Tot Jezus gekomen

De tekstaanhalingen zijn uit de Vertaling van het NBG51.
ISBN Nr. 978-90-77502-89-1
Copyright Stichting Vissers van Mensen
Alle rechten voorbehouden
Inhoud
Voorwoord……..
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

De doop in water ………………..
De doop in de Heilige Geest………..
Bidden, spreken met God ………………
Bijbellezen…………
Naar de gemeente, het huis van God……………….
Genezing nodig?!.......................

Nawoord………….
Op de achterkant de volgende tekst:
Je bent tot Jezus gekomen en je hebt Hem aangenomen als je persoonlijke Redder en
Verlosser. Hij heeft je zonden vergeven en je een nieuw hart gegeven. Je bent toegevoegd
aan de familie van God.
Het is de beste en meest wijze beslissing die je ooit hebt gemaakt. Je staat nu aan het begin
van een heel nieuw leven. Het zal allemaal anders zijn zoals het eerst was. God zal vanaf
vandaag centraal staan in je leven.
Dit boekje zal je helpen om een goede start te maken met je relatie met God. Hij is jou Vader
geworden en jij Zijn geliefd kind. Als je alle stappen volg die in dit boekje beschreven staan,
dan zal je een gezegend leven hebben, omdat God met je zal zijn.

Voorwoord
Het is waarschijnlijk nog maar kort geleden dat je tot Jezus gekomen bent. Misschien is het al
wat langer geleden, of misschien vandaag. Het belangrijkste is dat je Jezus als Redder en
Heer hebt aangenomen, zodat je niet reddeloos verloren zal gaan, maar het eeuwige leven
hebt door Hem. Dit boekje heb ik geschreven zodat je weet welke stappen je volgens de
Bijbel moet nemen wanneer je tot Jezus gekomen bent.
De Bijbel is het fundament van je geloof. Het is erg belangrijk dat je alle dingen gelooft die de
Bijbel je leert. Je geloof staat of valt ermee. Zoals bij het bouwen van een huis het fundament
het belangrijkste is, zo is de Bijbel dat ook bij het geloof in God. Als het fundament niet goed
is, dan stort het huis vroeg of laat in elkaar. Zo is dat ook als mensen de Bijbel niet helemaal
geloven, vroeg of laat stort hun geloof dan tegen de grond en blijft er veelal alleen nog maar
ongeloof en twijfel over. Later zal ik nog meer schrijven over hoe om te gaan met de Bijbel en
de noodzaak van het Bijbellezen.
Ik zal een aantal stappen gaan beschrijven die van wezenlijk belang zijn, als je tot geloof bent
gekomen. De eerste stap is wedergeboorte. Als je tot Jezus bent gekomen, dan noemt de
Bijbel dat “wedergeboorte”, met andere woorden: je wordt opnieuw geboren. Geestelijk
gebeurt dit dan ook echt. Bij wedergeboorte ontvang je een andere Geest, namelijk de Geest
van Jezus. Het gevolg is dat je denkwijze radicaal veranderd, waardoor je anders zal gaan
wandelen en handelen. In de Bijbel vind je hierover ook geschreven. Zo kun je lezen in
Johannes 3:3-7:

“Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom
geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een
mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot
ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het
vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwondert u niet, dat Ik u
gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

Jezus zegt hier heel duidelijk dat je geboren moet worden uit water (dat is op het moment
van je natuurlijke geboorte) en uit Geest (dat is op het moment van de geestelijke geboorte,
als je tot Jezus komt, dan ontvang je de Geest van Jezus). Deze twee geboorten zijn nodig
volgens Jezus om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Met andere woorden, om een kind
van God te worden.
Toen je geboren werd uit je moeder vond de eerste geboorte plaats. Daarna aanvaardde je
Jezus als je Verlosser, Heer en Meester en werd je geestelijk (van boven) geboren. Overgave
aan Jezus Christus was je eerste stap in het geloofsleven met Hem. In het eerste hoofdstukje
wat nu volgt, lees je over de tweede stap die nu genomen dient te worden, namelijk de doop
in water. Ik bid dat je alles zult begrijpen en zult doen wat God van je verlangt, zodat je
rijkelijk Zijn zegen in jouw leven zal ervaren.

