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Sta eens stil en denk eens na! 

 

Zeer weinig mensen hebben ooit nagedacht over waarom zij 

geloven wat zij geloven. Waarom zij de gewoonte volgen die 

zij volgen, of vanwaar die gewoonten stammen. Wij werden 

geboren in een wereld van gewoonten. Wij groeiden op zon-

der maar ook een vraag over te stellen. Hoe komt dat? De 

kuddegeest? Van nature hebben wij de neiging met de massa 

mee te lopen, of die gelijk heeft of niet. Wij zouden moeten 

nagaan waarheen wij ons begeven. Misschien denk je dat je 

nergens in gelooft, maar de realiteit is dat de mens bewust of 

onbewust ergens in gelooft. Het niet geloven dat er een God 

is, is geloven dat Hij er niet is of een tussen oplossing probe-

ren te creëren, namelijk ergens anders in geloven. 

 

Hoe je het ook draait of keert, wij geloven allemaal ergens in. 

Zelfs de wetenschap is een geloof omdat de wetenschappers, 

dingen die ze door hun onderzoeken willen bewijzen, nooit 

hebben gezien. Als zien voor jou geloven is, dan leef je in een 

onmogelijke fantasie, omdat wij tijdelijk leven en niet overal 

naar toe kunnen gaan om alles voor onszelf te zien. Sommige 

dingen vragen eenmaal geloof. 
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Hoe kan geloof zichzelf bewijzen?  

Dat doet het eigenlijk voortdurend. De meesten van ons heb-

ben nooit een generator gezien die onze elektriciteit opwekt, 

zodat onze lampen, televisie, haardroger en alles in huis wer-

ken. Iedere keer als we een van onze apparaten aandoen, 

omringen we onszelf met 220volts aan overtuigend bewijs, 

dat er ergens een onzichtbare generator is, die feitelijk be-

staat. Een discussie over het bestaan van die onzichtbare ge-

nerator zou dwaasheid zijn, omdat je omringt bent door be-

wijzen van zijn werkelijkheid!  

 

God heeft meer dan genoeg bewijzen gegeven om te gelo-

ven. Toch zal Hij nooit alle verontschuldigingen om niet te ge-

loven wegnemen. Wie uitvluchten zoekt om zijn ongeloof te 

motiveren zal die echt wel vinden. Wie Gods Woord niet wil 

aannemen en pas bereid is te gehoorzamen wanneer elk be-

zwaar weggenomen is en er geen twijfel meer mogelijk is, zal 

nooit tot de waarheid komen. Helaas staat er de twijfelaars, 

die van hun twijfel verlost willen worden maar één weg open. 

Ze mogen niet twijfelen aan of kritiek leveren op de dingen 

die ze niet begrijpen.  
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Hoe kan iemand zeggen dat iets niet lekker is zonder het 

eerst te hebben geproefd?  

Zo kan een mens ook niet zeggen dat God niet bestaat zonder 

eerst naar Hem te hebben gezocht. Iedereen moet uit eigen 

ervaring argumenten op kunnen bouwen en niet klakkeloos 

ideeën en meningen van anderen overnemen. Kunnen tradi-

ties, cultuur, gewoonte, levenswijze, meningen, ideeën, we-

tensschappelijke onderzoeken, kaarten, horoscopen, mense-

lijke interpretaties, filosofieën, geld, beelden enz. ons bevre-

digende antwoorden geven? Wij hoeven niet te gissen of ho-

peloos te zoeken naar antwoorden, als je dat toch doet en wil 

blijven doen is het je eigen keus. Alles ligt namelijk kant en 

klaar voor ons. Het enige wat we moeten doen is het een 

kans geven door het aan te nemen en het op de proef te stel-

len.  

