toegelaten besmettingen en kwalijke eigenschappen. Ook veel christelijke mensen
zijn hiermee behept. Het zijn de zwakke en zieke plekken in het leven, waarop de
parasieten van de boze zich hebben vastgezet. Het kunnen zondige familiepatronen
zijn, maar ook toegelaten verleidingen en zonden in het persoonlijke leven. Dit zijn
zaken die (diepe) schade aanbrengen in het emotionele, psychische en geestelijke
leven. Velen zitten er al zo diep in vast, dat ze hulp van buitenaf en vooral van
Bovenaf nodig hebben. Er kunnen ook psychische en emotionele zwaktes en
beschadigingen zijn, waarvoor genezing (of ‘healing’) nodig is. Al deze zaken kunnen
ook een goede ontwikkeling in het geloofsleven van de gelovigen belemmeren.
Sommige gelovigen komen hierdoor zelfs terecht in een neerwaartse spiraal van
donkerheid en depressie. Je herkent een aantal van deze zaken in het leven van
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Jakob, die na het verdwijnen van Jozef uit zijn leven waarschijnlijk zo’n 22 jaren min
of meer depressief is geweest.

Dieptepunten
Verschillende bekende dieptepunten in het leven van Jakob wil ik gebruiken om er
persoonlijke lessen uit te halen voor de levensloop van gelovigen en ook
ongelovigen. Wij kunnen zo onze dieptepunten in het leven hebben. Deze
dieptepunten zijn ook de momenten van zwakte en kwetsbaarheid, waarop de
duivelse parasieten zich proberen te nestelen. Het begint al bij het negatieve en
pessimistische denken. Rondvliegende influisteringen, angsten en zorgen kunnen
om ons hoofd fladderen; we moeten er echter voor waken dat ze zich niet gaan
nestelen in ons haar. Zondige en zwakke karaktertrekken maken ons ook kwetsbaar
en vatbaar voor boze invloeden. Zwaarmoedigheid kan de toevlucht nemen tot
slechte ‘raadgevers’, zoals die zich via internet aandienen. Men kan zich zelfs uit
vertwijfeling aan een occulte, demonische macht toewijden. De demonen zijn al snel
aanwezig in onze dieptepunten, zoals het vuile water de lage plaatsen vult.
God wil echter ook tot ons komen, juist in onze dieptepunten. Jezus nodigt ons in
Matth. 11:28: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u
rust geven.’

Dieptepastoraat
Ik denk dat we moeten beginnen om het zwakke, het kwetsbare en het beschadigde
te onderkennen in ons leven en in het leven van anderen, die aan onze zorgen zijn
toevertrouwd. Het kan al aanwezig zijn in het karakter, het denken, het psychische of
het emotionele leven. Het kan in ons voorgeslacht of in onze familie zitten. Als
zonden aan de hand zijn gehouden in het voorgeslacht of in de familie, zoals bij
Jakob, kan er een bepaalde ‘vloek’ aanwezig zijn of een occulte belasting. Het kan
een zwak zijn voor alcohol, het kijken naar slechte films of het spelen van
computergames. Het kan trots zijn. Het kunnen minderwaardigheidsgevoelens zijn.
Er kunnen zwaktes zijn op het gebied van seksualiteit of wereldse verleidingen. De
oorzaken kunnen ook psychische of emotionele beschadigingen zijn. Als er ruzies,
familievetes, kerkelijke onenigheden en andere niet (goed) opgeloste problemen zijn
(geweest), kunnen er beschadigingen, zwakke en kwetsbare plekken zijn
overgebleven. Veel mensen zijn gekwetst of beschadigd, weer andere zijn behept
met zwaktes op Psychisch, emotioneel en sociaal gebied. Volgens dr. Anderson is
maar 15 procent van de Amerikaanse christenen in zijn omgeving vrij van negatieve
belastingen. Wie dienen eerst te onderzoeken waar zulke belastingen vandaan
komen. Hoe zijn ze ontstaan? Hoe zijn ze zich gaan nestelen in het denken? Hoe zijn
ze gaan voortwoekeren in het psychische en emotionele leven? Wat hebben ze
teweeggebracht in het innerlijk? Wat hebben ze gedaan met het zelfbeeld en met het
wereldbeeld? Vooral veel jongeren hebben een verwrongen zelfbeeld en
wereldbeeld (wat dan ook nog wordt gevoed door de computergames en bepaalde
films). Waarom hebben velen geen realistisch beeld van zichzelf en van anderen? Ik
wil verderop doorgaan op het verbeeldingsscherm, waardoor men zichzelf, anderen
en zelfs God waarneemt. Welk zelfbeeld, mensbeeld en Godsbeeld heb jij?
Voordat we verder willen gaan met het zoeken naar oplossingen van de problemen,
kunnen we beter ‘af steken naar de diepte’. Als we dieper graven, kunnen de diepste
oorzaken naar boven komen. Bijna alle verslavingen hebben diepere oorzaken.
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Ik noem dit dieptepastoraat.

Het dieptepastoraat kan verder uitmonden in
begeleidingspastoraat,
genezingspastoraat of
bevrijdingspastoraat.
Pastoraat heeft te maken met herderlijke zorg op geestelijk gebied. Jezus is de
goede Herder (Joh. 10). Hij kent Zijn schapen (vers 14). Spr. 27:23 leert ons: ‘Zijt
naarstig, om het aangezicht van uw schapen te kennen; zet uw hart op de kudden.’
In mijn Engelse bijbel lees ik: ‘Be diligent to know the state of your flocks, and attend
to your herds.’
Het zal duidelijk zijn dat we in het pastoraat moeten letten op de innerlijke toestand
van hen die we begeleiden en willen helpen. Laten we het beeld van de herder en
zijn schapen weer oppakken. Het is normaal dat een herder zijn schapen leidt. Hij zal
echter de jonge lammeren en de zwakke en kwetsbare schapen op een bijzondere
wijze begeleiden. We kunnen dit lezen in Jes. 40:11, waar de HEERE over Zichzelf
zo troostvol en bemoedigend spreekt: ‘Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij
zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden
zal Hij zachtjes leiden.’ In het pastoraat zal er op geestelijke wijze ook zo voorzichtig
en beschermend moeten worden omgegaan met de zwakken, gekwetsten en
beschadigden. Veiligheid is de eerste levensbehoefte. Bij de zwakken, gekwetsten
en beschadigden is er meestal een inbreuk of schending geweest in hun gevoel van
veiligheid. Een geest van angst heeft zich daarna meester gemaakt over deze
slachtoffers. Er zijn genoeg angstaanjagende demonen die zich daarna graag als
parasieten vestigen in het leven van deze mensen. De gevoelens worden negatief
verdiept en geïntensiveerd. In het dieptepastoraat moet er dan worden gezocht naar
de diepere oorzaken van de angst. Hoe zijn de angsten ontstaan? Wat is er verder
gebeurd? Daarna kan er worden gekeken of er alleen maar begeleiding nodig is, om
‘het schaap’ weer rustig te krijgen, zodat het verder (weer) vertrouwend achter de
goede Herder aan kan gaan. Als er teveel pijn en innerlijke verwonding is, komt het
genezingspastoraat om de hoek kijken. Als er al sprake is van demonische belasting,
zal eerst het bevrijdingspastoraat aan de orde moeten komen. Een demon of een
occulte besmetting hebben zo’n overheersende en belastende invloed op een
slachtoffer, dat daar eerst op een geestelijke en bijbelse wijze mee om moet worden
gegaan. In de naam van Jezus Christus kunnen op dit gebied machtige dingen
gebeuren! Hier zijn vanaf de bijbelse tijd tot nu toe veel praktijkvoorbeelden van te
noemen.
De genade en de macht van God zijn groot!
Ik wil dit verderop in het boek praktisch uitwerken.
Als de demonische belasting en invloed is verdwenen, kan het genezingspastoraat
plaatsvinden. Uiteindelijk zal er dan ook nog het begeleidingspastoraat kunnen
volgen.
In het verleden, in de nieuwtestamentische tijd en in de oudchristelijke kerk, waren er
gemeenteleden die aan bevrijdingspastoraat deden en het exorcisme in praktijk
brachten. Exorcisme betekent letterlijk ‘bezwering’. Dit woord is door de kerkvaders
uit het heidens taalgebruik overgenomen, maar wordt in het Nieuwe Testament
nergens gebruikt. Het lijkt mij daarom ook beter om het woord ‘exorcisme’ hiervoor
niet te gebruiken. Er waren in het begin van de nieuwtestamentische tijd al gelovigen
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die door God werden gebruikt om demonen uit te drijven. Dit betrof gevallen van
demonische bezetenheid of demonische gebondenheid. Ik zal de kenmerken en
verschillen verderop aantonen. Deze gelovigen hadden daar speciale geestelijke
gaven voor ontvangen. We kunnen dat onder meer al lezen in 1 Kor. 12. In de
verzen 9 wordt ons geleerd dat iemand ‘de gave der gezondmaking’ kan hebben
ontvangen door de Heilige Geest. In vers 10 lezen we over ontvangen gaven onder
de gelovigen: ‘En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en
een ander onderscheidingen der geesten…’
In de Studiebijbel wordt bij deze teksten verklaard inzake ‘genadegaven, werkingen
en onderscheidingen’, dat het meervoud suggereert ‘dat het niet om een gave gaat
die een gelovige permanent bezit, maar dat het bij elke genezing op zichzelf een
gave van God is. Zo is de gelovige die de gave ontvangt, voortdurend afhankelijk van
God die geeft.’
Dat is een opmerkelijke gedachte en uitleg. Het laat zien dat ‘het ambt van alle
gelovigen’ van groot belang is in het uitoefenen van de genoemde vormen van
pastoraat. Veel gelovigen krijgen er namelijk mee te maken, bij zichzelf, in hun gezin,
bij vrienden of bij bekenden. We krijgen zo allen wel de mensen, die op bepaalde
momenten aan onze zorgen worden of zijn toevertrouwd. En in crisissituaties is het
dan wel belangrijk dat we Gods genade en macht kennen en de bijbelse weg van
bevrijding en genezing weten.
Bij vers 10 verklaart de Studiebijbel: ‘’Werkingen van krachten’ is een verzamelnaam
voor allerlei tekenen en wonderen die door de kracht van de Heilige Geest worden
verricht. Daarbij kunnen we denken aan bevrijdingen van demonen (Hand. 16:18) en
andere wondertekenen (Hand. 13:11), die we ook in de bediening van de apostel
aantreffen.’ Bij de ‘onderscheidingen (of beoordelingen) van geesten’, kunnen we
naasten het toetsen van profetieen dit ook opvatten ‘als een gave waardoor men de
werking van boze geesten ontmaskert (bv. In het geval van gebondenheid),’ aldus de
Studiebijbel.

