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Keuzes die elkeen in zijn leven moet maken 
prof. Johan Malan, http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Keuse1.htm , nov. 2014 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

 
De Heer heeft de mens als een intelligent wezen met een vrije wil geschapen. Bij de bepaling van 
zijn levenskoers treedt hij dus niet instinctief op, omdat hij geen robot is die vooraf geprogram-
meerd werd om slechts op een vastgestelde wijze in een gegeven situatie te reageren. Bepaalde lo-
gisch verstaanbare dingen worden hem voorgehouden over wat juist en verkeerd is, zodat hij goed 
en kwaad kan onderscheiden en zelf kan besluiten welke geloofsovertuigingen en morele beginselen 
hij wil navolgen. Hoewel zijn besluiten vrij en ongedwongen zijn, is de mens niet vrij van de gevol-
gen van zijn besluiten; daarom duidt de Heer voor hem in Zijn Woord duidelijk aan wat het gevolg 
zal zijn van het geloof en de levenswijze die hij heeft gekozen. De Heer wil dat de mens geïnfor-
meerde keuzes zal maken zodat hij niet op een dag, wanneer het te laat is, spijt zal hebben over wat 
hij besloot, geloofde en gedaan heeft. 
De meest fundamentele keuze die alle mensen op aarde met betrekking tot hun levensweg moeten 
maken, is tussen de Heer zijn pad van gerechtigheid en de duivel zijn pad van zonde. In het paradijs 
heeft de Heer aan Adam en Eva zekere opdrachten gegeven over wat zij wel en niet mochten doen. 
Zij stonden helemaal in het begin van hun aardse reis, en het was levensbelangrijk dat zij de Heer 
zouden volgen en niet de duivel. Verboden dingen, die zich buiten de wil van de Heer bevinden, 
worden “zonden” genoemd, en als mensen deze doen, dan bewegen zij zich weg van de Heer naar 
het pad van de zonde. Wij moeten goed verstaan wat deze belangrijke keuze inhoudt, want deze 
bepaalt de koers en eindbestemming van ons leven. 
De duivel heeft zich echter vermomd en is naar Eva gegaan met een verhaal dat tegenstrijdig was 
met wat de Heer haar en haar man bevolen had. Satan heeft Gods opdrachten verkeerd voorgesteld 
en Eva op een listige wijze overreden om met zonde te experimenteren. Hij heeft gezegd: “Toen zei 
de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, 
uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend” (Genesis 3:4-
5). Dit is precies wat Lucifer1 zelf ook gedaan heeft voordat hij ten val2 kwam en daarna “Satan” 
geworden is, wat “Tegenstander” van God betekent.  Hij heeft zichzelf verheven om te trachten 
zoals God te zijn, en heeft zodoende het oppergezag van de ware God geminacht en verworpen. 
Deze rebelse daad heeft tot zijn val aanleiding gegeven, en daarna probeerde hij om de eerste twee 
mensen ook in zonde te laten vallen en zodoende van God te vervreemden. Satan is in zijn goddelo-
ze doel geslaagd, want zijn slachtoffers hebben de gevolgen van zijn boze raad niet behoorlijk 
overwogen. De stamvader en stammoeder van de mensheid hebben geen verantwoordelijk besluit 
genomen maar hebben naïef en op de ingeving van het ogenblik gereageerd. Zodoende hebben zij 
een noodlottige fout gemaakt door ongehoorzaam te zijn aan de opdrachten van Hem Die de Bron 
van alle waarheid en leven is. 
Adam en Eva waren ongehoorzaam aan God en hebben naar een andere god, de duivel, geluisterd. 