De Bijbel zegt in Hebreeën 11:6: wie tot God komt, moet ge-

loven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig 

zoeken. Hebreeën 11:3 zegt: door ons geloof weten wij dat 

het heelal gemaakt is door het woord van God en dat het 

zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare. Hebreeën 11:1 zegt: 

het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, 

en een bewijs der zaken, die men niet ziet.  Dus door geloof 

kunnen wij weten dat God bestaat, Hij is een persoonlijk We-

zen, die hen beloont die Hem zoeken en Hij is degene die het 

universum schiep.   
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Of je het gelooft of niet, alle antwoorden zijn in de Bijbel te-

rug te vinden. Maar waarom zouden wij moeten geloven in 

de God van de Bijbel? Omdat de hele Bijbel de grote waarhe-

den uit elkaar zet. De Bijbel is de richtingaanwijzer van de 

mens, anders zou de mens geen richting weten. De Bijbel ver-

telt ons het verhaal van de wereld vanaf de schepping (Gene-

sis) tot en met het einde van de wereld (Openbaring). God 

heeft Zijn Woord aan ons gegeven om ons Zijn richtlijnen te 

vertellen zodat wij kunnen weten wat Hij van ons verlangt. 

God vertelt ons duidelijk wat er is gebeurd en waarom wij in 

deze ellendige wereld leven. God heeft de mens, voor hun ei-

gen bestwil, straffen meegegeven toen Adam en Eva God on-

gehoorzaam waren, toen ze van de verboden boom, de boom 

van goed en kwaad hadden gegeten. God zei dat de vrouw 

pijn zal hebben bij het baren, zwoegen zul je om te eten, je 

hele leven lang en je zal onherroepelijk sterven, is te lezen in 

Genesis 3:16-19.  

 

Gelden deze dingen nu nog steeds?  

Nou, deze dingen en nog alle andere grote waarheden vertelt 

de Bijbel, Gods Woord, ons. Adam en Eva maakten zichzelf 

wijs dat iets dat niet veel voorstelt als het eten van de verbo-

den vrucht, onmogelijk zulke verschrikkelijke gevolgen kon 

hebben als God had gezegd. Maar ‘dit iets wat niet veel leek 

voor te stellen’ was een overtreding van Gods onveranderlij-

ke, heilige wet en dit bracht scheiding tussen de mens en God 

en opende de sluizen van de dood en onvoorstelbare ellende 

over onze wereld.  
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Om tot geloof in God te komen kan je niet in een deel van 

de Bijbel geloven en de rest niet, want de Bijbel is een ge-

heel, het staat niet los van elkaar.  Wij moeten de Bijbel 

aannemen zoals het is of niet. Mensen hebben misschien ge-

probeerd de Bijbel te veranderen, maar hier hoeven wij ons 

niet druk om te maken. God is oneindig groot en betrouw-

baar, Hij heeft ons belooft dat Zijn waarheid zal blijven be-

staan. Als wij de uitdaging durven aan te gaan om Hem te ge-

loven en op zoek willen gaan naar de waarheid die Hij ons 

heeft belooft, zullen wij de waarheid ook vinden, want in Je-

remia 29:13 maakt Hij ons een belofte: wie Mij met hart en 

ziel zoekt, zal Mij vinden. Ook daagt God ons persoonlijk uit, 

Hij zegt in Psalmen 34:9 probeer het maar, dan zult u ontdek-

ken hoe goed de Heer is. Spreuken 8:17 zegt: wie Mij zoekt 

zal Mij vinden.  We kunnen gerust vertrouwen dat God Zijn 

beloftes ALTIJD nakomt!  

 

Iedereen heeft een idee van wat de waarheid is, velen zijn 

het met elkaar oneens. Moet dat ons ontmoedigen zodat wij 

niet zelf op zoek gaan naar de waarheid? Wij zijn hier alle-

maal tijdelijk op deze aarde. Wij zullen ons op een dag moe-

ten verantwoorden, of wij het wel of niet willen en of wij het 

wel of niet geloven. God zal een ieder van ons op een dag, 

één voor één verantwoording vragen voor onze keuzes. Geen 

enkel geldig excuus zullen wij kunnen aanhalen.  
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Maar willen wij de waarheid echt weten? 

De waarheid kan hard zijn en kan pijn doen. De waarheid con-

fronteert ons met onze eigen ik. Wees er wel van bewust dat 

de waarheid altijd zal blijven bestaan, of wij er wel of niet 

naar willen luisteren en of wij er wel of niet in willen geloven.  

Wat is de waarheid?  

