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Christen, kruis en lijden 
M.V. Updates 8-12-2022; 30-3-2023 (uitbreiding) 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 

“Wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt,  
kan geen discipel van Mij zijn” (Lukas 14:27) 

 

Inleiding 
In deze tijd van verval wensen vele christenen niet meer hun lijden en moeiten - hun “kruis” - te 
dragen (  http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onschuldig_lijden.pdf ). Als zij een ziekte krijgen, die 
niet of niet snel verholpen kan worden, dan gaan zij naar een zogenaamde ‘gebedsgenezer’, vooral 
uit de hoek van de pinksterbeweging: http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster . 
Hiermee wordt de regel van Jakobus 5 veronachtzaamd, waarbij de oudsten van de gemeente, die de 
zieke goed kennen, naar hem toekomen (niet omgekeerd!), in de private sfeer van zijn huis, om te 
onderscheiden of er misschien zonde in het geding is, zoals b.v. een gebrek aan vergevingsgezind-
heid, overtredingen die niet beleden werden, enz., en die oudsten kunnen dan de zieke tot belijdenis 
opwekken en voor hem bidden. Soms kan ziekte inderdaad een handelen zijn van God tegen begane 
en onbeleden zonden (1 Korinthiërs 11:29, 30), en dan is het goed om oudsten te hebben, liefdevol-
le en bekwame zielszorgers, die de gelovige goed kennen en hem bijstaan en voorbede doen. Dat is 
geheel iets anders dan de onbijbelse optredens van moderne ‘gebedsgenezers’ (die daarbij ook nog 
schandalig veel geld incasseren van de zieken). 
Ziekte heeft echter niet altijd met zonde te maken. Ziekte kan geestelijk heilzaam zijn en Gods doel 
dienen. Maar in deze tijd van verval wordt ziekte niet aanzien als iets van Godswege - een kruis dat 
hij of zij dragen moet. Het is eerder de duivel die de ziekte brengt, zo menen zij. Nu, de duivel kan 
dat wel brengen maar het is echter God die het toelaat en gebruikt voor zijn doel (zie Job). Soms 
kan ziekte een tuchtiging zijn (Hebreeën 12), of een ‘bijsnoeien’ (Johannes 15:21) tot heiliging en 
meer vrucht, maar soms is het ook als die “doorn in het vlees”, waardoor Paulus leed (2 Korinthiërs 
12), een kwaal die preventief was bedoeld, opdat hij zich niet zou verheffen (vs. 7).  
Wij weten ook dat later in apostolische tijden niet iedereen genezen werd en dat men dan ook ziek 
kon worden zonder dat er een genezingswonder werd toegepast: 

- De Heer verwijderde niet de “doorn in het vlees” bij Paulus (2 Korinthiërs 12:7). 
- Timotheüs, die een “ongeveinsd geloof” (2 Timotheüs 1:5) bezat, had toch “veelvuldige 

kwalen” (1 Timotheüs 5:23). 
- Paulus schreef: “Trofimus heb ik te Miléte ziek achtergelaten” (2 Timotheüs 4:20). Hij 

genas Trofimus niet. 
Maar vandaag vinden velen dat dit niet zo hoeft te zijn, niettegenstaande het Schriftwoord zegt dat 
“alle dingen medewerken ten goede” (Romeinen 8:28). 
Paulus zei ook: “Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze wo-
ning die uit de hemel is, overkleed te worden” (2 Korinthiërs 5:2), maar vandaag streven veel vle-
selijke christenen naar aardse, hier-en-nu-zegeningen. Een geestelijk christen zou de Heer eerder 
bidden dat Hij spoedig mocht komen (Openbaring 22:20; vgl. 1 Korinthiërs 16:22), en hij zou alles 
(1 Thessalonicenzen 5:18) uit Zijn hand aannemen, en als hij moet sterven dan is hij blij dat de 
aardse strijd nu spoedig zal vervangen worden door een “overkleed” zijn, een bij de Heer zijn in 