Zij zijn als gevolg hiervan niet slechts geestelijk gestorven maar ook fysisch sterfelijke mensen ge-
worden. Deze nadelige eigenschappen werden daarna aan hun nageslacht doorgegeven, en daarom 
verwijzen wij naar de zondige natuur waarmee alle mensen geboren worden als hun erfzonde. Pau-
lus zegt: “Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de 

 
1 Lucifer: komt voor in Jesaja 14:12 in de KJV en de Latijnse Vulgaat. In onze bijbels wordt Satan daar ‘morgenster’ 
genoemd. In Job 38:4, 7 lezen we dat bij de schepping ‘de morgensterren tezamen juichten’. Satan was vóór zijn val bij 
de schepping aanwezig. Maar hij pleegde opstand tegen Gods troon (Jesaja 14:13-14), waarbij hij ten val kwam. Het 
Hebreeuwse woord dat in Jesaja 14:12 weergegeven wordt als ‘morgenster’, wordt in de Vulgaat vertaald met het La-
tijnse ‘Lucifer’, hetgeen ‘lichtbrenger’ betekent. De Vulgaat is de Latijnse vertaling van de Bijbel, verworpen door de 
Hervormers. 
2 Zie “De viervoudige val van Satan”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/val-Satan.pdf  
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dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben” (Romeinen 
5:12). 
Er is slechts één manier om van uw erfzonde en geestelijke dood verlost te worden, en dat is door 
vergeving te ontvangen van Jezus Christus en wedergeboren te worden zodat u het eeuwige leven 
deelachtig wordt. “Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend ge-
maakt worden” (1 Korinthiërs 15:22). Door de eerste Adam zijn wij allemaal gestorven maar door 
de laatste Adam, Jezus Christus, verkrijgen wij het eeuwige leven (1 Korinthiërs 15:45). Elke zon-
daar moet echter hierover een persoonlijk besluit nemen en Christus als Zaligmaker aannemen, 
want dan pas wordt hij een kind van God dat het eeuwige leven ontvangt: “Maar allen die Hem 
aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in 
Zijn Naam geloven” (Johannes 1:12). 
De vraag is: hoe vond verlossing om verloren zondaars te redden in oudtestamentische tijden plaats, 
vóór de menswording en het zoenoffer van Christus? Adam en Eva konden door middel van gebe-
den en offers tot de genadetroon van de Heer naderen en door Hem vergeving krijgen en gered 
worden. De herhalende offers waren echter onvoldoende om zonde weg te wassen, “Want het is 
onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt” (Hebreeën 10:4). De scha-
duwachtige offers onder het oude verbond moesten vervuld worden door het eenmalige offer van 
Christus Die als het Lam van God aan het kruis gestorven is. Volgens Hebreeën 11:13 zijn oudtes-
tamentische gelovigen gestorven zonder de belofte van de Messias te verkrijgen: “maar hebben die 
vanuit de verte gezien en geloofd en begroet”. Christus’ kruisdood is dus ook terugwerkend van 
kracht om verzoening te doen voor de zonden van alle gelovigen sedert Adam. 
Alle mensen van alle tijden moeten zich tot de 
Heer bekeren3 als zij gered willen worden. Dit 
gaat gepaard met de belijdenis van de zondige 
toestand waarin zij sedert hun geboorte verkeren, 
alsook van specifieke zonden waarvan de Heilige 
Geest hun overtuigt. Een keuze moet dus ge-
maakt worden tégen de zonde en vóór de gerech-
tigheid van God. Deze verplichting om te kiezen 
houdt niet op na iemands bekering – integendeel, 
dit gaat levenslang door. 
