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Het gemakkelijkste in de wereld is afdrijven. Het vereist geen enkele inspanning. Alles wat men
hoeft te doen is niets doen. We moeten ons herinneren dat een zieke of dode vis meedrijft met de
stroom, maar het vereist levende, gezonde vissen om tegen de stroom in te zwemmen.

Een van de opvallendste karakteristieken van onze huidige dag is de universele tendens om af te
drijven. Velen die voormalig ernstige, actieve christenen waren, zijn zorgeloos en onverschillig
geworden. Anderen die afdrijven zijn nog niet al te ver afgedreven, maar ze zijn er naar op weg. Er
zijn een aantal redenen waarom christenen afdrijven, maar de onderliggende oorzaak is het verlies
van de warmte van de eerste liefde voor Christus.
En dit afdrijven werd niet opgemerkt door degene die afdrijft, totdat hij een grote afstand is afgeweken.
“Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven” (Hebreeën 2:1).
Het betaamt ons om waakzaam uit te kijken met betrekking tot het beginnen afdrijven. De tijd om
daarmee te stoppen ligt aan het begin ervan.
Er bestaat een boze fascinatie voor afdrijven. Vaart verminderen met betrekking tot kerkgang, of het
bidden, het lezen en bestuderen van Gods Woord geeft een vals gevoel van vrijheid, maar het is in
feite slavendienst aan Satan.
Onregelmatigheid is de grote oorzaak en een zekere indicatie van afdrijven. Wanneer iemand occasioneel begint met afwezig te zijn in de kerk, de gebeden overslaat, zich niet regelmatig voedt met
Gods Woord – niet vanwege noodzakelijkheden maar uit gebrek aan verlangen – dan mag hij weten, zonder twijfel, dat hij is begonnen met af te drijven. In het algemeen duurt het niet lang voordat
deze vitale dingen allemaal verwaarloosd worden, en de afdrijver komt tenslotte op de plaats waar
zijn toestand hem geen zorgen baart. Daarom waarschuwt Gods Woord ons om de samenkomst van
gelovigen niet te verlaten.
Slechte omgang bederft goede zegen zegt Gods Woord (1 Korinthiërs 15:33) en veroorzaakt bij
velen dat zij daardoor beginnen af te drijven. Dit wil niet zeggen dat zulke omgang “slechte” mensen zijn, zoals men gewoonlijk denkt. Zij kunnen in veel opzichten goed zijn, maar zij sluiten God
uit en zijn daarom niet godvruchtig. Wij zouden als onze nauwe metgezellen enkel dezen mogen
kiezen die ons kunnen helpen naar God toe te bewegen.
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Let op: een goede appel maakt nooit rotte appelen goed, maar een rotte appel verderft snel goede
appelen.

Herhaalde schendingen van het geweten zullen zeker resulteren in een leven van afdrijven. Bij een
constant negeren van de stem van het geweten, kan het tot zwijgen gebracht worden.
Niet beleden en niet nagelaten zonden zijn een andere grote oorzaak die er voor zorgen dat mensen
beginnen af te drijven. Zonde is elke ongehoorzaamheid aan de gekende wil van God. Als een christen erin faalt de goede strijd te strijden door elke gekende zonde niet te belijden en niet na te laten,
hoe “klein” ook, zal hij afdrijven. Zonde in het leven is als een splinter in de vinger: hij zal dieper
en dieper verzweren, tot hij verwijdert wordt. Er kan geen vreugde zijn in Gods Woord, geen verlangen naar gebed, geen verlangen naar de samenkomsten, en geen verlangen om anderen te winnen
voor Christus, wanneer zonde wordt toegelaten zich schuil te houden in uw leven.
“Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als
wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te
reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:8-9).
In het hart wrok koesteren, misschien tegen een medechristen, wegens echte of vermeende verongelijking, is een zonde die moet weggedaan worden, of afdrijven is onvermijdelijk.
Trachten te teren op een verleden zegening is een vergissing die velen maken. We moeten het feit
tegemoet kunnen zien dat die er niet meer komt. We moeten up to date blijven met betrekking tot
onze ervaringen met God.
Inactiviteit leidt zeker tot afdrijven. Activiteit is onmisbaar om een gezond leven te onderhouden,
zowel geestelijk als lichamelijk. Sommigen denken dwaasweg dat zij genoeg gediend hebben, maar
het is desastreus om christelijke dienst moe te worden. Geestelijke “rustpauses” bewijzen in het
algemeen fataal te zijn. Als je niet met iets bezig bent, hou je dan bezig, en als je bezig bent, blijf
dan bezig ter wille van Christus en ter wille van anderen en uw eigen welzijn.
“Religious browsing” (grasduinen in andere religieuze groepen) is een gevaarlijke praktijk die resulteert in veel afdrijven. Want rondneuzen in valse culten/sekten, groepen en bewegingen eindigt
in ’t algemeen met gevangen te worden in de talloze valkuilen van Satan. Blijf bij het Woord Gods
en verafschuw, ja verfoei alles wat daarmee niet overeenkomt. Er zijn duizenden wegen naar de hel
maar slechts één naar de hemel.
De liefde voor geld doet velen afglijden. De koortsachtige jacht op geld, wat vandaag zo algemeen
is – het onverzadigbare streven om overdadig te verkrijgen – maakt dat we de Mammon dienen en
niet God. Sommigen jagen zo hard op geld dat zij menen te moe te zijn voor bijbelstudie en de sa2

menkomsten. De Heer Jezus zei: “Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft
iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit” (Lukas 12:15).
De liefde voor zingenot is nauw verbonden met de liefde voor geld. De wereld is zingenot-gek.
Zelfs vele belijdende christenen zijn inderdaad “meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van
God” (2 Timotheüs 3:4). Dit is zeer afleidend en schadelijk voor iemands geestelijke leven.
Het resultaat voor een christen die afdrijft is een verspild, vruchteloos leven en een verarmde eeuwigheid. Denk eraan: hoe langer u afdrijft, hoe verder u afdrijft; en hoe verder u afdrijft, hoe minder
u genegen zal zijn om terug te keren en hoe moeilijker het zal zijn om terug te keren.
Stop met afdrijven, christen. Als u al afgedreven bent, belijd dit dan voor God. Ga voorwaarts in uw
christelijke leven. Wij moeten voorwaarts gaan, niet stilstaan of achteruit gaan. Laat geen dag voorbij gaan zonder u te voeden met Gods Woord, en laat niet na te bidden. Vraag God u werk te geven
dat u kan doen voor Christus, en doe het dan. Zoek uw broeders en zusters bij te staan en anderen te
winnen voor de Redder. Maak dit tot een constante praktijk.
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