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Hartelijk gefeliciteerd met uw keuze voor Jezus Christus! De Bijbel zegt in 2 Kor. 5:17: ‘Al wie in Jezus 
Christus is, is een nieuwe schepping, het oude (leven) is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen”. Omdat 
U heeft aangenomen dat Jezus voor u gestorven is aan het kruis en Hem accepteert als uw Redder en 
Verlosser, mag u nu zeker weten dat u een kind van God bent en dat God al uw zonden vergeeft. U bent 
schoongewassen, er is een volkomen nieuw begin! 
 
Opnieuw geboren 
Net zoals een kind dat geboren is en voeding nodig heeft om te kunnen groeien, heeft ook een 
nieuw geboren kind van God voeding nodig om te kunnen groeien in geloof. Voeding krijgt u 
bijvoorbeeld als u de Bijbel leest of bidt, maar meer nog wanneer u onder prediking komt. Door een preek 
spreekt God tot u persoonlijk, en dat zal u zeer zeker verder helpen in het vinden van de wil van God voor 
uw leven. 
 
Waar groeit uw geloof door?  
Net zoals bij een normale geboorte is er bij u, nu u opnieuw geboren bent, iets heel bijzonders gebeurd. In 
het Nieuwe Testament (Kolossenzen 1:13) staat dat “Jezus ons verlost heeft uit de macht der duisternis en 
heeft overgebracht in het koninkrijk van God’. Dit is de werkelijke betekenis van bekering, u gaat verder 
met God en u zult de verandering de komende dagen zeer zeker gaan ervaren als u vast blijft houden aan 
uw keuze. 
 
Gods plan uitwerken 
Er kunnen natuurlijk altijd onduidelijkheden of vragen zijn, waar u mee zit. Wij als evangelie gemeente 
willen u graag daarbij helpen. Het zou een voorrecht voor ons zijn om u te kunnen helpen verder te 
groeien in het geloof en zekerheid te vinden omtrent uw bekering. De eerste christenen, zoals ze 
beschreven worden in het boek Handelingen hoofdstuk 2 (Nieuwe Testament), bleven volharden bij het 
onderwijs der apostelen en bij de gemeenschap met de andere christenen. Dit is het basispatroon voor 
iedere christen. Daarom hopen wij dat u wilt blijven komen in onze diensten, de aanvangstijden zijn 
vermeld in de bijgesloten welkomsfolder. 
 
En verder… 
Als u een vraag heeft aarzel dan niet om te bellen of een Whatsapp te sturen!  
 
We hopen u snel weer te mogen verwelkomen! 
 
Pastor Martin Klok 
06-53442510 
mklok@filternet.nl 
www.dedeuramersfoort.nl 



le beste keus ooit!

IE BESTE
KEUS OO[T!

Je hebt zojuist de beste keus gemaakt die je in je leven ooit kunt
maken: Jezus geloven enzljnvergeving ontvangen. Je mag je nu
officieel een kind van de allerhoogste God noemen. Het eeuwige
leven ligt nu ook op jou te wachten. Dit boekje vertelt je hoe je
vanaf vandaag kunt groeien in je geloof. Dat wil zeggerri hoe je
jouw hemelse Vader beter kunt leren kennen. Want je bent gaan
geloven in een Persoory en de manier om jouw geloof handen en
voeten te geven is om jouw relatie met Hem te verdiepen.



le beste keus ooit!

Om NoorT TE
VERGETEN

Je hebt in een kort moment - maar misschien wel na een lange
\ /eg - je hart opengesteld voor Jezus. Voor sommige mensen is
dat een overweldigende e! varing, anderen voelen e!  niets bij.
Hoe iij dit moment ook hebt beleefd, ik kan me voorstellen dat
je je nu wat onwennig voelt. Wat is e!  veranderd in jouw leven
en hoe ga je nu verder als kind van God? Laten we eerst nog
eens terugblikken op wat er precies is gebeurd. Wat heeft jou
doen besluiten om 'j" te ze11en tegen Jezus? In wie ben je nu
eigenlijk gaan geloven?