 
1 Johannes 15:2: “… elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt”. In de grondtekst staat voor 
‘reinigen’ het woordje kathairei dat in deze context ook met ‘snoeien’ kan vertaald worden. Dit ‘snoeiproces’ kan pijn 
doen maar werpt goede vruchten af. Petrus zei het zo: “opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is 
dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij 
de openbaring van Jezus Christus” (1 Petrus 1:7). Nogmaals: dit is een pijnlijk proces, maar het werkt heiligend (zuive-
rend) en leidt tot standvastigheid en vruchtbaarheid.  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onschuldig_lijden.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster
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hemelse gemeenschap. Maar zovelen die zich christen noemen, zijn aards ingesteld en nemen ziek-
ten en moeiten niet aan uit Gods hand - zij willen welvaart hier en nu. Zij willen hun aangeboden 
kruis niet dragen, en velen menen dan ook dat dit helemaal niet hoeft, maar dat is een uitvindsel van 
de duivel en het vlees. Zie verder: “Is genezing in de Verzoening begrepen?”: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening.pdf . 

Enkele citaten van Charles Spurgeon 
“Wanneer ook God een man wenst groot te maken, breekt Hij hem altijd eerst in stukken” 

“Ziekte is vaak nuttiger geweest voor de heiligen van God dan gezondheid” 

 
Het hiernavolgende materiaal, dat ik hier op eenvoudige wijze aanbied uit de Schrift, willen de ze-
gen-hier-en-nu-predikers niet aanraken. Zij staan in een soort oudtestamentische bedeling en ver-
binden geloof 2 met aardse gezondheid en welvaart. Terecht worden zulke christenen door sommi-
gen “aardklitters” genoemd. Zij zijn niet geestelijk gezind. Openbaring noemt dezen “hen die op de 
aarde wonen”, zoals in 3:10: “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u 
bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de 
aarde wonen te verzoeken”. 
Deze “aardklitters” zullen achtergelaten worden in de op handen zijnde Opname (zie 
http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm ) en zullen op aarde de toorn moeten ondergaan, samen 
met de oecumenische wereld-hoerekerk ( http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op17.pdf ) wegens 
hun opgedane geestelijke verblinding (  http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verblind.pdf ). Laten wij 
daarvoor de zwakkeren, niet-onderwezenen, de jeugd, waarschuwen en laten wij bidden dat zij 
mochten groeien naar geestelijke gezindheid, en dat zij het hemelse doel blijvend voor ogen zouden 
houden, zoals Paulus dat deed, niettegenstaande zijn “doorn in het vlees”. Zij die liever een pel-
grimstocht willen maken naar T.B. Joshua3, en soortgelijke duistere wolven in schapenvacht, zou-
den er bovendien voor moeten gewaarschuwd worden “dat de duivel hen veel aanbiedt, weinig 
geeft, en alles neemt!” 
Hierna dan Schriftplaatsen ter bezinning voor degenen die een hier-en-nu-zegen-mentaliteit bezit-
ten, maar ook voor hen die in het gevaar verkeren door deze geest misleid te worden, opdat zij de 
Schrift zouden leren kennen en gehoorzamen. De Schrift zegt dat wij dezelfde moeilijke weg te 
gaan hebben als Jezus en Zijn discipelen, met een hemels – niet aards – doel voor ogen.  

Ons kruis dragen 
Dit is niet het kruis van de Heer, maar ons kruis! (In de volgende teksten was 
de Heer immers nog niet aan Zijn kruis gestorven).  
Ons kruis dragen betekent zelfverloochening - het verliezen van ons zelfleven, 
tot heiliging en toebereiding tot discipelschap. 

Overdenk biddend volgende Schriftplaatsen:  
Mattheüs 10:38-39: “En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. 39 
Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vin-
den”. 
Mattheüs 16:24-25: “Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil ko-
men, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 25 Want wie zijn leven 
zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het 
vinden”. 