Uitdrijvingen van demonen
In het Oude Testament was er in Israël geen officiële demonologie. We komen het
wel tegen in de geschiedenis van Saul en David. Het gaat in die geschiedenissen
meer over door God gezonden en toegelaten ‘strafengelen’, als gevolg van de
zonden van Saul en David. Bij Saul kun je hierover lezen in 1 Sam. 16:14; vgl. ook
18:10 en 19:9. Bij David tref je het aan na de volkstelling (2 Sam. 24:16). In rabbijnse
traktaten kom je in de laatste twee voorchristelijke eeuwen naast het uit het Grieks
stammende woord ‘demonen’ ook de Joodse uitdrukkingen ‘boze’ of ‘onreine
geesten’ tegen. Een enkele keer gebruiken ze ook de naam ‘Beëlzebul’ voor hun
aanvoerder.
Het was de algemene verwachting in Israël, dat de komende Messias de demonen
zou vernietigen. Dit gebeurde dus ook bij het optreden van Jezus!

Door Jezus en Zijn discipelen
Als het werk van Jezus wordt samengevat in de eerste drie evangeliën, worden deze
uitdrijvingen van boze geesten vermeld (zie: Mark. 1:34 en 39, 3:10-11, Luk. 6:18,
7:21, 13:32.) Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ziekte en bezetenheid.
Predikant Dr. W. C. van Dam verklaarde al in de jaren zeventig: ‘In Jezus’
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demonenuitdrijvingen en genezingen breekt het Koninkrijk Gods door en wordt het
zichtbaar. Ziekte en bezetenheid zijn een vreemd element in Gods goede schepping.
Daarom is dan ook de verwijdering van ziekte en bezetenheid nauw verbonden met
de prediking van het Godsrijk.‘ Er staan grotere en kleinere geschiedenissen over
demonenuitdrijvingen door Jezus in de Bijbel. De grotere kun je lezen in Mark. 1:2128 en Luk. 4:31-37 (de bezetene in de synagoge te Kapernaüm); Mark. 5:1-20,
Matth. 8:28-34 en Luk. 8:26-39 (de bezetene in het land van de Gadarenen); Mark.
9:14-29, Matth. 17:14-21 en Luk. 9:39-43 (de jongen met de stomme geest). Jezus
richt zich daar bij de uitdrijvingen tot de bezetter in de bezetene. De demonen
kennen de identiteit van Jezus en moeten voor Zijn volmacht wijken. Zij weten ook
van hun toekomstig lot, wat hun angst inboezemd.
De korte gaan over de dochter van de Syro-Phenicische vrouw (Mark. 7:24-30 en
Matth. 15:21-29), over Maria Magdalena (Luk. 8:1-2 en Mark. 16:9) en over blinden
en stommen, die ook als bezeten worden beschouwd (Matth. 9:32-35, Matth. 12:2225 en Luk. 11:14). Verder wordt er in de Evangeliën nog meer over boze geesten en
hun invloeden gesproken. In enkele korte gelijkenissen maakt Jezus duidelijk dat Hij
sterker is dan de demonen en de duivel (zie Mark. 3:23 vv., Matth. 12-25 vv. en Luk.
11:17 vv.). Zelfs een ander, die niet tot de discipelenkring van Jezus behoorde kon
demonen uitwerpen (zoals je ziet in Mark. 9:38 v. en Luk. 9:49 v). Zelf Judas heeft
eens demonen uitgedreven (Matth. 7:22 en Luk. 10:20).
De discipelen kregen de opdracht van Jezus, om Zijn werk van verkondiging,
genezing en demonenuitdrijving voort te zetten (vgl. Mark. 1:39 en Joh. 14:12),
waarbij Jezus Zijn volmacht doorgeeft aan Zijn discipelen. De boze geesten moesten
worden uitgeworpen ‘in de naam van Jezus’. De opdracht van Jezus lezen we in
Mark. 3:15 en 16:15-20 (met de positieve uitwerking), Luk. 6:7 en 13, Matth. 10:1 en
8, Luk. 9:1, Luk. 10:9 en 17.
In het boek Handelingen zie je de uitvoering van Jezus’ opdracht (door de apostelen
in Hand. 5:12-16, door Filippus in Hand. 8:7, door Paulus in Hand. 16:16-18 en
Hand. 19:11-12). De toerusting van de gemeente met genadegaven (charismata),
met name met de gave van onderscheiding van geesten en die van krachten vind je
in 1 Kor. 12:10 (vlg. Mark. 9:39, Hand. 8:13 en Hand. 19:11 v.).

In de oudchristelijke kerk
In de oudchristelijke kerk werd de grote opdracht van Jezus voortgezet. De
kerkvaders meenden (zoals de Joden), dat de demonen zich uitgeven voor goden,
ziekten en rampen veroorzaken, verleiden tot zonde, achter waarzeggerijen en
occulte praktijken zitten. Ze dachten wel dat demonen bezetenheid veroorzaakten
(volgens de nieuwtestamentische lijn). Justinus Martyr (de Martelaar) getuigde rond
150, ‘dat velen die door demonen waren gegrepen, in de hele wereld en in Rome,
door christenen waren bevrijd’. Daarvan worden door Tertullianus, Cyprianus en
Augustinus voorbeelden gegeven. Tertullianus en Cyprianus onderstreepten het feit,
dat de demonen door ‘foltering van woorden en door geestelijke geselslagen
gedwongen worden om uit te gaan’. Athanasius, Hieronymus, Justinus en Origenes
geven aan dat bij de uitdrijving gedeelten van de geloofsbelijdenis werden gebruikt;
daarbij geschiedde het onder meer ‘in de naam van Jezus’.