God schiep de hemel en de aarde en mensen zoals jij en ik.
Omdat Hij heel veel van mensen houdt, gaf F{ij ons de vrije keus
om Hem lief te hebben. Hij heeft ons nooit gedwongen , want zijn
liefde is volmaakt. Jij bent vandaag op zijn liefde ingegaan. De
allereerste mensen, Adam en Eva, hielden ook van God, maar



Om nooit te aergeten

kozen toch voor zichzelf toen ze op een gegeven moment Gods
gebod overtraden. Het gevolg was dat God hen van Zichzelf
moest verwijderery want God kan niet in de buurt van zonde
(= ongehoorzaamheid) zljn. De gevolgen van deze misstap van
Adam en Eva zijn nog steeds te zien: vandaag de dag zljn er
mensen die liegen, stelen, moorden en overspel plegen. Ook in
je eigen leefomgeving kun je genoeg ontdekken wat er ve! keerd
is gegaan. Sterke!  nog, jij en ik gaan dagelijks de fout in. De
standaard van God is zo hoog, dat niemand eraan kan voldoen.
lezus zegt: wie met lust naar een vrou\l/ kijkt, heeft al overspel
gepleegd inzijnhart. Wie zou dat nooit gedaan hebben? En wie
heeft er nooit gelogen of iets verzwegen? God heeft ons terecht
" It ziljn tegenwoordigheid verbannen. We verdienen allemaal
de straf die op ons zondigen staat: de dood. Maa!  gelukkig heeft
God iets bijzonders gedaan, waardoo!  wijweer inzijnnabijheid
kunnen komen. Hij heeft onze straf op zijn eigen zoon gelegd.
Toen Jezus al onze zonden op zich genomen had, zei Hij: Het is
volbracht. Daarna stie! f Hij.

Ik heb me vaak afgevraagd \ /aarom dit grote offer nodig was.
Waarommoest de mensna deeerste zonde wegvanGod, Hijhad
Adam en Eva toch ook meteen kunnenvergeven? God leerde mij
hier het volgende over. Nog voordat de mens bestond en fouten
kon maken, was er al iemand die zich schuldig maakte aan de
grootste zonde die er is: hij wilde zich boven God stellen. Ik heb
het over de duivel, ook wel satan genoemd. God accepteerde dat
natuurlijk niet en sloot de duivel buiten zijn heerlijkheid. Toen
Hij vervolgens de mens schiep keek de duivel vanaf een afstand
toe en zag dat er een heel bijzondere liefdesrelatie tussen God en
mens was. Na zijn aanvaring met God had de duivel nog maar
é é n missie: alles kapot maken wat God lief is' Als de duivel de
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mens zover kon krijgen als hijzelf gekomen was, zolr God ook
de mens uit zijn aanwezigheid moeten verwijderen. Anders zou
God niet rechtvaardigzljn. En dan zou de duivel een argument
tegen God hebben, want dan zou God niet zijn wie Hij zegt te
zijn.

Zo koos de duivel de st! ategie van verleiding. Adam en Eva
gingen erop in en zondigden tegen God. Toen moest God hen
van zich verwijderen. Vanuit zijn liefde had Hij hen zonder
meer willen vergeven, maar God kon niet om zijn woord heen.
De duivel is weggestuurd, dus de mens ook. God is liefde, maar
Hij is ook rechtvaardig.

Ik geloof dat het God veel verdriet heeft gedaan dat Hii dit
moest doen. Het ging regelrecht tegen zijn gevoel in. Vanaf
dat moment is de zoektocht van God naar de mens, en van de
mens naar God, begonnen. De Bijbel vertelt ons verhalen ove!
oplossingen die er leken te zijn om de kloof tussen God en
mens te dichten: God gaf zljnwet,je kon dieren offeren om je te
reinigen van de dingen die je steeds \^/eer verkeerd deed. Maar
geen mens kon zich houden aan de rechtvaardige voorschriften
van God. Het bloed van dieren was niet genoeg. Het leek erop
dat het nooit meer zo zouworden als God het bedoeld had. Maar
het tegendeel is waar! God heeft zelf de oplossing gebracht in
z"jn Zoon Jezus. God heeft een uitweg gegeven/ zodat wij zí jn
oordeel kunnen ontlopen. De hel is nooit bedoeld geweest voor
mensen/ en nog steeds niet. Het is een plek die bestemd is voor
de duivel en zijn demonen (Mattheus 25:41).