 
2 De volwassen tijd van de Gemeente is er een “van en tot geloof”, en wij zullen nog alleen uit geloof leven, zonder 
tekenen of stemmen, zoals ook Habakuk zei (Romeinen 1:17 en Habakuk 2:4). Bij een leven door geloof, past geen 
aanschouwen meer (2 Korinthiërs 5:7) - geen wonderen. 
3 Inmiddels al overleden, op 57 jarige leeftijd – hij kon zichzelf niet genezen. 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op17.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verblind.pdf
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Markus 8:34-35: “En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij te-
gen hen: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij vol-
gen. 35 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal 
verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden”. 
Markus 10:21: “En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding ont-
breekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben 
in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij”. 
Lukas 9:23-24: “Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloo-
chenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. 24 Want wie zijn leven wil behouden, die 
zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. 
Lukas 14:27: “En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij 
zijn”. 

Christus’ kruis toegepast op de gelovige 
Toen de Heer stierf, nam Hij ons met zich mee in de dood, op Zijn kruis, als onze Plaatsvervanger. 
Wij zijn positioneel gestorven in Hem. Onze schuld is afbetaald. Wij behoren het oude leven niet 
meer toe. Wij behoren ons naar deze positie ook te gedragen. Daarom zullen wij het vlees in zijn 
kruispositie houden, in de dood. 

Romeinen 6:6: “Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het li-
chaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden die-
nen”. 
Galaten 2:19-20: “Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. 
20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover 
ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en 
Zichzelf voor mij heeft overgegeven”. 
Galaten 5:24: “Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten 
gekruisigd”. 
Galaten 6:14 “Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze 
Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld”. 

Christus’ sterven en dood gelijkvormig zijn 
Johannes 12:24-25: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en 
sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft, zal 
het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven”. 

 

Ware bekering brengt HEILIGING, en heiliging 
brengt het KRUIS, en dit kruiswerk brengt de  
praktische DOOD over het vlees en het zelfgerichte 
leven, opdat mettertijd het nieuwe LEVEN van  
Christus zich kan manifesteren in de gelovige. 
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Bovenstaande Schriftplaats heeft niet enkel betrekking op het sterven en vruchtdragen van de Heer. 
Hier is een principe gegeven dat ook betrekking heeft op de leden van Zijn Lichaam, Zijn Gemeen-
te, die mét Hem in de dood werd meegenomen en mét Hem tot nieuw leven is opgestaan, in de we-
dergeboorte. Dit tekstgedeelte wijst op Zijn kruisdood, die positioneel ook de onze is. Zo werden 
wij losgemaakt van wereld en dood. Wij horen voortaan naar het opstandingsleven te wandelen.  
Onbekeerden zien zich gesteld voor de uitspraak: “Want wie zijn leven wil behouden, die zal het 
verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden” (Lukas 9:24). 
En voor een volgeling van Jezus geldt: “En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan 
geen discipel van Mij zijn” (Lukas 14:27). Alle wedergeboren gelovigen moeten leven naar hun 
positie, zodat zij allen met Paulus kunnen zeggen: “niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij” 
(Galaten 2:20). 

Romeinen 6:2-11: “Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin 
leven? 3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt 
zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de 
doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wan-
delen. 5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, 
dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. 6 Dit weten wij toch, dat onze oude 
mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij 
niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. 7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de 
zonde. 8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. 
9 Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst 
niet meer over Hem. 10 Want wat Zijn sterven betreft, is Hij voor eens en altijd voor de zonde 
gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. 11 Zo dient ook u uzelf te rekenen als 
dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere”. 