In de middeleeuwen
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Na de volksverhuizing brachten heidense stammen na hun bekering
demonenvoorstellingen in de christelijke kerk. In de Middeleeuwen kwam er meer
angst voor demonen onder het kerkvolk. Heidense gedachten over ziekten,
natuurrampen en misoogsten drongen door. Angstige gedachten over vampiers en
weerwolven vestigden zich bij de mensen. De heksenvervolging werd in dit klimaat
geboren. De vervolging van heksen duurde van de 15e tot in de 18e eeuw. Er was bij
tijden een collectieve neurose in het jagen naar heksen en de angst voor onheilen.
Vooral in de Angelsaksische wereld waren er nog overblijfsels van de oude
natuurreligies, waarin magiërs en heksen een belangrijke rol speelden.

Na de Reformatie
Door de Reformatie kwam er verandering in het denken over demonen, al hield men
nog wel vast aan de realiteit van boze geesten. Luther nam de bijbelse opdracht om
zieken te genezen en demonen uit te drijven serieus. De verkorte uitdrijvingsformule
die hij gebruikte was: ‘Ik bezweer je, onreine geest, dat je uitvaart en wijkt van deze
dienaar van God.’ Dit sprak hij ook uit bij de doop. De Lutherse kerken hebben luther
hierin niet nagevolgd.
Calvijn was er van overtuigd, dat in zijn tijd de genadegaven uit de kerk geweken
waren.
Vooral vanaf de tijd van de Verlichting gingen velen in Europa denken dat demonen
en heksen niet bestonden. In 1786 verklaarde het Parijse parlement alle bezetenen
officieel voor medische patiënten. In zendingsgebieden had men echter wel te maken
met demonische bezetenheid. In China bijvoorbeeld gingen veel bekeringen samen
met bevrijding van bezetenheid.
Toch zijn er daarna in Europa nog opmerkelijke gevallen van bezetenheid geweest.

Overwinning en opwekking in Möttlingen
De bekende ds. Johann Christoph Blumhardt (1805-1880) voerde in zijn gemeente
Möttlingen een langere tijd een strijd om de bevrijding van het vrouwelijk gemeentelid
Gottliebin Dittus. Vanuit zijn latere pastorale centrum Bad Boll heeft hij veel anderen
mogen beïnvloeden. Gottliebin was een niet zo aantrekkelijk en verlegen meisje uit
de arbeidersklasse. Ze was een weliswaar godsdienstig, maar opgevoed door een
tante die zwarte magie bedreef. Ze had last van veel ziekte en liep bovendien mank,
door een te kort been. Aanvankelijk wilde Blumhardt zich niet met haar bemoeien,
omdat hij haar niet sympathiek vond. Dat had wel een reden. Bij zijn intreepreek
schoot de geachte door het hoofd van de 23-jarige Gottliebin: ‘Ik wil de ogen van die
man uit zijn gezicht krabben.’ Blumhardt was toen 33 jaar. In 1842 werd hem
gevraagd om te helpen in de moeilijk situatie. De bezeten vrouw raakte vaak in
trance, terwijl er klopgeluiden werden gehoord in het huis waar ze pas woonde. Er
waren magische voorwerpen en er gebeurden onverklaarbare vreemde zaken in het
huis. Stoelen sprongen omhoog, ramen werden heen en weer geschud en er kwam
vooral lawaai uit haar slaapkamer.
De predikant zag haar een keer in een trancetoestand en riep uit: ‘Bid, Jezus help
me! We hebben lang genoeg gezien wat de duivel doet, nu willen we zien, wat Jezus
kan doen.’ Gottliebin kwam toen tot bewustzijn en bad deze woorden na. Dit werd het
begin van een twee jaar durende strijd tegen demonische bezetenheid in het leven
van deze gekwelde vrouw.
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HIER NOG VERDER…………………………
De Nederlandse hofprediker Dr. J.H. Gerretsen werd door Blumhardt geïnspireerd.
Hij werd gebruikt om de schrijfster Wilma van bezetenheid te bevrijden.
HIER NOG VERDER……………………..

De levensloop van Jakob
In de levensgeschiedenis van Jakob liggen veel lessen voor belangrijke onderdelen
van dit boek. Bij Jakob is er pas in de avond van zijn leven (op 130-jarige leeftijd) een
oplossing gekomen, toen na jaren van depressie Jozef weer aan zijn leven werd
toegevoegd. Toen Jozef op 17-jarige leeftijd is weggevoerd naar Egypte, moet Jakob
ongeveer 108 jaar oud zijn geweest. Nadat Jakob door zijn oudste zonen was misleid
met de bebloede mantel van Jozef, werd hij in rouw gedompeld. We lezen hierover in
Gen. 37:34-35: ‘Toen scheurde Jakob zijn klederen, en legde een zak om zijn
lendenen; en hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen, en al zijn
dochters maakten zich op, om hem te troosten; maar hij weigerde zich te laten
troosten, en zei: Want ik zal, rouw bedrijvende, tot mijn zoon in het graf neerdalen.
Alzo beweende zijn vader hem.’ Hij zegt te zullen rouwen tot aan zijn dood. In de
WV-vertaling lezen we: ‘Treurend daal ik af naar mijn zoon in het dodenrijk.’ Hier is
dus duidelijk sprake van een depressie, die zo’n 22 jaar heeft geduurd. Toen zijn
zonen naar Egypte gingen om koren te kopen, zat de angst er bij Jakob nog diep in.
(Zie dit maar in Gen. 42:4, 36, 38.) Hij komt in vers 36 tot de moedeloze uitspraak: ‘Al
deze dingen zijn tegen mij!’ Als Benjamin ook niet zou wederkeren, zouden zijn
zonen zijn ‘grauwe haren met droefenis ten Grave doen neerdalen’ (vers 38).
Directeur Teun Stortenbeker van St. De Hoop schrijft ons in zijn boek ‘Als Jozef je
zoon is’: Ik vind het meest triest van dit verhaal dat Jakob eigenlijk wordt
teruggeworpen op zijn oude verongelijkte houding (…). Natuurlijk was hij
ontroostbaar. Natuurlijk zou hij nooit meer dezelfde zijn. Maar om dan maar te
zeggen: ‘Ik zal treuren om mijn zoon tot ik in het graf neerdaal,’ dat is weer zo’n
uitspraak die een eigen leven gaat leiden. Daarmee sprak hij een vloek over zichzelf
uit. Als je verder leest, zie je ook dat Jakob alle hoop had verloren. Het liegen en
bedriegen was afgelopen. Daarvan was hij definitief genezen, maar zijn levensvisie
ging als een kaarsje uit. Jakob verwoordde het zelf toen hij jaren later in Egypte
kwam en tegen farao zei: ‘Het getal der jaren mijner vreemdelingschap is honderd en
dertig; weinig in getal en kwaad zijn al mijn levensjaren geweest, en zij hebben niet
bereikt het getal der levensjaren van mijn vaderen in de dagen hunner
vreemdelingschap’ (Gen. 47:9). Jakob is de grote verliezer van het boek Genesis, de
stamvader van Israël. Maar wat een zegen en een troost dat de ‘geschiedenis van
Jakob’ de ‘geschiedenis van Jozef’ wordt.’
Jakob kon zichzelf niet ontworstelen uit zijn bedrieglijke aard (zijn neiging om te
bedriegen). Hij verlangde wel naar de zegen van God, maar miste vaak het
vertrouwen en het geduld om ‘de weg naar deze zegen’ aan God over te laten. Zijn
eigen aandeel in het oplossen van zijn problemen heeft hem alleen maar dieper in de
ellende geholpen. Hij wilde zelf de controle over zijn leven en goede toekomst
behouden. Dit staat juist tegenover het geloof. Geloven betekent: ‘je doen dragen’, je
laten leiden en de Heere het laten doen in je leven. Wacht dan maar gelovig en
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vertrouwend op de Heere… Hij zal het dan doen in je leven. Alles wat je er zelf, in
eigen kracht en inzicht aan wil doen, werkt niet goed en zelfs wel averechts. Als je
vast zit in het moeras van de zonde of van de depressie, moet je niet gaan draaien
en keren en worstelen in de put… je zult er zodoende nog vaste in komen te zitten.
Je hebt dan hulp nodig van buitenaf en van Bovenaf. Jezus, de grote Bevrijder is het
die je verlossing en bevrijding biedt! Hij is in onze diepste ellende gekomen om ons
er uit op te halen.
Jozef is hierin een type of voorbeeld van de Heere Jezus. Jozef deelde als
onderkoning het graan uit om mensen uit de hongersnood te redden. Hij is de
‘Behouder des levens’ (de Zafnath Paäneah). In Gen. 30:24 lezen we van Rachel na
zijn geboorte: ‘En zij noemde zijn naam Jozef, zeggende: De HEERE voege mij een
andere zoon daartoe.’ Rechtstreeks uit het Hebreeuws vertaald staat er: ‘De HEERE
zal toevoegen zeggende Jozef zijn naam’. Het grondwoord Jozef is daar ‘zal
toevoegen’. Dan is het een heerlijke belofte geweest, wat later in het leven van Jakob
is vervuld.
Zoals Jozef moest worden toegevoegd aan het leven van Jakob en zijn zonen, moet
Jezus aan ons leven worden toegevoegd om te redden en te bevrijden van zonde,
ellende en depressie. Een verleid, gevallen en belast mens moet niet proberen om
zichzelf te helpen, maar hij moet zich laten helpen. Onze toestand is (van nature) te
ernstig en te verziekt, om door onszelf te kunnen worden genezen. Voor God zijn wij
door de zondeval failliet verklaard, zodat wij geen eigen vermogen hebben om onze
schuld te kunnen betalen. Alleen wat ons wordt toegevoegd, zal ons kunnen redden.