Velen zeggen dat ze de waarheid hebben. In Johannes 18:37 

zegt Jezus: Iedereen die zich laat leiden door de waarheid, 

luistert naar Mij. In Johannes 17:17 staat: Uw Woord is de 

waarheid. In Johannes 14:6 zegt Jezus: Ik ben de weg, de 

waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan 

door Mij. In Johannes 16:9 zegt Jezus: de zonde is dat ze niet 

in Mij geloven. Jesaja 8:20 zegt: houd je aan het onderricht 

van de Heer, houd je aan Mijn getuigenis. Voor wie daar niet 

mee instemt, is er geen dageraad. We maken hier dus uit dat 

de waarheid in de Bijbel is, in Jezus, die ons naar de waarheid 

en het leven leidt.  Als je dit alsnog niet wil geloven en niet 

wil aannemen, zegt 2 Korintiërs 4:4 zij geloven niet omdat de 

god van deze wereld (de duivel)  hun geest heeft verblind. 

Daardoor kunnen ze de lichtstralen niet opvangen van het 

evangelie dat de heerlijkheid verkondigt van Christus, die het 

beeld is van God. Dus als je een kortere, makkelijke, fraaie, 

bekende, schijnbare leukere weg wil nemen heb je een pro-

bleem, want er is maar één weg.  
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Hoe moet je zoeken naar de waarheid:  

 Altijd eerst bidden voor de Heilige geest, vraag bege-

leiding voor de waarheid. Johannes 16:13 zegt: de 

Geest van de waarheid zal ons de weg wijzen naar de 

volle waarheid. Johannes 4:24 zegt: dat God geest is, 

en wie Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in 

geest en in waarheid.  

 Vergelijk Bijbelteksten met elkaar. Wees ervan be-

wust dat de Bijbel zichzelf nooit tegenspreekt, ook al 

kan dit soms misschien zo lijken. Het is zeer belangrijk 

dat je dit altijd in je achterhoofd hebt. Menselijke 

meningen en/of interpretaties over Gods Woord zijn 

niet nodig want de Bijbel verklaart zichzelf.     

 De waarheid is niet populair, want in Mattheüs 7:13 

staat: de poort en de weg die naar de ondergang lei-

den zijn ruim en breed, en velen gaan die weg. Maar 

de poort en de weg die naar het leven leiden, zijn 

nauw en smal, en maar weinigen vinden die weg. 

Vaak zijn wij gemakzuchtig en gaan met de menigte mee 

zonder zelf onderzoek te doen. Of blijven we vastklampen 

aan meegekregen leringen van onze (voor)ouders. Geloof is 

onafhankelijk. Niemand kan zonder inspanning sterk staan in 

geloof. Geloof zal alleen bloeien als het wordt onderhouden. 

Soms lijkt het lastig om te zoeken naar God, naar de waar-

heid. Hierbij een stevige gegronde basis zodat je Hem per-

soonlijk kan vinden en ervaren  
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Gebed + hele Bijbel + God, Jezus en de Heilige 

geest (Drieenheid)+volledige 10 geboden 

=  

De Waarheid 

Gebed: is praten met God, onze hart bij Hem luchten. Onze 

zwakheden, tekortkomingen, wensen, blijdschap, verdriet, 

dingen wij niet begrijpen etc. kunnen we met Hem delen en 

Hem bedanken en/of oneindig voor hulp/advies/troost vra-

gen. Je kan natuurlijk altijd in jezelf bidden. Je kan overal bid-

den, op bed, in je auto, op werk, etc. Als je maar in contact 

blijft met God. Voordat we bidden hoeven er geen rituelen te 

worden gedaan. 

De hele bijbel: is van Genesis t/m Openbaring. De Bijbel is in 

verschillende talen te verkrijgen, tegenwoordig zelf via de 

Bijbelapp (bv. de bruine Bijbel) 

Drie-Eenheid: er is slechts één God, toch kennen wij Hem als 

drie Personen die in de Bijbel worden geopenbaard als de 

Vader, de Zoon en de Heilige geest. Johannes 1:14 zegt: het 

Woord is mens geworden en is onder ons komen wonen. Wij 

hebben zijn glorie gezien, vol van goedheid en waarheid, de 

glorie die Hij ontving als enig kind van de Vader. 
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Mattheüs 3:16,17 zegt: Johannes heeft Jezus gedoopt, zodra 

Jezus uit het water kwam, ging de hemel open en Johannes 

zag de Geest van God als een duif op Hem neerdalen. En uit 

de hemel klonk een stem: Dit is mijn geliefde Zoon, de man 

naar mijn hart.  