Jezus is de Zoon van God. Hij is volledig mens geweest, maar is
ook volledig God. Zijn komst op aarde is een feit. Er zijn zeker



Om nooit te aergeten

twaalf bronnen buiten de Bijbel die Hem vermelden. Jezus heeft
zelf s de tij d op nul gezet: met zijn komst is immers onze jaartelling
begonnen. Zelfs wetenschappers spreken van zoveel jaar voo!
of na Christus. We leven vandaag ruim 2000 jaar na zijn komst
en het ironische is dat er nog steeds mensen zljn die niet in Hem
geloven. Zijn komst maakte de hele mensheid wakke! . Wie in de
geschiedenis heeft het ooit voo!  elkaar gekregen om de klok stil
te zetten en de jaartelling te laten beginnen? Het is Jezus niet
gelukt door zieken te genezery doden op te wekken of voo!  de
armen te zorgen; want veel mensen claimen dezelfde wonderen
gedaan te hebben. Nee, Hij heeft geschiedenis gemaakt omdat
Hij doo!  zijn dood en opstanding de dood heeft over\^/onnen.
Hij is de Weg, de Waa! heid en het Leven. Niemand komt tot de
Vade!  dan door Hem. Dat is ook logisc! r, want Hij is degene die
het probleem tussen God en mens heeft opgelost door voor ons
te sterven. In de Bijbel staat: misschien kan iemand zijn leven
geven voor iemand die goed is. Maar wat Jezus gedaan heeft
kan niemand Hem nadoen. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons
allemaal, toen wij nog vijanden van God waren. Hij kwam om
in onze schoenen te staary om te voelen wat wij voelery om mee
te maken wat wij meemaken. Dit onderscheidt Hem van alle
andere goden. Als wij zouden verdrinken, zouden die goden
vanaf de kant toekijken en ons dicte! en hoe we moeten leven en
hoe we het eeuwige leven kunnen verdienen. Er is geen god die
zou doen wat Jezus deed: Hij is zelf in het water gesprongen en
heeft ons gered.

Doordat Hij is opgestaary kon Hij ons meenemen naar een
geweldig leven. Dat kunnen we niet verdiene" 1 we kunnen het
alleen maa!  geloven en aannemen. Uit onszelf verdienen we
hetzelfde loon als de duivel: voo!  altijd van God verwijderd zijn,
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TwEE ZTIN
STERKER DAN

Nu je christen bent gewo! den, is het belangrijk te weten dat je er
niet alleen voor staat. Als je het christenleven alleen zou moeten
leiden, zou je snel ontmoedigd enuitgeblustraken. Je hebt andere
ch! istenen om je heen nodig om verder te komen, en die zijn er
ook: ruim 2 miljard we! eldwijd. Welkom in de grootste familie
ter wereld! Helemaal op jezelÍ  christen zijn is hetzelfde als in je
eentje tegen een leger vechten: het is een mission impossible.
Daarom is het zaak dat je mensen om je heen zoekt die je kunnen
helpen om mee!  van God te ontdekken. Mensen die hetzelfde
geloven als jij: in de drie-enige God, de Vader, Zoon en Gees! in
Jezus, de zoon van God, de enige \ /eg naar de Vader; en in de
Bijbel, het bovennatuu! lijke woo! d van God. Net zoals een boom
zuurstof (CO2) nodig heeft om te kunnen groeien, heb jij andere
christenen nodig om verder te komen. Als er niemand omziet
naar een pasgeboren baby, zal dit kindje snel sterven. God heeft

EEN
a" ''
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e! voo!  gezorgd dat dit jou als 'pasgeboren geestelijke baby'
niet hoeft te gebeuren. We kunnen elkaa!  helpen en stimuleren
om Jezus te volgen en Gods woorden toe te passen. De Bijbel
noemt alle gelovigen samen'het lichaam van Christus'. Probeer
je vinger maar eens te bewegen zonder dat je hand daaraan te
pas komt. In een losse vinger, arm of been zit geen leven, maar
het hele lichaam bij elkaar maakt dat je functioneert en ten
volle wordt wie je kunt zijn. Zoek daarom een plaats waar je je
thuis voelt, zodatje je plekje in het lichaam van Christus kunt
innemen.