 
Uit : http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm 

Over verbrokenheid: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijmaking.pdf  

Romeinen 8:13: “Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de 
daden van het lichaam doodt, zult u leven”. 
Romeinen 8:36: “Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, 
wij worden beschouwd als slachtschapen”. (= Psalm 44:23). 
2 Korinthiërs 4:10-12: “Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, 
opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. 11 Want wij die leven, worden 

http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijmaking.pdf
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voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar 
wordt in ons sterfelijk vlees. 12 Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u 
2 Korinthiërs 5:14-17: “Ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, 
dan zijn zij allen gestorven. 15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor 
zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. 16 Zo kennen 
wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan ken-
nen wij Hem nu zo niet meer. 17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schep-
ping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden”. 
Galaten 2:19-20: “Galaten 2:19-20: “Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik 
voor God zou leven. 20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft 
in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij 
heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven”. 
Filippenzen 3:10-11: “Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de ge-
meenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, 11 om hoe dan ook te 
komen tot de opstanding van de doden”. 
Kolossenzen 2:20: “Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, 
waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen?” 
Kolossenzen 3:3, 5: “Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. … 5 
Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de 
hebzucht, ie afgoderij is”. 
2 Timotheüs 2:11: “Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen 
wij ook met Hem leven”. (vgl. Romeinen 6:8). 
1 Petrus 2:24: “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor 
de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen”. 

Christus’ lijden deelachtig zijn 
Handelingen 9:16 “Want Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor Mijn Naam”. 
Romeinen 8:17 “En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en 
mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden”. 
1 Korintjiërs 4:11-13 “Tot op dit moment lijden wij én honger én dorst, én zijn wij naakt, én 
worden wij met vuisten geslagen, én hebben wij geen vaste woonplaats, 12 én spannen wij ons 
in door met onze eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden, dan zegenen wij. Worden 
wij vervolgd, dan verdragen wij. 13 Worden wij belasterd, dan bidden wij. Wij zijn geworden 
als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe”. 
2 Korinthiërs 1:5-10 “Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt …”. 
2 Korinthiërs 4:7-12 “Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende 
kracht van God zou zijn en niet uit ons. 8 Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw 
gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; 9 wij worden vervolgd, maar niet verlaten; 
neergeworpen, maar niet te gronde gericht. 10 Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus 
in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. 11 Want wij 
die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven van 
Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. 12 Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het 
leven in u”. 

Galaten 6:17 “… want ik draag de littekens van de Heere Jezus in mijn lichaam”. 
Filippenzen 1:29-30 “Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in 
Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, 30 omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij 
gezien hebt en nu van mij hoort”. 



 6

Filippenzen 3:10 “Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeen-
schap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word”. 
Filippenzen 4:12-13 “En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is over-
vloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in hon-
ger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. 13 Alle dingen kan ik aan 
door Christus, Die mij kracht geeft”. 
Kolossenzen 1:24 “Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft 
van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente”. 
2 Timotheüs 3:10-12 “Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensop-
vatting, geloof, geduld, liefde, volharding, 11 in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij over-
komen zijn in Antiochië, in Ikonium en in Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen door-
staan, en uit die alle heeft de Heere mij verlost. 12 En ook allen die godvruchtig willen leven in 
Christus Jezus, zullen vervolgd worden”. 
Hebreeën 2:10-11 “Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, 
dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden 
zou heiligen. 11 Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. 
Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen”. 
Hebreeën 10:32-34 “Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel 
strijd in het lijden hebt verdragen …” 
Jakobus 5:10-11v “Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de 
profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben. 11 Zie, wij prijzen hen gelukzalig die 
volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job …” 
1 Petrus 2:19-21 “Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt 
die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. 20 Want wat voor roem is er als u het geduldig 
verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt 
wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. 21 Want hiertoe bent u geroepen, 
omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voet-
sporen zou navolgen”. 
1 Petrus 4:13-19 “Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van 
Christus …” 
1 Petrus 5:8-9 “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een 
brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 9 Bied weerstand aan hem, vast in 
het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd 
wordt”. 
Openbaring 2:10 “Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u 
in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben …” 

Slot 
“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf 
leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is 
smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden” (Mattheüs 7:13-14). 

 

Lees verder: 
o Rubriek “Lijden, Beproevingen, Teleurstellingen, Ziekte”: 

http://www.verhoevenmarc.be/lijden.htm  
o Rubriek “Afzondering en Heiliging”: http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm  

 
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

http://www.verhoevenmarc.be/lijden.htm
http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm
mailto:verhoevenmarc@skynet.be
http://www.verhoevenmarc.be
http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

