“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel
zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het
schriftelijke onderwijs.”

Zijn of niet zijn
Jacobus 5:16
Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.
Ik ben ervan overtuigd dat alle mensen raar zijn.
Ze ruiken iets vreemds en zeggen “Bah! Dit is afschuwelijk… hier, ruik maar”.
En hoe reageren we dan? We kijken even vreemd, en zeggen vervolgens “oké”.
En het ellendige hieraan is dat we zo ook met zonden omgaan.
We weten dat iets verkeerd is. We weten dat we het moeten vermijden en ons ervan moeten afkeren. Maar
hoe vaak zeggen we niet “oké” en doen er gewoon in mee?
Hebreeën 12:4
U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.
Ik wil je de volgende vraag stellen: “Worstel jij weleens met zonden?” Of geef je toe aan elke verleiding
die op je pad komt?
Ben jij een makkelijke prooi voor de vijand?
Ik speelde ooit in een volleybalteam dat erg competitief was. Onze aanvoerders zeiden steeds dat we
moesten uitkijken naar “schakels”. Daarmee bedoelden ze de zwakke schakels in het team van de
tegenstander. Op hen zouden we ons tijdens de wedstrijd richten. En elke keer opnieuw werkte dat. Zelfs
als de meer talentvolle spelers van de tegenpartij hun teamgenoten hielpen, bleven zij kwetsbaar.
Ik vraag het je nogmaals, ben jij een makkelijke prooi voor de vijand?
En het is maar dat je het weet; jouw zonde heeft niet alleen gevolgen voor jezelf. Het is potentieel van
invloed op iedereen om je heen.

Het probleem lijkt te zijn dat we zonden categoriseren. We lijken te geloven dat de ene zonde minder erg
is dan de andere omdat we ze met elkaar vergelijken.
De vraag is dan ook: “Hoe slecht moet slecht zijn om als slecht te worden gezien?” Dat klinkt nogal
verwarrend, vind je niet?
Het gaat erom dat zonde, zonde is. En zonde is ongehoorzaamheid aan Gods Woord. De Wet.
1 Johannes 3:4
Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.
Als we zonden categoriseren op onze EIGEN schaal, dan lijken we te geloven dat de “kleintjes” ons geen
schade toebrengen.
Iets dat ook regelmatig voorkomt is dat iemand een ander probeert te helpen om een zonde te
overwinnen… waardoor de eerste als gevolg daarvan in dezelfde valkuil stapt.
Het is net alsof ze de sleutel hebben tot de cel waarin hun vriend zit, maar in plaats van dat ze de vriend
eruit bevrijden, er zelf ook in gaan zitten.
Daarom schreef Paulus...
Galaten 6:1
Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo
iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog,
opdat ook u niet in verzoeking komt.
Paulus moedigt ons in Filippenzen aan om te schitteren als sterren...
Filippenzen 2:14-16 (WV)
Doe alles zonder morren of tegenspreken, zodat u onberispelijk en onschuldig bent, onbesproken
kinderen van God, te midden van een slinks en ontaard geslacht, waarin u schittert als sterren in het
heelal. Houd vast aan het woord dat leven geeft. Dan kan ik, als de dag van Christus komt, trots zijn
omdat ik niet tevergeefs heb gelopen en niet voor niets heb gezwoegd.
Dus, schitter jij als de sterren? Of ga je op in de duisternis die om je heen is doordat je jouw duistere daden
goedpraat?
Romeinen 13:12
De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis
afleggen en de wapens van het licht aandoen.
Efeziërs 5:11
En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.
Waarom willen we toch op het randje van de zonde balanceren?
We zouden ervoor moeten vluchten, niet ernaast gaan kamperen.