Zolang als u een sterfelijk lichaam hebt, bestaat 
de mogelijkheid dat u verzocht en verleid kunt 
worden. De duivel is er altijd op uit om christe-
nen te beroven en van het smalle pad af te krijgen 
door hen te laten zondigen. Zoals in het geval van 
Eva, komt hij op een verbloemde manier zodat u 
niet beseft dat u met hem te doen hebt. Hij pro-
beert dan om u op een sluwe wijze te overreden 
om met zonde te experimenteren en dat dit ogen-
schijnlijk in uw voordeel is. Hebt u financiële 
problemen, dan zal hij deze situatie uitbuiten om 
u te wijzen hoe u op een oneerlijke manier geld kunt verdienen. Soms haalt hij zelfs teksten of voor-
beelden uit de Bijbel aan om zonde te rechtvaardigen; bv. “Als koning David een andere vrouw 
begeerd heeft, waarom mag u dat dan ook niet doen? U bent toch niet beter dan hij, en wij zijn al-
lemaal slechts mensen”. Of ook: “Als koning Salomo met andere godsdiensten experimenteerde en 
zich voor vreemde goden neerboog, wat is er dan fout aan als u ook meedoet aan multigodsdiensti-
ge activiteiten en deelneemt aan bijv. Oosterse meditatie?” 
De verschillende manieren waarop mensen verzocht worden om te zondigen zijn eindeloos. Het is 
dus belangrijk dat wij ons van deze mogelijkheid bewust zouden zijn, en ook de nodige voorzorgen 
zouden treffen om niet voor verzoekingen te zwichten en te zondigen. 

 
3 Zie “Is bekering noodzakelijk voor redding?”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bekering-noodzakelijk.pdf  
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Hoed u niet enkel voor de “brullende leeuw” (1 Petrus 5:8) maar 
vooral voor de “engel van het licht” (2 Korinthiërs 11:14)!  M.V. 

 
Paulus zegt: “Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Be-
kleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen 
van de duivel” (Efeziërs 6:10-11). Jakobus zegt: “Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de 
duivel en hij zal van u wegvluchten” (Jakobus 4:7). Petrus zegt: “Wees nuchter en waakzaam; want 
uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen ver-
slinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof” (1 Petrus 5:8-9). We moeten de geestelijke 
strijd niet onderschatten en niet zonder enige tegenstand zwichten voor de eerste de beste verzoe-
king. We moeten ten bloede toe, zelfs tot de dood toe, weerstand bieden in onze strijd tegen de zon-
de (Hebreeën 12:4). 
De plicht om tegen zonde de strijd aan te binden rust op alle gelovigen van alle tijden. Kaïn heeft 
zijn boze neigingen niet tegengestaan, maar eraan toegegeven en als gevolg daarvan boze karakter-
trekken ontwikkeld, een slechte houding geopenbaard en uiteindelijk verkeerde dingen gedaan. De 
Heer heeft tegen hem gezegd: “En de HEERE zei tegen Kaïn: Waarom bent u in woede ontstoken 
en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt 
opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, 
maar ú moet over hem heersen” (Genesis 4:6-7). Kaïn heeft duidelijk de verkeerde keuzes gemaakt 
en daarvoor een hoge prijs betaald. 
Wij zitten in precies dezelfde situatie: de zonde ligt op de loer en voor de deur, en haar begeerte 
gaat naar ons uit, maar wij moeten daarover heersen. Wij moeten duidelijke besluiten nemen wan-
neer wij met zonde geconfronteerd worden: “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de 
duisternis, maar ontmasker ze veeleer” (Efeziërs 5:11). Bent u bezig om de strijd tegen zonde en 
verzoekingen te winnen, of is het een verloren strijd in uw leven? 
In het Nieuwe Testament wordt duidelijk gesteld dat het vlees, of de oude Adamsnatuur, een 
schuilplaats voor zonde in uw leven biedt, zelfs al hebt u de Heer Jezus als Zaligmaker aangeno-
men. Paulus zegt tot de gelovigen te Efeze dat zij de oude mens, die naar zonde neigt, moeten af-
leggen en dat zij zich met de nieuwe mens moesten bekleden, en dan zouden zij overwinning over 
zonde krijgen (Efeziërs 4:22-24). Wanneer wij deze overgave maken, geven wij aan de Heilige 
Geest het volle beheer over ons leven, en Hij zal ons in staat stellen om niet door het vlees te leven, 
maar door de Geest: “Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees 
niet volbrengen” (Galaten 5:16). Het overwinnende leven staat voor elk van ons ter beschikking, 
maar daarvoor moeten wij ook een duidelijke keuze maken. 
