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ZAL IK WEL,
ZAL IK NIET?
LEZEN: GENESIS 3:1-11
Het zag er zo lekker uit, dat gebakje. ‘Die lust jij niet,’ zei
mijn vrouw nog. Toch nam ik het. Helaas, het was mierzoet.
Daar hou ik niet van. Had ik maar geluisterd.
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Ook Eva koos verkeerd en Adam volgde haar in die
verkeerde keuze. De Heere God had hen nog zo
gewaarschuwd. ‘Niet eten van die ene boom. Afblijven.’
Maar ze konden de verleiding niet weerstaan. De gevolgen
waren enorm. Ineens wisten ze dat er ook kwaad is. Tot
dan kenden ze alleen het goede.
Het is flauw om de schuld op de duivel te schuiven. Of op
Eva, zoals Adam deed. Of op God. ‘Hij had het kwaad toch
kunnen verhinderen?’
De Heere zit niet te wachten op onze praatjes. Hij roept
ons tot verantwoording. Maar dan doet Hij iets heel
bijzonders. Hij belooft aan zondige mensen de Zaligmaker,
Die ook jouw Redder wil zijn. Daarvoor kwam Hij naar de
aarde. Daarvoor gaf Hij Zijn leven. Wijs Hem niet af. Leef
niet aan Hem voorbij. Kun je ook niet meer zonder de
Heere Jezus?

Vraag
We zijn allemaal familie van Adam en Eva. Hoe bied jij
weerstand aan verleidingen?
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WEG SATAN!
LEZEN: MATTHEÜS 4:1-11
Een geniepig stemmetje fluistert in je oor: Doe het nou maar,
geen mens ziet het …

10

Dat stemmetje, waar komt dat vandaan? Bij wie hoort het?
Zeg niet te vlug ‘satan’. Je bent uiteindelijk zelf
verantwoordelijk voor je daden. Aan jou de keus. Je kunt
ook ‘nee’ zeggen.
De Heere Jezus geeft een geweldig voorbeeld als de satan
Hem driemaal achtereen probeert tot zonde te verleiden.
En zonde is ingaan tegen de wil van God. De duivel belooft
hem macht, eer en aanzien. Kiest Jezus voor satan, dan
kiest Hij tegen Zijn Vader. Satan wil Hem van het kruis
afhouden. Jezus maakt geen knieval voor hem. Gelukkig
niet. Hij dacht steeds aan Zijn Vader en … aan jou en mij.
Zijn gehoorzaamheid is onze redding. Zijn keuze ons
behoud.
Het is niet altijd eenvoudig om satans listen te doorzien.
Vooral niet als hij met de Bijbel komt. Steeds zet hij
vraagtekens achter het Woord van God. Hij bedriegt en
verleidt door twijfel te zaaien. Blijf daarom dicht bij de
Heere. Alleen in Hem sta je sterk.

Vraag
Satan kan niet op tegen het gelovig gebed, omdat hij niet
tegen God op kan. Herken je dat?
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MORGEN
LEZEN: MATTHEÜS 24:36-43
Een man liep door de stad. Hij hield een groot stuk karton
boven zijn hoofd. In grote letters stond daarop: morgen
vergaat de wereld.
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Je kunt je schouders ophalen, als je dat leest. Hoe vaak
hebben mensen al niet het einde van de wereld
aangekondigd? En steeds zaten ze ernaast. Maar op een
dag gebeurt het. De Heere Jezus zegt dat niemand weet
wanneer. Daarom moet je altijd bereid zijn. Plotseling
verschijnt Hij. Heel het leven komt dan tot stilstand. Een
grote scheiding zal plaatsvinden onder de mensen. Een
scheiding die dwars door families, straten, dorpen en
steden loopt. Zelfs door de kerk. Misschien wel door jullie
gezin. Het gaat er maar om of je de Heere gediend hebt
met je hart.
Wat een aangrijpende gedachte. Misschien verlang je wel
naar de komst van Jezus. Je kunt niet meer zonder Hem. Je
hebt Hem lief met heel je hart en alles wat je bent, omdat
Hij ook héél Zijn leven voor jou gegeven heeft.

Vraag
Verwacht je Jezus? Niet zo nu en dan, maar altijd? Wat
betekent dat voor je dagelijks leven?
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LEVEN IS EVEN
LEZEN: PREDIKER 11:9-12:8, 13
Peters moeder vond dat Peter wat serieuzer moest worden.
Hij was alleen maar bezig met zijn vrienden, school
interesseerde hem niet. ‘Maar mam, ik ben maar één keer
jong,’ zei Peter toen.
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Genieten van het leven. Waarom niet? De Prediker zegt
het ook. Probeer alles maar uit. Je bent maar één keer jong.
Wil je dat echt: je eigen hart volgen? Je eigen wil
doorzetten? Erop los feesten? Allerlei pleziertjes nalopen?
Prediker zegt er nog iets bij. Vergeet niet dat er een dag
komt waarop God je ter verantwoording roept. Het leven
is bovendien veel korter dan je denkt. Draai je het woordje
‘leven’ om, dan wordt het ‘nevel’, oftewel: mist. Roep in de
echoput ‘leven’ en je krijgt ‘even’ terug.
God ziet graag dat je geniet. Maar wel op de goede manier.
En die is … Zoek eerst de Heere Jezus en dan weet je het.
Dan is je leven op Hem gericht. Dan kun je overal op de
goede manier van genieten. Tot eer van God. Het is niet
waar dat je dan niets meer mag. Je mag alles, maar je wilt
niet alles meer. Je hebt je leven aan de Heere gegeven.
Augustinus zei: ‘Heb God lief en doe dan wat je wilt.’

Vraag
Maakt het je gelukkiger als je alles uitprobeert in je leven?
Of neemt dat grote risico’s met zich mee?
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VOLGEN
LEZEN: LUKAS 5:27-32
‘Ik heb meer dan honderdvijftig volgers op
Facebook,’ pochte John. ‘Ik heb er op Instagram
meer dan tweehonderd,’ reageerde Mike.
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Wie volg jij? Levi, de tollenaar werd volgeling van de Heere
Jezus. Daar was een heel korte preek voor nodig. Jezus
vond hem in zijn kantoortje tussen de kasboeken. Druk
met centen. Nooit had hij genoeg. Maar ineens stond Jezus
daar. Hij zag die geldwolf aan en sprak slechts één woord
(in onze Bijbelvertaling twee): ‘Volg Mij.’
Levi sputterde niet tegen. Hij vroeg geen bedenktijd. Hij
zette Jezus niet buiten de deur, maar stond op, verliet zijn
tolhuis en volgde Jezus. Hij kon die vriendelijke ogen en
die nodigende stem niet weerstaan. De mensen die het
zagen, hadden er zo hun gedachten bij. Besefte Jezus dan
niet wat voor slechterik die Levi was? Ontbrak het Hem
aan mensenkennis? Of hebben ze gedacht: soort zoekt
soort?
Nog gaat Jezus rond op aarde. Vandaag stapt Hij bij jou
binnen, wellicht niet voor de eerste keer, en Hij zegt: ‘Volg
Mij.’ Volgen is achter Hem aan komen, zoals een schaap
achter de herder.

Vraag
Jezus zegt: ‘Volg Mij!’ Vind je het moeilijk om Hem te volgen?
Waarom?
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