Het zondeprobleem
Je moet de zonde zien als een blok ijzer.
Het is een wetmatigheid dat het geneigd is om te
vallen. Op geen enkele wijze kun je dit
zondeprobleem in eigen kracht oplossen.
Deze wetmatigheid kan alleen maar worden
opgeheven door er iets aan toe te voegen,
namelijk de magneet van de genade.
Denk hierbij aan de betekenis van de naam
Jozef: ‘toevoegen’, wat de HEERE zal doen. Hij is
hierin een type van Christus. Als Christus
door genade en geloof aan je wordt
toegevoegd, zul je in Hem zijn! en dan is ook
jouw zondeprobleem in Hem opgelost...

Toen de 130-jarige Jakob vernam dat Jozef nog leefde, en ‘regeerder in gans
Egypteland was, bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet’ (Gen. 45:26). Maar
toen hij de wagens van Jozef zag, ‘zo werd de geest van Jakob, hun vader, levendig’
(vers 27). We lezen verder in vers 28: ‘En Israël zei: Het is genoeg! Mijn zoon Jozef
leeft nog! Ik zal gaan, en hem zien, eer ik sterve!’ Hij hoefde zich vanaf dat moment
maar te laten meevoeren naar Egypte, om goed verzorgd en in de nabijheid Jozef
nog 17 jaren te leven. Eindelijk was de oude Jakob toen uitgewerkt en mocht de
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nieuwe Israël ‘in de overwinning’ van Jozef delen. De is een voorbeeld van ‘het
overwinningsleven’ in Jezus Christus, de eeuwige Koning! We lezen in Gen. 47:27:
‘Zo woonde Israël in het land van Egypte, in het land Gosen; en zij stelden zich tot
bezitters daarin, en zij werden vruchtbaar en vermeerderden zeer.’
Het is een tragische zaak in het leven van Jakob dat hij zolang als ‘Jakob’ een
moeizaam leven heeft moeten leiden. Zijn (gezins)leven was vervuld met bedrog,
listigheid, wantrouwen, zonde, ondanks dat hij ook een goed Godvrezend deel in zich
had. Hij leefde regelmatig beneden de norm van een gezonde gelovige. Hoeveel
angst, pijn en depressie heeft hij daardoor wel niet moeten lijden?!
Waarom is zijn levensgeschiedenis zo uitgebreid beschreven? Is het voor geen
waarschuwend voorbeeld, om hem maar niet in het verkeerde na te volgen. We
kunnen er ook de valkuilen, die ons bedreigen, in herkennen. Aan de andere kant
zien we er ook de grote liefde en lankmoedigheid van God in. Hij laat het werk van
Zijn handen niet varen! Hij redt ons dwars door onze fouten heen… Hij wil de
wonden, ontstaan door onze zonden, genezen.
Toch.. en toch, ondanks alles heeft hij Jakob liefgehad (Rom. 9:13). Ondanks Jakob
heeft Hij Jakob liefgehad! Kun je dat ook zeggen: ondanks mijzelf heeft Hij mij
liefgehad…

Een hemelse ladder voor Jakob
Lezen: Genesis 28:10-22
Jakob moet op ongeveer 76-jarige leeftijd vluchten voor Ezau, van Berseba naar
Haran. Het is voor een eenzame vluchteling een lange en gevaarlijke reis van ruim
850 kilometer. Jakob overnachtte op deze reis ongeveer 90 km van Berseba, omdat
de zon was ondergegaan. Hij moest de droevige gevolgen van zijn zonden ervaren
en zal in een moedeloze toestand daar zijn gaan slapen, met een steen als
hoofdkussen. Dat kwam allemaal hard aan tot in zijn binnenste. Het kan zijn dat
Jakob toch al zwaarmoedig van aard was, gezien zijn langdurige depressieve
toestand op latere leeftijd. Hij had weliswaar een diep verlangen naar de beste zegen
van God, maar probeerde die op zijn eigen verkeerde manier te bemachtigen.
Zelfredzaamheid en eigenzinnigheid staan het gelovig verwachten tegen. Een
geestelijke ‘doe-het-zelver’ is een ‘onderspit-delver’. Hij moest door zijn bedriegerijen
het onderspit delven. Hij had zijn verdiende loon ontvangen en kon slechts nog op
genade hopen. En God is zeer genadig! Op de dieptepunten van Jakobs leven kwam
Hij hem opzoeken. In zijn geval door middel van een visioen of droom.
We lezen in Gen. 28:12-15: ‘En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de
aarde, welker opperste aan de hemel raakte; en ziet, de engelen van God klommen
daarbij op en neer. En ziet, de HEERE stond op dezelve en zei: Ik ben de HEERE,
de God van uw vader Abraham, en de God van Izak; dit land, waarop gij ligt te
slapen, zal ik aan u geven, en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der
aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en
zuidwaarts; en in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend
worden. En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult,
en Ik zal u wederbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan
hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb.’
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Een bemoediging van God
Symbolisch en geestelijk gezien is zo’n ladder Jakobs een bemoediging van God, om
het geloofsleven te versterken. Ken je die momenten van bemoediging in je leven?
Heb je van die heerlijke momenten gehad, dat je besefte ‘dat God van je afwist’, dat
Hij liet merken jouw zoekende situatie te kennen. Het is als een geestelijke toeknik
van Boven, om je te bemoedigen en aan te sporen om door te gaan in het zoeken
van de Zaligmaker. Je kunt het vergelijken met een vlieger, die in de wolken is
verdwenen. Je houdt het touw nog wel vast, maar je kunt de vlieger niet meer zien.
Zou de vlieger niet van het touw zijn afgewaaid door de windvlagen? Ben je door de
stormen in je leven de vlieger kwijtgeraakt. Ben je voor je gevoel je geloof
kwijtgeraakt - gaat die vlieger niet meer op? Dan kun je met het touw nog in je
handen staan, terwijl je het contact van jouw kant hebt verloren. En ineens voel je
weer enkele schokjes aan het vliegertouw! De vlieger is er nog… er is weer contact.
Zo kun je op geestelijk gebied worden bemoedigd door het gevoel van de
aanwezigheid van God.
Nu gaat het verder bij Jakob te Beth-El (want zo heeft hij deze plaats genoemd). Hij
ontvangt in het visioen ook geweldige beloften voor de toekomst van God. Beloften
die zelfs nog gelden voor ons, omdat in Jakobs zaad alle geslachten van de
aardbodem gezegend worden. Hij zou vanaf dat moment vertrouwend kunnen gaan
op de beloften van God. Hij zou moeten kunnen zingen:
‘Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand.
Moedig sla ik dus de ogen
Naar het onbekende land.
Waar de weg mij brengen moge,
Aan des Vaders trouwe hand,
Loop ik met gesloten ogen
Naar het onbekende land.’
Deze regels zijn gedicht door Jacqueline van der Waals, toen ze wist dat ze kanker
had.