Zelfs christenen die met de Heilige Geest vervuld zijn, kunnen nog steeds verkeerde besluiten ne-
men en als gevolg daarvan zondigen. Wanneer zij dit doen, treden zij niet in de Geest op maar in 
het vlees. Het is de grote tragedie van onze tijd dat christenen niet ernstig over een zaak bidden en 
nadenken, maar impulsieve besluiten nemen die erg duidelijk niet in het belang van het koninkrijk 
van de Heer zijn. De Heer heeft ons door Zijn Heilige Geest verlichte ogen van het verstand gege-
ven, dat is een bijbels onderscheidingsvermogen voor wijsheid en openbaring (Efeziërs 1:17-18). 
Het is slechts in uitzonderlijke gevallen dat Hij zal tussenbeide komen om aan ons duidelijke ant-
woorden te geven en deuren op ons pad open of toe te doen. Hij verkiest dat wij door Zijn Heilige 
Geest zo in voeling met Hem en Zijn Woord zullen zijn, dat wij in keuzesituaties zelf de juiste be-
sluiten zullen nemen. 
In elk geval is de Heilige Geest altijd onze scheidsrechter wanneer wij besluiten nemen. Als wij de 
juiste besluiten nemen, die in het belang van Gods koninkrijk zijn, zullen wij de vrede van God in 
ons hart hebben en weten dat ons geplande optreden volgens Zijn wil is. Indien wij deze vrede niet 
hebben, moeten wij niet voortgaan met onze ideeën. Sommige christenen treden echter onverzette-
lijk op tegenover andere christenen en dwingen hen hun eigen subjectieve wil in zulk een situatie 
op. Zij treden dan in het vlees op, volgens de begeerten van het eigen ik, en bedroeven de Heilige 
Geest. Paulus waarschuwt hiertegen: “Geef de duivel geen plaats ... En bedroef de Heilige Geest 
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niet” (Efeziërs 4:27, 30). Bent u bezig met de zaak van de Heer te bevorderen door de besluiten die 
u neemt? 
Dit brengt ons bij het onderwerp van geestelijke misleiding. Op dit terrein zijn er verscheidene be-
langrijke keuzes die kinderen van de Heer moeten maken, want het raakt de aard van hun verhou-
ding met de Heer ten nauwste. De aanvaarding van verkeerde leerstellingen over Jezus Christus, 
over de Drie-eenheid, over de Heilige Geest, en ook over enig aspect van ons geestelijke leven, kan 
tot verachtering in de genade leiden en in uiterste gevallen zelfs tot geloofsafval. Net zoals de dui-
vel Eva in Eden verleid heeft om verkeerde gedachten over de woorden van de Heer te vormen, zo 
probeert hij vandaag nog steeds om het geloof van miljoenen christenen aan te vallen, te verzwak-
ken en zelfs te vernietigen. Paulus zegt: 
“Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één 
Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat, zoals de slang met 
zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de een-
voud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt 
hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u 
niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best” (2 Korinthiërs 11:2-4). 
Deze christenen hebben nagelaten om alle leerstellingen te onderzoeken en enkel de goede te be-
houden. Wegens onkunde en naïviteit hebben zij zichzelf opengesteld voor valse dogma’s over Je-
zus Christus, over de Heilige Geest en over het Evangelie. Er wordt een vals en onschriftuurlijk 
beeld van Jezus opgehangen; de Heilige Geest wordt eenzijdig slechts in verband met tekenen en 
bepaalde gaven aangehangen; en in de evangelieverkondiging is het zondebegrip helemaal verwa-
terd, terwijl de leer over heiligmaking verzwegen wordt. Paulus heeft deze gemeente telkens eraan 
herinnerd dat hun lichaam een tempel van de Heilige Geest is en dat zij heilig moeten leven (1 Ko-
rinthiërs 3:16; 6:19). 