Mattheüs 28:19,20 zegt: trek erop uit en maak alle volken tot 

mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van 

de Zoon en van de Heilige Geest. 2 Korintiërs 13:13 zegt: de 

genadige goedheid van de Heer Jezus Christus, de liefde van 

God en de gemeenschap van de Heilige Geest moge u allen 

ten deel vallen. 

De 10 geboden 

Dit zijn de 10 geboden in het kort, de volledige versie is te 

vinden in Exodus 20:1-17 en Deuteronomium 5:6-21  

1 Eer en dien Mij alleen, want Ik ben de enige God 

2 Maak en vereer geen afgodsbeelden (geen Boedha beel-

den, Hindoe beelden, Maria of andere zogenaamde ‘heilige’ 

beelden.) 

3 Mijn naam niet ijdel gebruiken/altijd met eerbied 

4 Laat elke sabbat/zaterdag een rustdag voor je zijn. Zes da-

gen heb je om te werken, maar de zevende dag, de sab-

bat/zaterdag, is een rustdag die aan mij, de Heer, je God, is 

gewijd. (Genesis 2:2,3 zegt: op de 7e dag had God Zijn werk 

voltooid, op die dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan 

had, God zegende de 7e dag en verklaarde die heilig, want op 

die dag rustte Hij van heel Zijn scheppingswerk.  
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De 7e dag was er dus vanaf de schepping, het heeft niks te 

maken met Jodendom zoals velen denken. Veel Christenen 

aanbidden uit onwetendheid, gewoonte of gemakzucht op 

een andere dag terwijl God duidelijk Zijn richtlijnen aangeeft. 

Als jij er ook één van bent moet je je afvragen waarom jij hier 

ook aan mee doet. Jezus zegt: als je mij liefhebt, zul je je aan 

mijn geboden houden. Jezus zegt dit omdat wij de geboden 

uit een persoonlijke ervaring en uiteindelijk uit liefde voor 

God gaan praktiseren. 

 In Mattheüs 5:18 zegt Jezus: Ik verzeker jullie: zolang de he-

mel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet 

van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Lucas 6:46 zegt: 

waarom noemt u mij steeds: Heer, Heer maar doet u niet wat 

ik zeg? God verwacht gehoorzaamheid uit liefde. God wil dat 

we Hem volgen en geen menselijke argumenten achterna 

gaan die ons leren Gods geboden te verbreken. Wie volg jij, 

God of menselijke theorieën die beweren dat Gods dag ver-

anderd, of niet meer nodig, is? Prediker 12:13 zegt: heb ont-

zag voor God en onderhoud zijn geboden; daar komt het voor 

de mens op aan. Handelingen 5:29 zegt: men moet God meer 

gehoorzamen dan mensen.  

Volgens de Bijbelse tijdrekening komt het donkere deel van 

de dag vóór het lichte deel. En God noemde het licht dag, en 

het duistere noemde Hij nacht. In Genesis 1:5 staat: toen was 

het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste 

dag. Het donkere deel komt eerst.  De Bijbel rekent de dag 

van zonsondergang tot zonsondergang. De 7e dag begint op 

vrijdagavond als de zon ondergaat. De eerste dag van de 

week begint op zaterdagavond bij zonsondergang)  
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5 Eer je vader en je moeder 

6 Dood geen ander mens 

7 Wees trouw aan je man of je vrouw 

8 Je mag niet stelen 

9 Je mag niet liegen 

10 Wees niet jaloers op een ander 

Wat is uiteindelijk de bedoeling van Gods boodschap/het 

evangelie in de Bijbel?  