Geloof en twijfel
Geloven is een eenvoudige zaak, maar de gelovige is vaak het probleem. Ik heb
gezien hou een student met het geloof worstelde. Hij wilde wel geloven, maar zei:
‘Mijn verstand zit in de weg.’ Daarna zonderde hij zich af in de natuur om te bidden
tot God. Jezus staan in het Evangelie nodigend voor ons, maar een zondaar zit
zichzelf vaak in de weg. Jezus is de Weg en wijst ons de weg. Als wij Hem hebben,
hebben wij ook toekomst. Als de Heere Zich in Zijn liefde aan ons geopenbaard
heeft, waarom kunnen wij dan nog twijfelen? Zien wij niet te veel op de
omstandigheden, zoals ook Jakob dit keer op keer deed. Twijfel kijkt steeds weer om
zich heen, geloof hoeft het niet te zien. Een gelovige heeft eigenlijk twee ogen: een
oog naar binnen en een oog naar boven. Als het oog naar boven open is, kan het
oog naar binnen niet zien, en zo is het ook andersom. Ik vernam eens het volgende
voorbeeld, waarbij geloof en twijfel worden gepersonifieerd:
Geloof is binnen in het huis. Twijfel klopte aan de deur. Geloof deed open… en zag
niemand. Daarna wordt er weer door Twijfel aangeklopt. Snel opent Geloof de deur…
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weer niemand te zien! Hoe snel geloof de deur ook opent, hij kan Twijfel maar niet
ontdekken. Begrijp je het voorbeeld? Je kunt het ook zeggen van Licht en Donker.
Donker klopt op de deur. Licht doet open en kijkt…. en donker is nergens te zien.
Licht is namelijk sterker dan Donker. Door Licht verdwijnt Donker. Zo is het ook met
Geloof en Twijfel. Door Geloof verdwijnt Twijfel. Twijfel verdwijnt als Geloof
verschijnt.
Als het zicht om je heen en naar binnen toe angstig en duister is, zeggen ze in het
Engels: ‘Try the uplook!’

Jakob bij de Jabbok
Lees: Genesis 32
De oudere Jakob is op ca. 96-jarige leeftijd vastgelopen bij het riviertje de Jabbok.
Zijn angst voor Ezau bereikte toen een hoogtepunt. Ezau kwam hem met 400 man
tegemoet. Van Rebekka had Jakob 20 jaar eerder gehoord dat Ezau hem wilde
doden (Gen. 27:41). De bedrieger bedacht dat hij nu met zijn listen wel eens
bedrogen zou kunnen uitkomen. Hij stuurt, om Ezau gunstig te stemmen, 550 stuks
vee in gedeelten vooruit. Er moest bij worden gezegd ‘Jakob, uw knecht’ en ‘mijn
heer Ezau’, terwijl Jakob onder meer was gezegend met de woorden ‘’wees heer
over uw broederen’ (Gen. 27:29). De angst van Jakob was echter ongegrond. Ezau
was niet boos meer. Ik denk dat hij ook rijk geworden is van het bezit van Izak. De
jager Ezau had zijn gewenste buit binnen en was tevreden. Hij zei niet voor niets
tegen Jakob: ‘Ik heb veel, mijn broeder!’(Gen. 33:9). Jakob mocht echter dankbaar
reageren: ‘…Dewijl het God mij genadiglijk verleend heeft, en dewijl ik alles heb…’
De ongegronde angst is een gevolg van Jakobs zonden. Bezorgdheid, angst en
depressie horen bij een mens die niet uit het geloof alleen kan leven!
Jakob werd door angst (in het nauw) gedreven. We lezen in Gen. 32:7: ‘Toen
vreesde Jakob zeer, en het was hem bang…’ Vanuit de nood kwam het geloof van
Jakob toch nog tevoorschijn in Gen. 32:9-12. Hij strekte zich uit naar de
Verbondsgod, pleitend op zijn beloften. In vers 9 lezen we: ‘Voorts zei Jakob: O, God
van mijn vader Abraham, en God van mijn vader Izak, o HEERE!...’ Hij mag zich zijn
plaats en positie in Gods verbond realiseren. Dit is een belangrijk facet in het
geloofsleven. Om sterk te kunnen staan tegen dreigende aanvallen, moeten we onze
positie in Christen terdege beseffen! Vanuit deze vaste thuisbasis kan er ook een
goede uitvalsbasis zijn. We weten dan ook dat de belovende God in Christus het
voor ons zal doen! We mogen het Hem dan laten regelen. Hij zal doen wat Hij heeft
beloofd. Mozes mocht dit geloof voor de Rode Zee wel beoefenen. Het volk vreesde
zeer voor de naderende Egyptenaren, maar Mozes mocht in het geloof zien wat God
zou doen. We lezen in Ex. 14:13-14: ‘Doch Mozes zei tot het volk: Vreest niet, staat
vast, en ziet het heil van de HEERE, dat Hij heden aan u doen zal, want de
Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weer zien in eeuwigheid. De
HEERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.’ In de volgende verzen zien we het
wonderlijke werk van God.
Jakob gaf aan de ene kant wel God de eer in wat Hij had beloofd en gedaan, maar
aan de andere kant gaat hij toch ook door met het listig regelen, om Ezau maar
gunstig te stemmen. Hij gelooft in ‘de belovende God’, Die Zijn beloften al heeft
waargemaakt, maar waarom kan hij dan niet vertrouwend volgen in de verdere weg?
Hij denkt zozeer aan zijn eigen veiligheid, dat hij zelfs zijn vrouwen en kinderen voor
laat gaan, het ‘dreigende gevaar’ tegemoet. Als hij maar een beetje heldhaftig was
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had hij dit toch zeker niet zo gedaan. Uiteindelijk loopt hij gelukkig vast aan de oever
van de Jabbok.
Het is een goede zaak als we vastlopen met ons zondige leven, met onze verkeerde
eigen ‘ik’. Als we ons leven (onze ‘psuche’) in het geestelijk leven zullen verliezen,
zullen wij het vinden. In het verliezen van onze eigen ik kan juist grote winst liggen.
De Heere Jezus leert ons dit in Luk. 9:24: ‘Want zo wie zijn leven behouden wil, die
zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het
behouden.’ In Matth. 10:39 lezen we: ‘Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en die
zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden.’ Het Griekse woord
‘psuche’ in Matth. 10:39 kan ‘ziel’ of ‘leven’ betekenen. Het gaat hier om
zelfverloochening en overgave aan de heerschappij van Jezus. Navolging van Jezus
vereist een volstrekte overgave van jezelf! Je volgt je eigen zin dan niet meer na,
maar bent dan gericht op de wil van je hemelse Koning.
Jakob volgde zijn eigen zin en inzichten lange tijd nog wel na. Dit heeft hem juist
zoveel problemen gegeven in zijn leven. Dit was zijn zwakke plek. Op een zwakke
plek in een boom, struik of organisme kunnen zich snel schimmels en parasieten
vestigen. Boze geesten komen ook via de zwakke plekken van iemands innerlijk
binnen. In het pastorale gedeelte wil ik daarom ook aandacht besteden aan deze
zwakke plekken, zodat ernstige besmettingen kunnen worden voorkomen. We
moeten zien te voorkomen, wat ons anders zal kunnen ‘overkomen’. Er kunnen
zwakke plekken zijn in familiepatronen en -gewoonten, in karakters, in de psyche, in
het gevoelsleven of in een combinatie van (enkele) genoemde zaken. Het bedriegen
of een ander ‘voor het lapje’ houden zat duidelijk in de familie van Jakkob, in zijn
voorgeslacht en nageslacht, maar het was ook aanwezig bij Rebekka, Laban en
Rachel. Het karakter van Jakob werkte zijn geloofsleven tegen.
Teun Stortenbeker, directeur van St. De Hoop schrijft ons in zijn leerzame boek ‘Als
Jozef je zoon is…’over bevrijding uit familiepatronen, toen en nu. Hij verklaart ons al
in de inleiding, dat ‘verslaving niet meer is dan een uiterlijk verschijnsel. Een brutale
uiting van het kwade dat mensen innerlijk verscheurt sinds de eerste zonde in het
paradijs’.
Het leven van Jakob is daarom ook actueel voor ons onderwerp. Stortenbeker hoopt
‘dat veel mensen door het lezen van zijn boek ervoor zullen kiezen om de strijd uit
handen te geven aan het supersterke leger van God, net als Jakob en David dat
uiteindelijk deden’. Zondige zaken uit het verleden dienen te worden opgespoord,
beleden en opgeruimd. In het boek van Teun worden hier goede actuele voorbeelden
van genoemd. Hij schrijft over de aartsvader: ‘Jakob is een volhouder als het gaat om
(…) zelfwerkzaamheid. Je ziet hoe God hem zegende, maar je ziet tegelijkertijd hoe
Jakob tot het uiterste bleef berekenen, wikken en wegen en iedereen te slim af wilde
zijn. Telkens bedacht hij weer een systeem om z’n hoofd boven water te houden.
Maar het was allemaal mensenwerk.’
De directeur van het centrum voor evangelische verslavingszorg en hulpverlening
De Hoop geeft ons te kennen: ‘Bijna iedere gast die bij De Hoop verblijft
vertegenwoordigt een complexe familiegeschiedenis, inclusief intriges, overspel,
bedrog, afwijzing, verwennerij, ruzies, familievetes, ziekte en dood. Geen verslaafde
die bij ons komt, staat los van z’n familie-erfenis. Niet zelden is behandeling in de
Hoop de aanleiding dat familieproblemen bespreekbaar worden. Dat kan een
geweldige zegen en bevrijding betekenen voor de familie en een doorbraak in een
probleem dat soms generaties oud is. Incest, onreinheid, criminaliteit, vrome schijn,
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het zijn slechts enkele van de vele familieziektes die de ontwikkeling van individuele
familieleden kunnen stagneren.’
Als we de zwakke en zieke plekken op gaan sporen en aan de orde willen en stellen,
kunnen we niet om deze ontdekking van oorzaken heen. Je ziet dit probleem dus ook
in de familie van Jakob. Dat er boze geestelijke parasieten aan het werk zijn in
families is inmiddels wel duidelijk. De familiebeerput moet worden opengemaakt,
voordat er weer een kalf in de put verdrinkt! Als er zonden voortwoekeren in het hart,
dient dit hart op geestelijke wijze te worden opengesneden; daarna moeten de
zonden berouwvol worden beleden. Belijden is ‘aan het licht brengen’. Het
openbaarmakend licht van de Heilige Geest is hiervoor en hierbij nodig. We zingen
immers:
‘Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons,
levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijd’ ons.
Schijn in mij, schijn door mij.’
(Graham Kendrick)