De Heer Jezus waarschuwt dat misleiding van deze aard in de eindtijd sterk zal toenemen, en wijst 
erop dat valse aannemingen over Wie Hij juist is, verkondigd zullen worden zodat mensen overreed 
kunnen worden om een andere Jezus, ultiem de Antichrist, in Zijn plaats te aanvaarden en te aan-
bidden: “En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen 
komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden” (Mattheüs 
24:4-5). Verkeerde leerstellingen zullen naar verkeerde besluiten en overtuigingen leiden, en dit zal 
rampspoedige gevolgen hebben voor diegenen die misleid werden. 
Waarom zijn er zoveel uiteenlopende kerken en geloofsbelijdenissen in de wereld? Omdat christe-
nen niet genoeg kennis van de Bijbel hebben, en bijgevolg door elke wind van leer op sleeptouw 
genomen worden (Efeziërs 4:14). Wij zullen er werkelijk ernst van moeten maken om toe te nemen 
in de genade en kennis van Christus, zodat wij onderbouwde besluiten over ons geloofsleven kun-
nen nemen. U moet niet zomaar gemakkelijk een leerstelling aanvaarden zonder dat u die grondig 
onderzocht heeft. Onkunde is de teelaarde voor misleiding. Israël in oudtestamentische tijden is ten 
gronde gegaan door gebrek aan kennis. Salomo zegt: “Er is soms een weg die iemand recht schijnt, 
maar het einde ervan zijn wegen van de dood” (Spreuken 16:25). Onderzoek aanspraken eerst dege-
lijk, want niet alles wat recht lijkt of goed klinkt is noodzakelijk de waarheid. 
Vaak worden de mensen door hun begeerte naar goed nieuws uitgebuit door valse profeten en zo 
misleid. Dit soort van misleiding is algemeen in Israël voorgekomen. De Heer zegt van deze valse 
profeten: “Zij genezen de breuk van Mijn volk op het lichtst, door te zeggen:  Vrede, vrede! Maar er 
is geen vrede” (Jeremia 6:14). Hoe kunnen wij voorkomen dat wij verkeerde besluiten nemen en 
misleid worden? Door meer kennis van de waarheid van Gods Woord op te doen: “en u zult de 
waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32). De waarheid heeft een vrijma-
kende kracht die ons van alle leugens bevrijdt, maar dan zullen wij veel meer aan bijbelstudie moe-
ten doen opdat we stevig in de waarheid gegrond kunnen zijn. 
De Heilige Geest leidt ons in de hele waarheid en overtuigt ons ook van zonde en verkeerde dingen 
in ons leven. Hij praat echter niet tot ons met een hoorbare stem, maar leidt ons door middel van het 
Woord. Indien wij een gebrekkige kennis van het Woord hebben, dan beperken wij de Heilige 
Geest in de mate waartoe Hij zekere teksten en bijbelse uitspraken onder onze aandacht kan bren-
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gen. De Psalm zegt: “Ik heb Uw rede [= Gods Woord] in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet 
zondigen zou” (Psalm 119:11). Indien het Woord van Christus rijkelijk in onze harten woont (Ko-
lossenzen 3:16), zal de Heilige Geest ons verstand en denken meer uitdrukkelijk op de waarheden 
van de Bijbel kunnen instellen. 
Slechts dan zullen wij in staat zijn om elke gedachte gevangen te nemen tot gehoorzaamheid aan 
Christus (2 Korinthiërs 10:5). Wanneer een verkeerde gedachte bij ons opkomt, of wanneer iemand 
anders ons een oneerbaar voorstel doet, kunnen wij dit dadelijk verwerpen omdat de Heer ons daar-
tegen waarschuwt in Zijn Woord; ikzelf moet nochtans het finale besluit nemen: zal ik de zondige 
gedachte weerstaan of daaraan toegeven? Als ik zonder behoorlijke overweging aan een zondige 
gedachte toegeef, en niet onmiddellijk besef dat dit verkeerd is, dan is dit zoals het pad dat aan het 
begin recht en aanvaardbaar lijkt, maar eindigt in een web van zonde. 