De meest logische plek om andere christenen te vinden, is een
kerk of gemeente. Zorg dat je omringd bent met een groep
gelovige vrienden, die er voor jou willen zijn. Als je niemand
kent die jou verder kan helpen, geef je dan oP voor een cu! Sus
waardoor je God beter leert kennen. Dit soort cursussen vind
je in kerken waar ze geloven wat jij gelooft. Ook wordt in heel
Nederland de Alphacursus gegevery een cursus die speciaal
bedoeld is om kennis te maken met het ch! istelijk gelooÍ . Zo
kun je andere christenen leren kennen, die net als jij nog maa!
kort op wegzljn.
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PRATEN MET
GOD

Jezus leerde ons om met God te praten: bidden. Je kunt met God
praten, zoals jlj en ik met elkaar spreken. Jezus zei: "Vraag (bid)
en er zal je gegeven worden, zoek en je z! lt vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan" (Matthe! s7:7). Door gebed kun
je al je wensen bij God bekend maken. Tijdens het bidden zul
je vervuld worden met innerlijke vrede. Zelf bracht Jezus hele
nachten door in gebed, om e" achter te komen wat de wil van
God voor zijn leven was. Bidden is namelijk niet alleen p" aten
met God, het is ook luisteren naar wat God tot jou te zeggen
heeft. Kunnen wij Gods stem dan verstaan? Ja! In Johan nes 10:27
zegtJezus: "Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en
zij volgen Mij." Nu Jezusje herder is, kun je dus ook zijn stem
verstaan. Hij is namelijk de levende God, die met zijn kinderen
spreekt. Je kunt de hele dag met God in gesprek zijn. Het is goed
omuitgebreid de tijd tenemen omtebidden- sommige christenen

13
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beginnen de dag met een stukje Bijbellezen en bidden, ook wel
'stille tijd' genoemd - maar je kunt ook met Hem praten op de
fiets, in de auto, tijdens het wandelen of onder het koken. De
manier waarop God tot ons terug praat, is heel persoonlijk. God
spreekt op heel veel verschillende manieren: onder meer door
de Bijbel, door zijn Geest, door dromen en visioenen, doo!  de
schepping, door zijn Zoon. De meeste ch! istenen ervaren Gods
stem als een zachte, innerlijke stem in hun gedachten. Dit is de
Heilige Geest die met onze geest in contact staat. Je kunt God ook
ho! en doordat iemand anders iets tegen je zegt, wat jouw hart
raakt. God kan sp! eken door een situatie, waardoor je denkt: dit
is niet toevallig; en dat is het ook niet. Hoe weet je nu of het God
is die tot je sp! eekt, en dat het niet je eigen gedachten zijn of de
stem van de duivel? Je kunt Gods stem he! kennen aan de ! ust en
vrede die je erbij krijgt. Het zijn je eigen gedachten of de leugens
van de duivel die je vaak een hoop onrust geven over bepaalde
zaken. Als God spreekt, is het altijd heel erg van toepassing
op je leven. Daarnaast zal ! {ij door zijn Geest bevestigen dat
Hij het wel degelijk was die tot je sprak. De kunst is om ervan
uit te gaan dat het God is die je hebt gehoord. De duivel zal je
proberen te laten denken dat het God niet was, zodat de twijfel
bijje toeslaat. Mensen zullen tegen je zeggen: en als het nou niet
van God was? Stel jeze|Í  dan eens de v! aag: wat als het nou wel
God was? In feite heb je Gods stem al minstens een keer in je
leven verstaan. Jezus zegt namelijk in Johannes 6:45: 'ben ieder
die het van de Vade!  gehoord heeft, komt tot Mij". Misschien
heb je geen lette! lijke stem gehoord, maar je moet op een of
andere manier hebben geweten dat het evangelie waar is, toen
je Jezus hebt aangenomen. Naarmate je God beter leert kennen,
ga je vanzelÍ  zljn stem beter verstaan. Het is belangrijk om God
te leren danken in gebed, maa!  ook om Hem al je wensen en
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Praten met God

problemen te vertellen. Niet dat Hij dat nog niet weet, maar Hij
wil graag een relatie met je en communiceren is de kern van een
relatie. Door met Hem te praten, leer je Hem kennen en Hijjou.
Ik raad je aan om naast je persoonlijke gebedstijd met God ook
samen met andere ch! istenen te gaan bidden. God heeft hier een
speciale belofte aan verbonden: 'ä ls twee of drie in mijn naam
bij elkaar komen, ben Ik in hun midden" (Mattheus 18:19). Je
zult ervaren dat God jullie een maakt tijdens het bidden en dat
Hij een persoonlijke God is die tot jullie, maar ook door jullie
heen wil spreken..

L5



le beste keus ooit!