Stortenbeker leert ons: ‘Belijden, vergeving ontvangen en anderen vergeving
schenken zijn net zo belangrijk als ademhalen, eten en drinken. Een mens wordt pas
mens als de geestelijke versperringen zijn opgeruimd, die een vrije doorgang op de
levensweg belemmeren.’ Verderop in het boek vertelt hij ons: ‘Ik ken heel wat
mensen die verkeerde geheimen met zich meedroegen. Langzaam vernietigde het
hun leven, want een belastend geheim is als een kwaadaardig gezwel. Mensen die
een geheim met zich meedragen, worden nooit gelukkig. Het is een loodzwaar
verbond dat, in tegenstelling tot het verbond met de Here en het geheimenis van de
omgang met God, mensen gevangen houdt in slavernij.’ Ook dit is een belangrijk
gegeven dat we mee moeten nemen in het pastorale gedeelte van dit boek.
Teun verhaalt van een man, die na vijfentwintig jaar huwelijk klaagde dat zijn huwelijk
zo slecht was. Teun vroeg hem of hij ‘vergelijkingsmateriaal’ had. Uiteindelijk kwam
het geheim naar buiten: hij was nog steeds verliefd op het meisje van vijftien jaar,
waar hij vroeger verkering mee had gehad. Hij haalde daarna een klein, vergeeld
pasfotootje van haar uit zijn portemonnee. Het meisje van toen zou, als ze nog
leefde, toen ongeveer veertig jaar moeten zijn. Hij moest het daarna zijn echte vrouw
gaan belijden en het fotootje ‘ritueel’ verbranden, omdat het een afgod voor hem
was. Teun zei hem verder: ‘Het belemmert niet alleen je huwelijksleven, maar ook je
geestelijk leven.’ Hoewel het de man grote moeite koste om het te doen, heeft hij het
gedaan en heeft hij zijn huwelijk ‘gered’.
Het woordje Jabbok betekent “leegmaken’. Dat is opmerkelijk, en het past bij de
situatie en het proces dat daar heeft plaatsgevonden, met en in Jakob. De zondige
oude Jakob moest daar vastlopen in het zand van de Jabbok. Jakob moest geestelijk
worden leeggespoeld door het water van de Jabbok. Het bedrog moest er door de
worsteling worden uitgeschud. De ware Jakob moest uit de mouw komen. De aan
zichzelf vastklampende Jakob moest zijn eigen identiteit bekendmaken. Hij moet
eerst worden losgemaakt van al zijn bedrieglijke trucjes. Dit geestelijk
reinigingsproces is nodig en nuttig voor ons allemaal! Dit zal herhaaldelijk kunnen en
moeten plaatsvinden. Iedere keer als er weer te veel vuil in ons zit, moeten we
geestelijk worden gespoeld.
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Hoeveel christenen worstelen er niet met boze gedachten en kwade invloeden? Ik
heb de percentages van dr. Anderson al genoemd. Hoe komt het dat maar vijftien
procent van de christenen, in zijn onderzoek, vrij is van al die boze invloeden,
waardoor ze zich niet geboden weten. Zij mogen staat in de vrijheid van de kinderen
Gods (Gal. 5:1). Niettemin kunnen zij weer met het juk der dienstbaarheid worden
bevangen. Zij worden niet voor niets vermaand en opgeroepen, om staande te
blijven. Dat heeft dus ook weer te maken met de geestelijke wapenrusting, die ze
steeds weer moeten aandoen (Ef. 6:11). Laten we ons echter maar niet
triomffatalistisch opstellen, zo van: ‘wij staan in de overwinning, ons kan niets meer
gebeuren…’ Op een andere plaats wordt vermaand: ‘Zo dan, die meent te staan, zie
toe, dat hij niet valle’ 1 Kor. 10:12).

Buigen voor God
We geen verder bij Gen. 32:24, waar we lezen: ‘Doch Jakob bleef alleen over; en
een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging.’ Let er op: ‘Jakob bleef
alleen over’.
Dit zal een ieder van ons overkomen, vroeger of later.
Op een gegeven moment sta je alleen tegenover God!...
Hij roept tot verantwoording.
Wat is het antwoord dat je Hem kunt geven?
Dat antwoord moet je Hem nu al kunnen geven.
Beantwoordt ons leven aan Zijn wet en wil?
Beantwoordt ons leven aan Zijn oproep tot geloof en bekering?
Geven wij antwoord op Zijn liefde?
Als we nu geen antwoord willen geven, moeten wij het later doen. Alle knie zal zich
tot eenmaal voor Hem buigen!
Buig je nu al aan de voet van het kruis voor Zijn Zoon?
Of moet je pas werkelijk buigen voor Gods heilige troon?