Wij moeten dus in onze besluitvorming zondige begeerlijkheden weerstaan, want het kan onze le-
vens vernietigen indien deze de gelegenheid krijgen om zich te laten gelden. Jakobus zegt: “Maar 
ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, 
wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de 
dood” (Jakobus 1:14-15). Het is hier dat geestelijke oorlogvoering te pas komt om het proces van 
zonde te weerstaan en te overwinnen. De wapens van onze geestelijke strijd zijn “krachtig door 
God, tot afbraak van bolwerken [van zonde]. Want wij breken valse redeneringen [dit zijn onbijbel-
se argumenten om zonde te rechtvaardigen] af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van 
God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus 
[dit is de gerechtigheid van God uitdrukkelijk boven enige zondige gedachte te verkiezen]” (2 Ko-
rinthiërs 10:4-5). 
Omdat wij weten dat de mens een vrije wil heeft, moeten wij een overgave aan de Heer doen en 
bidden dat niet onze eigen, zelfzuchtige en vleselijke wil in ons leven zal geschieden, maar slechts 
Zijn wil. Paulus bidt de Kolossenzen toe: “... Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij 
het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van 
Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem 
in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God” (Kolossenzen 1:9-
10). Wanneer wij de wil van de Heer goed kennen, vergemakkelijkt dit onze taak van besluitvor-
ming aanzienlijk, en dan zullen wij door de Heilige Geest de innerlijke overtuiging hebben dat wij 
ons nog steeds op het rechte pad bevinden. Het licht van Zijn goddelijke tegenwoordigheid zal ons 
waarschuwen tegen enige dwaalweg en verscholen agenda’s. 
Wanneer wij uitgaan om het evangelie van Christus aan een verloren wereld te verkondigen, moe-
ten wij beseffen dat de boodschap op een verstaanbare en overredende manier overgedragen wordt, 
zodat de Heilige Geest de toehoorders van hun eigen zondigheid kan overtuigen, en ook van hun 
behoefte aan de reddende genade van de Here Jezus. Niemand van de toehoorders is voor de hemel 
of de hel voorbestemd, daarom is elkeen van hen vrij om deze boodschap te aanvaarden of te ver-
werpen. De Heer heeft de wereld lief en “wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot beke-
ring komen” (2 Petrus 3:9). 
In de praktijk wordt echter een kleine minderheid van de mensheid gered, omdat de meeste mensen 
steeds de zonde en het bandeloze leven van het brede pad boven de gerechtigheid van het smalle 
pad verkiezen. Tijdens de bediening van Christus op aarde was het ook zo: “En dit is het oordeel, 
dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het 
licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden” (Johannes 3:19-20). Vele mensen weigeren naar 
de kerk te gaan of geestelijke gesprekken te voeren, want zij willen niet horen dat hun zondige le-
ven verkeerd is en dat zij zich onder de oordelen van God stellen. 
Wij kunnen er niets aan doen wanneer mensen de boodschap van redding verwerpen, want zij heb-
ben allen een vrije wil en kunnen zelf hierover besluiten. Als wij aanhouden om voor hen te bidden, 
zal de Heer Zich nog meer met hen bemoeien en hard aan de deur van hun harten kloppen, maar zij 
moeten nog steeds zelf besluiten of zij de deur van binnenaf zullen openmaken of niet. Sommige 
mensen zijn erg hardnekkig en onwillig om te reageren wanneer de Verlosser hen uit de duisternis 
roept tot Zijn wonderbaar licht. De Heer Jezus heeft voor Jeruzalem gezegd: “Hoe vaak heb Ik uw 
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kinderen bijeen willen brengen, ... maar u hebt niet gewild! (Mattheüs 23:37). Zij wilden Jezus niet 
als hun Messias aanvaarden, niettegenstaande zij leden van het uitverkoren volk waren. Het gaat 
dus niet over uitverkorenheid of verworpenheid maar over hoe elk individu op de boodschap, dat 
Jezus de Messias en Verlosser van de wereld is, reageert. 