Het leert ons goed en kwaad van elkaar te onderscheiden, 

want uiteindelijk heeft geen enkele mens de regels bedacht 

maar God. De boodschap die God ons in de Bijbel vertelt wilt 

ons inzicht geven van onze hulpeloosheid, en ons stapsgewijs 

met Gods hulp, overwinnaars  maken over de zonde. Hier op 

deze aarde moeten wij alvast oefenen want op de nieuwe 

aarde zal er geen zonde meer zijn. De zwaarste strijd die te 

strijden valt is de strijd tegen ons eigen-ik. Het ondergeschikt 

maken van het eigen-ik, ons volledig onderwerpen aan de wil 

van God, vraagt strijd. Wij kunnen onze hart niet veranderen. 

Enige wat we kunnen is kiezen, kiezen om te zoeken naar God 

en kiezen om onze wil aan Hem te geven. Om het voornemen 

te hebben om op een dag op onderzoek te gaan naar ant-

woorden, of om God op een dag te willen volgen is heel goed, 

maar als het alleen daarbij blijft en niet tot acties overgaat is 

het waardeloos. Wij kunnen onze wil aan God geven zodat Hij 

ons de kracht kan geven om die uitdaging met Hem aan te 

gaan. God dwingt ons niet, God wacht op ons, dat wij Hem 

vragen om ons te helpen! 
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Romeinen 1:17 zegt: want het evangelie brengt aan het licht 

dat de mens in de ogen van God rechtvaardig is op grond van 

een steeds groeiend geloof in overeenstemming met wat er 

geschreven staat: de rechtvaardige zal leven door geloof. Ge-

loof is een proces die samen met gehoorzaamheid gaat.  

 

Er is een groot verschil, die wij in gedachten moeten houden, 

als we over geloof spreken. Er is een soort ‘’geloof’’ , dat in 

geen enkel opzicht met echt geloof te maken heeft. Velen 

denken dat als ze alleen maar geloven dat er een God is, en 

ze volgens hun eigen mening goed doen, dit voldoende is. Dit 

is echter een grote leugen, want het bestaan van God en Zijn 

macht, het feit dat Zijn Woord waarheid is, zijn dingen die 

zelfs Satan en zijn aanhangers in hun hart niet kunnen ont-

kennen. Dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. 

Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij 

handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen red-

den? Als geloof zich niet daadwerkelijk bewijst is het dood.  

Jakobus 2:14-24 

 

Het evangelie vraagt van ons om onze hart en onze leven te 

veranderen, daarom is het lastig voor velen om de waarheid 

te weten en ernaar te leven. Velen willen de tijdelijke genot 

niet laten om voor eeuwig leven te kiezen. De verandering 

die God in ons teweeg brengt gaat langzaam maar zeker en 

vindt binnen in onze harten plaats.  

 



 

14 

 

 

We moeten het graag willen en doorzetten in gebed want 

God heeft niet belooft dat het makkelijk zal zijn, maar zeker 

wel mogelijk. Denk erom wat er in Mattheüs 7:13 staat: de 

poort en de weg die naar het leven leiden, zijn nauw en smal, 

en maar weinigen vinden die weg.  

 

Wij moeten ons leren aan te passen aan God en niet an-

dersom. Je kan hoe lief en hoe eerlijk zijn als je zelf denkt, 

maar als je niet doet wat God van je vraagt met Zijn hulp, ben 

je ongehoorzaam. Denk erom, we hoeven niet te gissen, alles 

staat kant en klaar. Wij moeten er gehoor aan geven en bid-

den voor Gods hulp om te gehoorzamen. Als je eeuwig leven 

wil zal je de waarheid moeten accepteren en ernaar moeten 

handelen met Gods hulp. Johannes 17:3 zegt: en dit is eeuwig 

leven: dat de mensen U kennen, U, de enige ware God en Je-

zus Christus die U gezonden hebt. 1 Johannes 5:3 zegt: wie 

zegt ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leuge-

naar, en in die is de waarheid niet. Jezus zegt in: Mattheüs 

7:21 niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het ko-

ninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de 

wil van mijn hemelse Vader.  