Opwekking in Wales
Buigen is ook nodig voor een geestelijke opwekking. In 1903 was er een begin van
opwekking in Zuid-Wales. Er ontstonden daar 300 gebedskringen, die om een
opwekking baden. Evan Robberts had toen al tien, elf jaar om een opwekking
gebeden. Hij kwam uit een gelovig gezin, dat tot de Calvinistisch- Methodistische
kerk behoorde. Als jongen was hij diep onder de indruk geraakt door de woorden van
een ouderling, die sprak: ‘Denk eraan, trouw blijven. Hoe zou het zijn als de Geest
zou neerdalen en jij zou er niet bij zijn…’ Toen Evan Roberts hoorde dat iemand van
een groep jongelui bad ‘Heer, buig ons’, zei de Heilige Geest in het hart van Evan:
‘Dat is wat jij nodig hebt.’ Later op die conferentie kwam de Geest steeds sterker op
hem. Hij viel op zijn knieën, met zijn armen over de stoel, terwijl de tranen hem over
het gezicht stroomden. Hij riep het uit: ‘Buig me, buig me!’ Hij vertelt ons verder:
‘Gods liefde boog me. Daarop sloeg een golf van vrede door me heen. Daarna moest
ik denken aan het laatste oordeel en ik werd vol van mededogen voor hen, die
daarvoor zouden moeten verschijnen. Daarop werd de redding van zielen op mijn
hart gedrukt. Ik stond in vuur en vlam met een verlangen om heel Wales te
doorkruisen, om te vertellen van de Verlosser.’
Roberts kreeg ingegeven, dat er vier stappen moesten worden gezet, als
voorbereiding op een opwekking, namelijk ‘belijden van alle zonden uit het verleden,
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bekering en rechtzetting, overgave aan de Heilige Geest en gehoorzaamheid,
openbare belijdenis van Christus’.
De grote opwekking vond in Wales in 1904 en 1905 plaats. Er was een ware
uitstorting van de Heilige Geest. In massa’s stroomden de mensen naar de kerken.
Als er geen preek was, zongen, baden en getuigden de mensen, al naar de Heilige
Geest hen leidde. Het heilige vuur ging van dorp naar dorp en van stad naar stad. In
die tijd kregen de kerken er 185.000 leden bij.
Als we nu mogen buigen, worden we leeggemaakt van onze zonden. Dan gaat de
oude bedrieger er aan. Iemand die niet wil buigen voor God, bedriegt zichzelf, wil
anderen bedriegen, en wil eigenlijk ook God bedriegen. Wat een dwaasheid! God
ziet tot in het diepste van ons hart… Hem kun je nooit bedriegen!
Als je nog onbekeerd bent, kom dan maar tevoorschijn, zoals je bent! Je kunt er
alleen maar beter van worden. Als het richting hemel betreft: ‘nee’ heb je… en ‘ja’
kun je krijgen. Mozes heeft het al verkondigd in Deut. 30:19-20: ‘Ik neem heden
tegen u tot getuigen de hemel en de aarde; het leven en de dood heb ik u
voorgesteld, de zegen en de vloek Kiest dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad,
liefhebbende de HEERE, Uw God, Zijn stem gehoorzaam zijnde, Hem aanhangende;
want Hij is uw leven en de lengte van uw dagen…’