Jozua heeft dezelfde situatie van geestelijke verharding bij Israël aangetroffen, niettegenstaande hij 
een goed leider was die aan het volk een voortreffelijk voorbeeld gaf van geloof in God. Hij heeft 
voor hen gezegd: “Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u 
zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend heb-
ben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, 
wij zullen de HEERE dienen!” (Jozua 24:15). Jozua kon hen er niet van weerhouden het verkeerde 
pad te kiezen en te bewandelen – hij kon hen slechts waarschuwen en volhouden om zelf op het 
rechte pad van de Heer te volharden, zonder daar links of rechts van af te wijken. 
Ditzelfde aanbod tot redding aan ieder die wil, wordt tot in het allerlaatste hoofdstuk van de Bijbel 
herhaald: “En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor 
niets” (Openbaring 22:17). Zondaars zullen slechts een dorst naar het eeuwige leven ontwikkelen 
als zij in uw leven kunnen zien dat dit juist werkt. Wij moeten een praktische demonstratie zijn van 
de reddende genade van de Heer, zodat anderen ontegensprekelijk kunnen zien dat de oude dingen 
voorbij kunnen gaan en dat alles nieuw kan worden.  
Als iemand de Verlosser van de mensheid niet liefheeft, verwerpt hij het nieuwe leven dat God ons 
aanbiedt. Zo’n persoon wordt door de duivel als een struikelblok in de levens van andere mensen 
gebruikt, om hen ook van een waar geloof te weerhouden. Zulke ongelovigen zijn vijanden van het 
kruis: “Als iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha!” (1 
Korinthiërs 16:22). Alle mensen staan voor de levensbelangrijke keuze of zij Jezus Christus zullen 
aanvaarden of verwerpen. 
Nadat wij gered zijn, moeten wij als christenen aanhouden met de juiste keuzes te maken overeen-
komstig Gods Woord en op die manier dagelijks door de Geest wandelen. Waak ervoor om in twij-
fel en wanhoop te vervallen en zodoende de Geest te bedroeven. Hou vast aan de beloften over de 
wederkomst van de Heer Jezus, en besef dat dit aardse leven, met zijn verdrukkingen, teleurstellin-
gen en strijd tegen boze machten, weldra voorbij zal zijn. Wij hebben de hoop op de wederkomst 
als een anker voor de ziel dat veilig en vast is (vgl. Hebreeën 6:19). 
Wij zijn vastgeankerd in Jezus Christus Zelf. Hij is de rots waarop onze levens gebouwd zijn. Alles 
wat wij doen, doen wij in geloof en in het vaste vertrouwen dat Zijn woorden die wij verkondigen, 
niet leeg naar Hem zullen terugkeren. Het zal werkzaam zijn in de harten en levens van diegenen 
aan wie wij dit verkondigen, terwijl wij erop vertrouwen dat zij op de juiste tijd ook een positief 
besluit zullen nemen voor de wonderlijke zaligheid die de Heer aan elkeen van ons biedt. Dit is een 
uiterst belangrijke zaak, want “hoe zullen wij dan [de oordelen van God] ontvluchten, als wij zo’n 
grote zaligheid veronachtzamen?” (Hebreeën 2:3). Na te laten uitdrukkelijk voor Jezus als Verlosser 
“ja” te zeggen, komt effectief daarop neer dat Hij en Zijn reddende genade niet aanvaard worden. 
Deze keuze kan dus niet ontweken worden.  
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