Als je lang genoeg in de buurt van de verleiding blijft, dan zal de tegenstander niet rusten totdat hij je over
de lijn heeft getrokken.
Denk eraan dat verleiding je niet in het gezicht slaat. Ze wil je juist de hand reiken. Ze wil je laten denken
dat het prima is.
Voor het geval je het nog niet wist, het schijnt dat het schudden van handen voor het eerst werd gedaan in
de middeleeuwen als om symbolisch te zeggen: “Ik kom in vrede zonder wapen in mijn hand”.
En dat wil de tegenstander je juist doen geloven. Dat hij je geen kwaad zal doen. We noemen dat…
misleiding.
Hebreeën 3:13
Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard
zal worden door de verleiding van de zonde.
De aard van zonde is bedrog. Zonde vertelt je dat het prima is, terwijl het niet zo is.
Maar al te vaak gaan mensen het pad van ongehoorzaamheid op door te denken “het maakt niet uit”.
En meestal begint die ongehoorzaamheid met iets kleins. En elke dag dat we op dat pad van
ongehoorzaamheid blijven, raken we meer gewend aan die zonde, en meer doof voor de stem van de Vader
en meer blind en onaanspreekbaar voor Zijn roep in ons leven. En dan te bedenken dat het allemaal begon
met een “handdruk”.
Het is de hoogste tijd dat Gods volk ermee stopt om een thermometer te zijn, maar een thermostaat wordt.
Een thermometer past zich aan de omgeving aan. Een thermostaat verandert de omgeving. Vroeger
noemde ik het kameleon-christendom.
Heb je bij de tandarts weleens een spuit gehad om je mond te verdoven? Daarna gaat hij verder met zijn
werk en al die tijd voel jij geen pijn. Maar tegelijkertijd weet je dat er iets gebeurt. Eigenlijk voelt het
bijna, hoe raar het ook klinkt… leuk.
In de geestelijke werkelijkheid gaat het er ongeveer net zo aan toe. Hoe meer we volharden in
ongehoorzaamheid, hoe meer we verdoofd raken en onze fijngevoeligheid voor de Vader verliezen…
Efeziërs 4:17-19
Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen
wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven
dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich,
ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te
bedrijven.
Je denkt misschien... “Ik ben niet AL mijn fijngevoeligheid kwijt”. Maar mijn vraag is... “Wil je ook maar
een klein beetje ervan kwijt zijn?”
Willen we echt op een dag ontwaken zoals Simson?
Rechters 16:20
En zij zei: De Filistijnen over je, Simson! Hij ontwaakte uit zijn slaap en zei: Ik zal net als de andere

keren vrijkomen en hen van mij afschudden. Hij wist namelijk niet dat (JHWH) de HEERE van hem
geweken was.
Jesjoea zei in Johannes 8...
Johannes 8:34
Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de
zonde.
Deze wandel waartoe we geroepen zijn is geen roep om comfort. Het is een roep om Heiligheid. Zoals er
in Hebreeën staat...
Hebreeën 12:14
Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.
Heiligheid is niet alleen afzondering van zonde. Het is afzondering VOOR God.
Want afzondering van de wereld maakt je niet anders dan een Farizeeër, de afzondering voor God maakt
je heilig.
Wat laten we in ons leven toe dat er niet zou moeten zijn? Ooit zei iemand tegen mij: “Ik ben volwassen
genoeg. Ik weet hoe ik ermee om moet gaan.” Ik dacht bij mezelf… “Volwassen genoeg?” en dacht
onmiddellijk aan het volgende vers...
1 Corinthiërs 14:20
Broeders, word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en word
in uw denken volwassen
“Wees kinderlijk in de slechtheid”
Vele jaren geleden, toen ik nog een tiener was, luisterde ik eens op mijn kamer naar een CD. Mijn broer
en zijn gezin waren op visite en mijn tweejarige nichtjes hoorde de muziek en kwam mijn kamer binnen
en begon te dansen op de muziek. Het zag er heel grappig uit. Maar toen het volgende liedje kwam,
eigenlijk best een leuk liedje, begon het met een beetje enge muziek. Een beetje beangstigend zelfs. Het
gezichtje van mijn nichtje veranderde van vrolijk en lachend naar plotselinge angst.
“Wees kinderlijk in de slechtheid” Moeten we echt geloven dat we sterk en volwassen genoeg zijn om
ergens mee om te gaan?
“Wees kinderlijk in de slechtheid”
Verscheidene jaren geleden bezocht ik familie die in de bergen in het noorden van de staat Washington
woonde. Anderhalve kilometer ten zuiden van de Canadese grens. Op een ochtend ging ik een wandeling
maken. Ik had twee behoorlijk grote stokken in mijn handen en was voortdurend op mijn hoede voor
poema’s. Met voorzichtige passen keek ik voortdurend om me heen. Ik kwam een hert tegen. Een grote
reebok. Ik bevroor. Het dier zag mij niet. Maar… ik had jeuk aan mijn neus. Dus ik tilde mijn hand zo
langzaam mogelijk op. Het dier spitste zijn oren en keek me RECHT in de ogen. En ik bevroor opnieuw.
Maar het dier liep van me weg, terwijl hij voortdurend achterom bleef kijken, totdat hij in de bosjes
verdween. Hij nam GEEN ENKEL risico. Het moment dat hij gevaar proefde ging hij ervandoor.