WAT DOE TKMET
DE BIIBEL?

Bij alles wat je tegenwoo! dig koopt, zit een handleiding. of je
nu een nieuwe cd-spele!  koopt of een spelletje er staat altijd bij
hoe je het moet gebruiken. De Bijbel is de handleiding van een
mensenleven. Het is Gods woord, en die plaats moet het ook in
ons leven hebben. Alles wat je moet weten, kun je vinden in de
Bijbel. Sommige mensen wachten op een b! iefje uit de hemel om
erachter te komen wat ze wel en niet moeten doen. Zo'n'brief'
hebben wij ontvangen van God, en wel een hele dikke!

Sommigen vinden de Bijbel een oud geschiedenisboek, met
verhalen die niet actueel meer zijn. Ik hoorde iemand daarop
antwoorden: "Ondanks het feit dat de zon al eeuwen oud is, is
hij nog steeds ontzettend actueel: als je erin gaat liggen, kun je
nog steeds verbranden.". Zo is het met de Bijbel ook. God kan
door zijn Woord bijzonder actueel tot jou over je leven spreken.
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Wat doe ik met de Bijbel?

Als je gaat doen wat Hij zegt, zulje de kracht van de Bijbel in je
leven ontdekken.

Misschien begrijp je niet alles wat er staat. De Bijbel is een boek
geschreven door inspiratie van de Heilige Geest en wie kan
jou een verhaal beter uitleggen dan de auteur zelf? Betrek de
Heilige Geest erbij, vraag God je te laten zien wat Hij bedoelt en
Hij zal je alles leren. Als je lezen lastig vindt, zet de Bijbelboeken
dan op je iPod of mp3-speler en luister naar Gods woord.

De Bijbel is ook onze toetssteen. Wat je ook om je heen hoort,
als het in lijn is met de Bijbel kun je het geloven. De Bijbel is
namelijk de absolute waarheid. Als het niet klopt met wat de
Bijbel zegt, neem het dan niet zonde!  meer aan. De Bijbel is een
lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, zegt de psalmist
(Psalm 119:105). Pak dus de Bijbel als je raad of advies nodig
hebt.

17
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MOET TKME
NU OOKTATEN

DOPEN?

In Romeinen 10:9 staat: 'Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer
is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt,
zult u worden gered". Markus 16:16 zegt: "wie gelooft en
gedoopt í s, zal worden gered". Doo!  geloof ontvang ik mijn
redding, maa!  moet ik mij nu ook laten dopen? Ik wil daar
het volgende over zeg1er..In het Oude Testament moesten de
priesters zich helemaal wassen met water voordat ze God in de
tempel konden ontmoeten' In het Nieuwe Testament lees je ove!
Johannes de Doper, die al doopte voordat Jezus kwam. Hij riep
de mensen op om zich voor te bereiden op de komst van Jezus
en zich te bekeren door middel van de doop: "Bekeer je want
je staat op het punt om God te ontmoeten!" riep hij uit. Hier zie
je opnieuw dat mensen zich moeten wassen om zich voor te
bereiden op een ontmoeting met God, in de persoon van Jezus.
Jezus liet zich zelf ook dopen doorJohannes en gaf ons daarmee

18



Moet ik tne nLt ook laten dopen?

het voorbeeld. De doop is een openlijk getuigenis aan hemel en
aarde dat je ervoor kiest om God toe te behoren. Het is volgens
de Bijbel (lees het boek Handelingen) een logisch gevolg van
bekering. Als jij niet weet of God wil dat jij je nu ook laat dopery
hoef je God niet om een bevestiging te vragen. Je kunt namelijk
in de Bijbel lezen wat God hierover zegt, bijvoorbeeld in Markus
L6:16. Als Je zus zicll. al liet dopen (Mattheus 3:13), hoeveel te meer
hebben wij de doop dan wel niet nodig? De doop is belangrijk
voor je geestelijke groei. Het is het fundament waarop je verder
kunt bouwen. Daarom is het belangrijk dat je je snel laat dopery
zodat je verder kunt met je geestelijke leven. Nadat Jezus zich
had laten dopery bevestigde God dat ! {Ij zijn geliefde Zoon is en
begon Jez" s aan zijn bediening. Je moet de doop dus echt zien
als startblok voo!  je geestelijke leven.
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Wl!  IS DE
FIEILIGE G! EST?