Gehoorzaamheid aan God is moeilijk en lastig als je Hem 

niet kent, of van Hem ontvreemd raakt, dan wordt gehoor-

zaamheid een zware last. Het geloof ontslaat de mens niet 

van zijn verantwoordelijkheid, maar juist door het geloof krij-

gen wij deel aan Christus genade(genade is iets wat je niet 

verdiend maar toch krijgt), die ons in staat stelt gehoorzaam 

te zijn.  
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Het is natuurlijk ook mogelijk om de Bijbel naast je neer te 

leggen en door te gaan met je gewoonte of traditie of met je 

eigen leefgewoonte/ideeën waarvan jij denkt/vindt dat het 

zo hoort, maar dan stel je jezelf alleen maar teleur. De enige 

oplossing is erkennen dat we zondaars zijn, dat we hulp nodig 

hebben en hulp gaan zoeken bij God. Alleen als iemand zijn 

eigen zondigheid beseft, kan er in zijn hart een diepgewortel-

de liefde voor Jezus wonen.  

 Wat wilt God van ons? 

 Hij wil dat wij Hem, oprecht zoeken in Zijn Woord/de Bijbel 

en beetje bij beetje kunnen wij met Zijn hulp ons geloof in 

Hem gaan praktiseren. Iedereen kan tot God gaan zoals ze 

zijn, niemand is beter dan de ander. Het verleden of de din-

gen die wij nu nog doen moeten ons niet weerhouden om 

naar Hem te gaan. God wil juist dat wij naar Hem toe gaan 

precies zoals we zijn. God zal ons beetje bij beetje de kracht 

geven om het slechte pad te laten en het goede pad te volgen 

en zal ons vast en zeker vergeven, dit is Zijn belofte. Wij hou-

den ons zelf voor de gek als wij eerst het slechte pad willen 

laten om dan pas God te volgen, het is juist precies anders-

om. Niemand kan tot God gaan en hetzelfde blijven.  

Het is verschillend per situatie, persoon en wilskracht, maar 

vast en zeker zal er verandering plaatsvinden. God kent ons 

door en door.  
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Wij kunnen Hem gerust vertellen over onze slechte (duivelse) 

gewoonten/gedachten/gevoelens/ en Hem vragen om ons 

nieuwe en gezonde aan leren. Wij kunnen deze weg pas gaan 

bewandelen als wij erkennen wie we zijn en dat we Hem no-

dig hebben.  

 

Er is een plek in ons hart die geen wijsheid, geld, materiaal, 

verslaving, partner, kind, familie, vrienden etc. kan vullen. 

Ondanks alles wat we proberen zal dit plekje, die alleen God 

kan vullen leeg blijven. Als we in moeilijke situaties verkeren 

merken we pas hoe machteloos we zijn en vragen we soms 

wel hulp aan de Schepper. We hoeven niet te wachten tot 

dat het slecht met ons gaat om naar de Schepper op te kij-

ken, het mooiste is als we in goede en slechte tijden trouw 

aan Hem kunnen blijven. God is echt. Maak God een deel van 

je leven, ga de uitdaging aan en probeer het uit, je hebt niks 

te verliezen maar juist wel onbeschrijfbaar veel te winnen. De 

wereldse dingen zijn slechts valse reclames die de duivel ge-

bruikt om ons af te leiden van de werkelijkheid. Laten we de 

Here vragen: schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in 

mijn binnenste een vaste geest, Psalm 51:12 Laten we ernst 

maken met onszelf. Laten we volharden, als wij zouden zijn, 

wanneer onze sterfelijk leven op het spel zou staan. 

De keus om te kiezen is zeer, maar zeer belangrijk. De moge-

lijkheid om te kiezen zullen we  altijd blijven houden want 

God dwingt niet en zal ons ook nooit dwingen om voor Hem 

te kiezen. Er zijn twee wegen, of je kiest voor God of voor de 

duivel. En als je niet kiest heb je ook automatisch gekozen. 
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Een middenweg is er helaas niet, ook al willen wij die soms 

graag verzinnen om onderuit te komen. Jozua 24:15 zegt: Kies 

dan nu wie je wilt vereren. Maar mijn familie en ik, wij vere-

ren de Heer! 