Hoe voorzichtig zijn wij in onze dagelijkse, geestelijke wandel?
1 Petrus 5:8
Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op
zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
Hoe wandel jij? Zachtjes en voorzichtig? Of met tunnelvisie, zonder je zorgen te maken, in de
veronderstelling dat je sterk genoeg bent om dat wat op je pad komt te verslaan?
1 Corinthiërs 10:12
Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.
Later die dag nam ik mijn kinderen mee voor een wandeling iets dichter bij het huis. Eigenlijk bleven we
op de oprit die ongeveer anderhalve kilometer lang is.
Mijn kinderen zagen dat ik twee grote stokken droeg. En mijn oudste vroeg: “Waar ben je naar op zoek
papa?” Ik antwoordde hen: “Naar gevaar”.
Efeziërs 5:15-16
Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd
uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.
Jacobus 5:16
Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.
Wat betekent het om “rechtvaardig” te zijn?
1 Johannes 2:29
Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit Hem
geboren is.
1 Johannes 3:7
Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij
rechtvaardig is.
Kunnen zonden jouw relatie met God belemmeren?
Overweeg ...
Psalm 66:18
Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord.
We moeten ons gaan herbezinnen op onze visie op zonde.
In Lucas 15 lezen we het verhaal van de verloren zoon. We gaan er een klein stukje van lezen...
Lucas 15:20-22
En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader

hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de
hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover
u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: Haal
het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen
aan zijn voeten.
Let op zijn belijdenis... ‘Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard
uw zoon genoemd te worden.’
“Tegen de hemel en tegenover u”
Lees ook de belijdenis van David...
Psalm 41:5
Ik zei: HEERE, wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd.
We moet zonde bezien als iets dat tegen God is, anders hebben we niet de juiste visie.
1 Johannes 1:5
... God is licht; in Hem is in het geheel geen duisternis.
Hoe kunnen we gemeenschap met Hem hebben als we in de duisternis wandelen? Ook al is het maar “een
klein beetje” duisternis.
Het is interessant dat de schrijver van Hebreeën erg duidelijk was over het feit dat zonde niet het enige is
wat je bij de Heer weg kan houden. Lees maar....
Hebreeën 12:1
Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last
en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die
voor ons ligt,
Er kunnen dingen in ons leven zijn die GEEN zonde zijn… Maar je weet dat ze je tegenhouden in je
wandel met de Vader.
Paulus noemde in 1 Corinthiërs al dat sommige mensen zullen zeggen...
1 Corinthiërs 6:12
“Alle dingen zijn mij geoorloofd”, maar niet alle dingen zijn nuttig. “Alle dingen zijn mij
geoorloofd”, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen.
Is er iets in je leven waar je echt geen voordeel bij hebt? Is er iets in jouw leven dat heerschappij over jou
heeft? Natuurlijk, het is geen zonde. Maar tegelijkertijd hoort het niet thuis in je leven. Heb je weleens
overwogen om de Vader te vragen om dergelijke zaken in je leven te openbaren?
Het is de hoogste tijd dat je eerlijk wordt tegenover jezelf.
Heb je je zonden weleens opgeschreven? Ik wil je aanmoedigen om je volledige naam bovenaan een papier
te schrijven en een lijst te maken van de zonden die er in je leven zijn. Dat is erg moeilijk om te doen,

omdat niemand daar mee wil worden geconfronteerd... zwart op wit. Maar denk eens aan de woorden van
Paulus aan de Romeinen...
Romeinen 12:3
Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet
denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder
heeft toebedeeld.
Nu dan, neem een stukje papier. Schrijf je volledige naam erop en maak een lijst van je zonden. En ook
van de “dingen” die in je leven zijn en die misschien geen zonden zijn maar die je wel in hun greep houden.
Wees eerlijk. Houd jezelf niet voor de gek. Ik meen het. Je kunt een vriend voor de gek houden. Je kunt
een familielid voor de gek houden. Maar houd jezelf niet voor de gek.
Je bent helemaal jezelf… als niemand kijkt.
Als je klaar bent, echt klaar… bid dan. Belijd, en bekeer je.
Neem vervolgens dat stukje papier en VERBRAND het. Het is een beeld van jouw beslissing om die
zonden uit je leven te verwijderen, zodat ze nooit meer worden gevonden.
Jacobus 5:16
Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.
Wil je dat jouw gebeden krachtig en effectief zijn?
Wil jij worden gebruikt?
2 Timotheüs 2:21
Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd
en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereed gemaakt.
De Vader wil ons gebruiken. Hij VERLANGT ernaar ons te gebruiken. Maar als wij vasthouden aan wat
voor zonde dan ook, of iets toestaan om heerschappij over ons te hebben, dan zal dat de manier waarop
Hij ons gebruikt ten minste beperken. En het kan er zelfs toe leiden dat Hij ons helemaal niet gebruikt.
Het is tijd dat je beschikbaar wordt voor de Vader.
We bidden dat deze studie je tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
Sjalom
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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