Ik hoo! de een bekende prediker eens vertellen dat hij God
in gebed gev! aagd had of hij Jezus mocht ontmoeten in het
vlees, net zoals de discipelen Jezus ! uim tweeduizend jaa!
geleden hadden ontmoet als mens. Hij zei tegen God: "De
discipelen hebben Jezus eerst geziery voordat ze uitgezonden
werden. Ik wil ook die zekerheid voordat ik kan doen wat U
van me vraagt." Tijdens het gebed sprak God: "Ik heb je mijn
Heilige Geest gegeven. Hij is Jezus in het vlees voor jou, nu!" In
|ohannes 14:16-18 staat: "Dan zal ik de Vader vragen jullie een
andere pleitbezorger te gevery die altijd bilj je zal zijn: de Geest
van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze
ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want
Hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als
wezen achter."
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Wie is de Heilige Ceest?

De Heilige Geest is het geheim van een effectief geestelijk leven.
Hij is in je komen \ /onen toen je Jezus aannam. God kijkt nu niet
meer naar jouw eigen capaciteit maa!  naar de capaciteit van de
Heilige Geest in jou. Daardoor is nu alles mogelijk geworden
voor jou, wanneer je in Hem gelooft.

De Bijbel noemt de Heilige Geest het onderpand van onze
erfenis, en onze erfenis is het eeuwige leven (EÍ eze 1:13). Het
onde! pand is eigenlijk een Voorschot op de erfenis. Als je in
Nederland een huis koopt, ga je in onde! handeling en breng je
een bod uit. De eigenaar wil natuurlijk zeker weten dat de koop
doo! gaat. Daarom moet je als je bod wordt aangenomen/ een
aanbetaling doen vanl}%. Dat geeft de eigenaar de garantie dat
de grote som ook gaat komen. Zo heeft God ons de Heilige Geest
gegeven. De Heilige Geest is een stukje hemel op aa! de. Hijlaat
je alvast zien wat je te wachten staat en \^/aa!  je je allemaal naar
uit mag strekken. Hij is het zegelmerk van het feit dat je een
kind van God bent. Hij geeft je de zekerheid dat God bestaat en
dat zí jnwoo! d de waarheid is. Hij geeft je de zekerheid dat God
van je houdt, om je geeft en voor je zorgt. Niemand kan zeggen:
'Jezus is mijn Heer', buiten de Heilige Geest om. De Heilige Geest
openbaart je de diepten van God, waardoor je God persoonlijk
lee! t kennen. Hij geeft je een aantal gaven waarin je als christen
mag functioneren en Hij verandert je karakter, zodat je steeds
meer op Jezus gaat lijken. Dat de Heilige Geest in je woont,
ga je zien aan bepaalde vruchten in je leven, zoals liefde voor
anderen, blijdschap vrede, geduld en trouw. De Heilige Geest
leidt je leven, overtuigt je van de dingen die je verkeerd doet,
stelt je in staat om op bovennatuurlijke wljze dingen te doen
die je als mens alleen niet (aan)kunt. Hij is dus niet zomaar
een k! acht, Hij is een persoon. Hij is net zoveeIGod als God de
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Vader en God de Zoon, Jezus.

Toen je je leven aan )ezus gaf, kwam de Heilige Geest in jou.
E!  is echter ook nog een moment in je ch! istenleven \^/aa! op
je helemaal vervuld kunt worden met de Heilige Geest. Dit
moment komt als je je helemaal ove! geeft aan Hem. Jij leeft dan
niet meer met God, maar Hij mag echt in jou gaan leven en voor
honde! d procent bepalen hoe jouw leven eruit ziet. Dit wordt in
de Bijbel ook wel'doop in de Heilige Geest' genoemd. Je kunt
deze vervulling ontvangen door e! naar te ve! langen en erom
te vragen. Jezus zal jou dan helemaal onderdompelen in zijn
Geest (Mattheus 3:11). Veel mensen kennen het probleem van
twijfel. Bestaat God echt, hoe weet ik zeker dat ik eeuwig leven
heb en niet daa!  de hel ga? Een vriend vertelde me dat hij sinds
de vervulling met de Heilige Geest nooit meer heeft getwí jfeld
aan het bestaan van God. Kenmerken van de doop in de
Heilige Geest zijn: een onuitsprekelijke vreugde, een bijzondere
vastberadenheid en kracht om zonden te overwinnen, geloof,
spreken in tongen, een diepe bewogenheid voo!  mensen en het
verlangen om hen bij Jezus te brengen. Als je je naar die volheid
uitstrekt, zul je het ontvangen. Het zal je leven verrijken. Als je
meer wilt weten over de doop in de Heilige Geest, vraag het dan
aan de christenen uit jouw ke! k of vriendengroep.