Verliezen en overwinnen
We keren terug naar de Jabbok. Een man worstelde met Jakob, totdat de dageraad
opging. Het kan zijn dat ze aan de oever of zelfs in het water streden. Stel je voor dat
Jakob regelmatig achterover in het water zou zijn geduwd. Wat een enorme strijd
voor zijn behoud moet hij dan wel op ca. 96-jarige leeftijd hebben gestreden. Zou hij
zich in angst hebben vastgeklampt aan zijn tegenstander? In vers 26 zei Jakob: ‘Ik
zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent.’ Hij kon zich niet meer aan zichzelf
vastklampen. Hij streed als het ware met zijn Rechter, die zijn Redder werd.
God riep Adam (in Gen. 3:9), toen hij zich in de hof voor Hem verborg, en zei tot
hem: ‘Waar zijt gij?’ Hij deed dit als Rechter en als Redder. We lezen hiervan in art.
17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat onze goede God Adam zocht, ‘toen hij
al bevende voor hem vlood, en heeft hem getroost, belovende hem Zijn Zoon te
geven, ‘die worden zou uit een vrouw, om de kop van de slang te vermorzelen’,
(Gen. 3:15), en hem gelukzalig te maken’.
Je kunt de gebeurtenis bij de Jabbok ook zien als een soort examen voor Jakob. Stel
je voor dat een leerling kans heeft gezien om door 3 jaar te spieken iedere keer over
te gaan. Hij is gespecialiseerd in het spieken. Als hij zodoende in het examenjaar is
aangeland, lijkt het wel of hij het toch maar goed voor elkaar heeft gekregen. En zo is
Jakob met zijn bedriegerijen schijnbaar ver gekomen. Echter, schijn bedriegt…
Tijdens het examen kan de leerling absoluut niet meer spieken. Dan valt hij door de
mand en komt de werkelijke kwaliteit aan het licht. Het is nog maar de vraag of hij het
examen later nog zal kunnen halen. Als wij staan voor het oordeel van God, en daar
worden onderzocht, zullen wij dan niet te licht worden bevonden?! Is je paspoort wel
getekend, o mens? Alleen het kruis op het paspoort voor de eeuwigheid geeft
toegang tot de hemelse heerlijkheid. Als het verzoenend werk van Jezus Christus
aan jouw leven is toegevoegd, zal het einde vrede zijn… zal het eeuwig vrede zijn!
Ook aan het leven van Jakob moest Jozef worden toegevoegd, zodat hij in zijn
laatste jaren in vrede mocht wonen in het land Gosen, in de nabijheid van Jozef.
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Let in dit verband op Hebr. 4:1-3a. In vers 3a lezen we: ‘Want wij, die geloofd
hebben, gaan in de rust…’ Mag je nu al leven vanuit de rust in Christus?
Jakob voerde een wanhopige strijd bij de Jabbok. Waarom hield hij het zolang vol?
Hij moest zijn zondige leven leegmaken en zichzelf uitleveren aan God. Alle
houvasten in zichzelf moest hij opgeven. Weet je persoonlijk wat dit is? Hij moest
God als God erkennen en ophouden om steeds weer zelf te vechten. Volgens
Stortenbeker is leegmaken en loslaten één van de moeilijkste dingen voor een mens.
Hij stelt verder: ‘Het volgen van Jezus is zelfs onmogelijk voor een doe-het-zelver. Zo
iemand heeft enorm veel moeite om de leiding van zijn leven in Gods handen over te
geven.’
Toch is er nog hoop voor zulke hopeloze vechters. De directeur van De Hoop heeft
ontdekt: ‘Gelukkig worden de meeste mensen die zich krampachtig vasthouden aan
hun eigenwaarde, op den duur te moe om door te vechten. Dat is het heilige moment
waarop ze God kunnen ontmoeten.’ Bij st. De Hoop is dit inderdaad nogal eens het
geval, maar hoe zal het zijn bij mensen die het Evangelie niet vernemen? Waar moet
je jezelf dan aan vastklampen? Aan een duistere macht? Aan een fles drank? Aan de
rand van de afgrond? Laten we dan toch uitgaan tot de mensen die dicht bij de rand
van de afgrond zijn genaderd? Als je ze zoekt, zul je ze wel kunnen vinden…
Nadat de sterke Held Jakobs gewricht had verwrongen en zei: ‘Laat mij gaan, want
de dageraad is opgegaan, reageerde Jakob: ‘Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij
mij zegent’ (vers 26). Jakob heeft de kracht van God gevoeld. Hij heeft het in deze
worsteling met God beseft, dat hij Hem echt nodig had. De Heere was hem te sterk
geworden en had hem innerlijk en uiterlijk overwonnen. Jakob was ingewonnen en
gaf zich gewonnen. Hij was overmeesterd en erkende God als zijn Meester, Die nu
alles voor het zeggen kreeg in het leven van Jakob. In werkelijkheid was dit natuurlijk
al zo, maar Jakob moest het persoonlijk (bevindelijk) ook ervaren. God schakelt onze
wil bij zijn reddend handelen niet uit, maar juist in. Wij moeten het eens worden met
God! Geloven is ‘amen zeggen’ op Gods Woord en wil in ons leven. Hij heeft een
gewillig volk tijdens Zijn heerkracht. De oude Jakob geeft nu eerlijk zijn naam op (in
vers 27), daarmee brengt hij zijn ware identiteit aan het licht voor God: hij is de
bedrieger, de zondaar…
En dan komt het wonderlijke! We lezen in vers 28: ‘Toen zei Hij: ‘Uw naam zal
voortaan niet Jakob heten, maar Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen met God
en met de mensen, en hebt overmocht.’ God is genadig!
Hij heeft van Jakob ‘Israël’ willen maken! Israel betekent ‘God strijdt’. Mijn Engelse
Bijbel geeft de betekenis: ‘Prince with God’. In het verband van de tekst kun je
wellicht ook zeggen: ‘Strijders Gods’ of ‘Overwinnaar Gods’. Ik denk dat het
betekent: ‘Strijder met God’. De Studiebijbel verklaart: ‘God zegt dat Jakob
gewonnen heeft, maar geeft hem een naam die betekent dat God wint. Zo kan Jakob
verdergaan, als iemand die wint, omdat God met hem is en hem laat winnen. ‘God
strijdt’ en ‘u overwon’ houden een belofte in… De naamsverandering houdt ook in
een verandering in positie of karakter. Het is merkwaardig dat de oude naam blijft
functioneren…’
Hoe kan nu iemand die verloren heeft toch overwinnaar zijn? Laat ik een voorbeeld
noemen. Stel je voor dat een wereldkampioen boksen voor het nieuwe
wereldkampioenschap in de ring staat tegenover een jonger iemand. Hij is al vijf jaar
kampioen. Hij kan er weer 10 miljoenen dollar mee winnen. Tijdens de wedstrijd
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besluit hij dat het jonge talent van hem mag winnen. Hij geniet van de goede
wedstrijd. Maar plotseling haalt hij te hard uit en de jonge bokser gaat knock-out. Ze
proberen hem nog bij te brengen, maar uiteindelijk blijft hij uitgeteld liggen. De
kampioen vindt het jammer, dat was niet de bedoeling! Nu ja, wat dan? Dan roept de
kampioen naar het publiek en de jury: ‘Hij heeft uitstekend gespeeld, volgens mij
heeft hij gewonnen. Ik verklaar, dat hij de nieuwe wereldkampioen is!’ Mag hij dat
officieel wel zeggen? Nee, natuurlijk niet. De jury beslist dat hijzelf weer
wereldkampioen is geworden! Wat kan de wereldkampioen nu nog voor de ander
doen? Ik denk dat je het al weet… Hij mag hem wel de prijs geven! Hij geeft de prijs
van 10 miljoen dollar. Dat is onverdiend, maar hij mag doen met zijn eigen geld wat
hij wil.
Gelovigen ontvangen onverdiend de prijs. Zij mogen onverdiend ‘overwinnaar’ zijn.
Nu zit er eigenlijk nog een andere les in verborgen. Jakob en Israël zijn verenigd in
één persoon. Jakob is ‘de oude mens’ in de gelovige en Israël ‘de nieuwe mens’. Nu
wordt het verhaal duidelijker. De oude mens moet bestreden en ten onder gebracht
worden en de nieuwe mens moet steeds meer opstaan in ons leven. Het gaat dus
over ‘de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuw mens’, zoals
we dat lezen in de Heidelberger Catechismus, antw. 88. Laat ik dit verduidelijken met
een voorbeeld.
Het kan zijn dat iemand een dure sierstruik heeft gekocht in Japan. Hij heeft er 4000
euro voor betaald. De struik plaatst hij voor zijn raam in de voortuin. Er komen
geweldige, mooie bloemen aan. Ze ruiken heerlijk. Vol verbazing blijven de
voorbijgangers stilstaan bij het huis. De geur is op grotere afstand al te ruiken. De
eigenaar is eigenlijk wel trots op de unieke struik. In de loop van de herfst verdorren
en verrotten de bloemen en bladeren. Na de eerste vorst verspreiden de rotte
bloemen een onaangename geur. De voorbijgangers werpen afkeurende blikken en
halen hun neus op voor zo’n struik. Ze zeggen tegen de eigenaar, dat hij de struik
beter maar kan opruimen. ‘O nee,‘ reageert hij, ‘dit is een dure en goede struik… let
maar op, straks in het voorjaar zul je wat zien!’ Hij verwacht er weer veel van, maar in
het voorjaar wacht hem een teleurstelling: de nieuwe bloemen, in combinatie met het
verwelkte gedeelte, geven een mistroostig aanblik; het is geen gezicht! Daarbij staat
ook de geur de voorbijgangers tegen. Wat is er misgegaan? Dat is duidelijk. De
eigenaar had de struik goed moeten snoeien. Hij wilde de grote plant zoveel mogelijk
bewaren; hij dacht hem daardoor te sparen, maar dat pakte helemaal verkeerd uit.
Het voorbeeld van de sierstruik kun je toepassen op het leven van Jakob en de
gelovigen. Bij de Jabbok werd het verkeerde en het in eigen kracht uitgegroeide
gedeelte weggesnoeid. Daardoor kon het nieuwe gedeelte ‘Israël’ juist goed en
onbelemmerd uitgroeien. Je ziet ook bij de gelijkenis van de Wijnstok (in Joh. 15) dat
de goede ranken moeten worden gesnoeid.
Samen met God mag Jakob overwinnaar zijn. Zo mag hij het ‘overwinningsleven’ in
het geloof leven. Het was eigenlijk een goede, radicale snoeibeurt. Je leest in Gen.
35:10 dat hij weer de naam Israël krijgt. We lezen daar letterlijk: ‘Voorts zei God tot
hem: Uw naam is Jakob, uw naam zal voortaan niet Jakob genoemd worden, maar
Israël zal uw naam zijn; en Hij noemde zijn naam Israël.’
Dit gebeurde nadat Jakob een goed schoonmaakbeurt gehouden had in zijn
huisgezin en bij zijn mensen. Hij sprak tot hen: ‘Doet weg de vreemde goden, die in
het midden van u zijn, en reinigt u, en verandert uw klederen; en laat ons opmaken,
en optrekken naar Beth-El; en ik zal daar een altaar maken voor die God, Die mij
antwoordt ten dage van mijn benauwdheid, en met mij geweest is op de weg, die ik
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gewandeld heb’ (Gen. 35:2-3). Vers 4 en 5 verhalen ons verder: ‘Toen gaven zij
Jakob al die vreemde goden, die in hun hand waren, en de oorsierselen, die aan hun
oren waren, en Jakob verborg ze onder de eikenboom, die bij Sichem is. En zij
reisden heen; en Gods verschrikking was over de steden, die rondom hen waren,
zodat zij de zonen van Jakob niet achterna jaagden.’
Je ziet hierin dat Jakob de zonden in zijn huis bestreed en verwijderde en dat God
voor Israël streed tegen de vijanden die te sterk waren voor Jakob en zijn mensen.
Hierin ligt een les voor de gelovigen, die in het overwinningsleven willen leven. Wij
hebben onze taak in deze zaak, hoe moeilijk de hardnekkige zonden in ons leven
dan ook mogen zijn. Wij dienen ons te reinigen voor de openbaring van Gods
heerlijkheid. We zien dit ook in Ex. 19 en 20, bij de wetgeving. Ze moesten zich ook
heiligen voor God en daarbij hun kleren wassen.
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