Tot slot wil je ik waarschuwen voor de verschillende soorten 

zogenaamde Bijbelse leringen die rond gaan. De Bijbel waar-

schuwt ons dat in de laatste dagen velen dwaalwegen zullen 

volgen. Jezus waarschuwt ons in Mattheus 24:4: ziet toe dat 

niemand u verleid. Jezus werd zelf ook verleid door de duivel, 

maar Jezus kende de Bijbelschriften en zei: het staat geschre-

ven. De ellende begint als je aan verleiding wordt blootge-

steld en daaraan toegeeft. Als je denkt dat iets makkelijk kan 

of leuk klinkt maar het je eigenlijk alleen maar goed uitkomt.  

Als je denkt dat je je doel kan bereiken met minimale inspan-

ning kan je dat vergeten.  

Jezus is onze grote voorbeeld. Zelfstudie is een vereiste om 

juiste en onjuiste leringen van elkaar te onderscheiden. Pas 

op, want zelfs binnen het Christendom zijn er velen die ver-

keerde leringen verkondigen. Alles wat wij geloven moeten 

wij toetsen aan de Bijbel, wij moeten altijd terug gaan naar 

de Bron van waarheid, naar onze enige houvast. Net als Jezus 

moeten wij dwalingen en fouten weerleggen en zeggen: er 

staat geschreven. Met de Bijbel in je hand, de leiding van 

Gods geest, wetende dat de Bijbel zichzelf niet tegenspreekt, 

je stevige gegronde basis en je persoonlijke ervaring met 

God, kan het niet misgaan   
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Laat het zoeken naar de waarheid hier niet bij blijven.  

Moge God je, in je oprechte zoektocht naar Zijn waarheid om Hem 

beter te leren kennen, rijkelijk zegenen met Zijn wijsheid! 

Voor verdere informatie en begeleiding tijdens je zoektocht naar de 
waarheid kan je de tips hieronder volgen: 

 

 www.agp-internet.com hier staat super veel informatie op. Wil je 
bijvoorbeeld meer weten wat de bijbel leert over doop? De bijbel 
leert alleen over onderdompeling, andere soorten doop zijn niet bij-
bels maar toegevoegde menselijk ideeën. Zo kan je je Bijbelse kennis 
vergroten en juiste en onjuiste leer uit elkaar halen.  
 

 www.erstaatgeschreven.nl (Wat leert de Bijbel over doden, zijn ze 
nu in de hemel of de hel? Wist je dat doden slapen en van niks we-
ten, lees het voor jezelf. Verder is het boek: Jezus komt ook een leer-
zame boek)  

 

 www.adventvision.nl 
 

 www.adventmedia.nl (ook interessante informatie over schepping 
en evolutie) 

 

 www.amazingfacts.org 
 

 www.hopechannel.org  
 

 www.3abn.org 
 

 www.joycita-adv.nl (is in het Papiaments, voor Antillianen)  
 

 www.adventist.nl (als je een gemeente wil bezoeken kan je o.a. 
hierop kijken voor een gemeente in je buurt) 
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Ter verdieping zijn de boeken van Ellen G. White ontzettende 
goede boeken, probeer het voor jezelf uit, bouw niet op mening 
van anderen! Boeken kunnen via de site www.bazuintesion.nl of 
ook telefonisch worden besteld 0184-681616  

 
Een aantal aanbevolen boeken zijn:  

 De nationale zondagswet € 0,90 (gaat over de 666 teken in de 
einde der tijden. Want is het nou letterlijk een chip die we in 
onze lichaam krijgen of is het iets symbolisch?) 

 De nieuwe wereld orde € 0,90 (over hoe het kwade de we-
reld intreed en hoe de duivel mensen misleid met spiritisme, 
iets was God ons ten strengste voor waarschuwt) 

 De weg naar Christus € 2,40 (hoe tot Jezus te komen) 

 De weg tot gezondheid € 6,70 

 De wens der eeuwen (pocket) € 4,90 (over het leven van Je-
zus op aarde) 

 Over schepping en evolutie van Dwight K. Nelson.€ 6,40 

 

Voor vragen kan er ook gemaild worden naar  

Zijnwil@gmail.com of bellen naar 06 – 877 59 732 

 

Verrijk je kennis en ZOEK! 
 

 
 
  
 