Door de Heilige Geest kunnen we afrekenen met zonden
(Romeinen 8). Je bent in staat om boven je vlees, of je ve! langens
naar de wereld, uit te stijgen. De duivel probee! t ons te ve! leiden
om toch naar ons lichaam te luisteren en voor verkeerde dingen
te kiezen. Hij kan je niet meer be zitten, want je bent ove! geplaatst
van het rijk der duisternis naar het koninkrijk van God, maar
hij kan je nog wel verhinderen om tot je doel te komen en vrucht
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te dragen. De Heilige Geest steltie in staat om niet naar de stem
van de we! eld of de duivel te luisteren/ maar met je geest _ die in
contact staat met Gods geest - te heersen over je lichaam en ziel
(Romeinen 8:13). De mens bestaat namelijk uit geest, lichaam en
ziel ( je verstand, je wil en je emoties). Als je lichaam oÍ  je ziel
het hoogste woord voert in jouw leven, ontstaat e!  ruis tussen
jou en God. Je zult God dan minder goed ervaren. Daarom is
het zaak om je verkeerde menselijke verlangens af te leggen en
ze door de Heilige Geest om zeep te laten helpen, zodat God
rechtstreeks en zonde!  ruis met jouw geest kan communiceren.
Dan haal je grote overwinningery ervaar je God als nooit tevoren
en ga je geestelijk vooruit! Je menselijke verlangens opgeven
gaat regelrecht tegen je gevoel ir; maar zodraje God over deze
dingen laat hee! sen, gaat daar een buitengewone kracht van uit.

Je leidt daardoor een bovennatuurlijk leven van geloof, wat veel
vrucht zal d! agen voor Gods Konink! ijk.
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IEZU!  VoLGEN
EN ZTIN KRUIS

DRAGEN

Je staat op het punt om de grootste reis van je leven te maken,
met als eindbestemming de hemel. Jouw persoonzal voor altijd
voortbestaan. Mensen rouwen altijd als er iemand sterft of zien
erg op tegen hun eigen dood. Dat is ook logisch, want wij zijn
oorspronkelijk niet gemaakt om te sterven. Een mens is bedoeld
voor het eeuwige leven. Dit eeuwige leven dat jij ontvangen
hebt, is puur genade. Het is een geschenk waar je niks voor kunt
doen; je kunt het niet kopen, alleen maar in ontvangst nemen.
Als we er zelÍ  iets aan hadden kunnen doer; had Jezus namelijk
niet hoeven komen. Dit eeuwige leven is niet alleen iets voor de
toekomst, het is voo"  jou al begonnen toen je Jezus aannam. op
dat moment begint jouw wandel met Hem, die tot in eeuwigheid
doorgaat. Je wo" dt zijn vriend, zijn discipel (= volgeling).

Helaas is de aarde de hemel nognietenzal het geen gemakkelijke
reis voor je worden. Je zult door moeilijke dingen heengaan. De
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erfenis die op je wacht is een feit, maar de duivel zal er alles
aan doen om je van je erfenis af te houden. Gelukkig is Hij, die
in ons is, groter dan de duivel: de Heilige Geest zal je leiden en
je helpen om zo te worden als )ezus. Dat is ons doel. Ondanks
dat we steeds de fout in gaan, wordt het wel ons streven om
niet meer te zondigen. Jezus heeft onze zonden vergeven/
maa!  dat betekent ook dat we met verkeerde dingen moeten
breken. Als je namelijk blijft zondigen, kan dat je in bepaalde
patronen gebonden houden. Daarom zt;" r ie sommige dingen
moeten loslaten, om zelf ook losgelaten te worden (Lukas 6:37).

Je z# Itiede! e dag moeten kiezen om bepaalde dingen niet meer
te doen, dus niet meer te zondigery maar achter Jezus aan te
gaan en te doen wat Hij zegt. Jez# s zegt in Lukas 14:27: "Wie
niet zijn kruis draagt en achte!  Mij komt, kan mijn discipel niet
ztjn." Wat betekent het om zijn kruis te dragen en achter Hem
te komen? Veel mensen denken dan aan een moeilijke tijd, een
zwaar leven. Natuurlijk zal het zo ziin dat we door moeilijke
dingen heen gaan. Mensen maken je misschien belachelijk
vanwege je geloof. In sommige landen worden mensen zelfs
gedood vanwege hun geloof. Maar vergeet niet de mooie kant
van het verhaal, dat zijn kruis ook bescherming biedt. De duivel
za| je proberen te beroven van je vreugde en zeke! heid. Met

Jenls wandelen betekent Hem volgen in alles, jezelÍ  aan Hem
vastklampen en overal met Hem meebewegen waa!  Hij gaat.

De duivel zal je aanvallen vanuit een hoek waaruit je het niet
verwacht. lHIj zaI zijn b! andende pijlen op je afvuren. Maar als
je Jeztrc' kruis als een schild op je rug hebt, zullen die pijlen je

niet kunnen raken. AIs je jeze|Í  toewijdt om achter Jez# s aan te
gaan en naar Hem te luisteren" dan bescherm je jezelf met dat
k! uis. Gelovigen die niet doen wat Hij zegt en zijn kruis niet
d! agery zijn kwetsbaar en kunnen gemakkelijk door de duivel
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onderuit gehaald worden. Volg Jezus dus, doe wat HIj zegt,
begin op Hem te lijken en blijf Hem volgen tot in eeuwigheid.
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IE ERFENTS
STAAT VAST

Je hebt de beste deal van je leven gesloten en wat God betreft
zal dat nooit meer veranderen. Je bent gerechtvaardigd door
het bloed van Jezus, je zonden zijn vergeven en je bent zijn
kind geworden. Misschien vind je het af en toe moeilijk om
te geloven, ! " .aar Jezus is in jouw plaats gesto" ven en je mag
alles achter je laten, omdat Hij het van je over heeft genomen.

Je mag opgelucht ademhalen, zoals wanneer e"  een last van je
schouders valt wannee"  een probleem ineens is opgelost, want
al je schuld is weg. Ondanks dat het volgen van Jezus misschien
niet zonder slag of stoot gaat, mag je zeker weten dat je vergeven
bent en opnieuw mag beginnen met Jezus. Het klinkt bijna te
mooi om waa"  te z1jn, maar je mag letterlijk op wolken lopen.
Zo hoorde ik eens een verhaal van een jongen die tijdens een
van onze campagnes tot geloof is gekomen. De volgende dag
zag" ret gras er groener uit, alles was mooier geworden. Hij kon
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niet ophouden met God te prijzen en hijwas direct in staat om
te stoppen met alles wat hem tot dan toe gebonden had, zoals
roken en drinken. Hijwas zoblij, dat hijuit liefde voor God aan
het werk is gegaan.

Jij hebt nu ook Gods erfenis gekregen en de enige die nu nog
kan zeggen: ik wil het niet, ben jij. God zal zijn kant van het
verbond nooit verbreken. Jezus volgery betekent tot het einde in
zekerheid achter Hem aangaan. Laat je geloof nooit varen, want
je geloof in Hem is de zekerheid van je redding. In Nederland
is het wettelijk zo geregeld dat een vader zijn kind niet zomaar
kan onterven. De enige die kan zeggen dat er geen erfenis zal
zí jn, is het kind dat ze|f de erfenis weigert' Zo is het ook met
God. Hij reikt uit naar ieder mens en de mensen die de erfenis
willen ontvangery zijn ook degenen die vast op hun erfenis
kunnen rekenen. Vergeet niet dat je vandaag al van je erfenis
mag genieten. Je bent een pad ingeslagen samen met God, en Hij
zal je nooit verlaten. En als je met Hem blijft wandelen, zalHlj
zijn plan voor jouw leven aan je openbaren en zul je van de ene
verbazing in de andere vallen vanwege zijn goedheid. Onder
moeilijke omstandigheden, die e!  misschien ook komen, zul je
je gedragen weten door Gods aanwezigheid. Want Hij belooft:
"Ik zalje nooit begeven of verlate" '. Ga dus met Hem op \^/eg

zoals Hij met jou zal gaan. Dan zul je zeker je doel bereiken en
zul je voorspoed ig z1jn.

Gods zegen op je nieuwe levensweg met God!

David de Vos
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