(1) De doop in water
De Bijbel spreekt met nadruk dat wanneer je tot Jezus gekomen bent, je gedoopt dient te
worden. In het boek Handelingen, hoofdstuk 2:38-41 lezen we hierover het volgende:

“En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van
Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest
ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn,
zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden
getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.
Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer
drieduizend zielen toegevoegd.”
Verderop in het boek Handelingen lezen we in hoofdstuk 22:16 over de bekering van Paulus
het volgende:

“En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping
van Zijn naam.”
Als we zo deze tekstgedeelten bekijken is het van grote noodzaak dat onze zonden moeten
worden afgewassen door het bloed van Jezus. De doop is hier het symbool voor. Het is van
belang dat je weet welke doop de Bijbel bedoelt.
In vele kerken in Nederland worden de kinderen gedoopt. Dit is niet wat de Bijbel ons leert.
De Bijbel leert met grote nadruk, dat een mens pas gedoopt mag worden, als hij met zijn
ganse hart gelooft, dat Jezus voor hem gestorven is. In Handelingen 8:36-38 lezen we het
volgende:

“En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is
water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft,
is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God
is. En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de
kamerling, en hij doopte hem.”

De Bijbel vertelt ons dat we gedoopt moeten worden als we geloven. Volgens de Bijbel
betekent dopen, in water geheel ondergaan. Dopen moet dus gebeuren door
onderdompeling, als symbool voor afwassing van zonden.
Wat gebeurt er nou eigenlijk tijdens de doop?
In de 1ste brief aan Korinte zegt Paulus in hoofdstuk 10:1-6 het volgende:

“Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren,
allen door de zee heengingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee,
allen... Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, …”
Als Paulus hier vertelt, dat deze dingen, de doortocht van het volk Israël door de Rode Zee,
voor ons tot voorbeeld zijn, dan is het van belang om deze gebeurtenis eens goed te
bestuderen en te onderzoeken wat er allemaal gebeurt tijdens die doortocht. Ik neem je mee
naar het boek Exodus, in het begin van de Bijbel. Daar staat in Exodus 13 en 14 geschreven
over de doortocht van Israël, waar Paulus ons op wijst. Ik haal er in het kort wat uit naar
voren. Exodus 14:21-29 zegt het volgende:

“Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de HEERE deed de zee de gehele nacht
door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar droog, en de wateren werden
gespleten. Zo gingen de Israëlieten in het midden der zee op het droge; terwijl rechts en links
de wateren voor hen waren als een muur. En de Egyptenaren vervolgden hen en kwamen
achter hen aan – alle paarden van Farao, zijn wagens en zijn ruiters – midden in de zee. Toen
dan, in de morgenwake, schouwde de HEERE in vuurkolom en wolk naar het leger der
Egyptenaren en bracht het leger der Egyptenaren in verwarring. Hij deed de wielen van hun
wagens wegglijden en met moeite voortrijden, zodat de Egyptenaren zeiden: Laten wij
vluchten voor de Israëlieten, want de HEERE strijdt voor hen tegen Egypte. Toen zeide de
HEERE tot Mozes: Strek uw hand uit over de zee, opdat de wateren terugvloeien over de

Egyptenaren, over hun wagens en ruiters. En Mozes strekte zijn hand uit over de zee en
tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug in haar bedding, terwijl de
Egyptenaren haar tegemoet vluchtten; zo dreef de HEERE de Egyptenaren midden in de zee.
De wateren vloeiden terug en bedekten de wagens en de ruiters van de gehele legermacht
van Farao, die hen in de zee achterna getrokken waren; er bleef van hen niet één over. Maar
de Israëlieten gingen op het droge midden door de zee en de wateren waren hun rechts en
links als een muur. Zo verloste de HEERE op die dag de Israëlieten uit de macht der
Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood op de oever der zee liggen.”
Als je dit zo leest, dan is het eigenlijk wel een heftige gebeurtenis. In de hoofdstukken ervoor
kun je lezen dat de Egyptenaren, de Israëlieten 400 jaar in onderdrukking hebben
gehouden. De Israëlieten waren slaven van Egypte. Paulus zegt, dat al deze dingen
voorbeelden voor ons zijn.
Voordat je tot Jezus kwam, werd je onderdrukt door de wereld, die onder de heerschappij
staat van de duivel, de tegenstander van God. Een wereld die vol is van ellende en haat.
Velen zijn egoïstisch en kijken niet meer naar elkaar om. Vele mensen lijden hongersnood en
hebben te vrezen voor hun leven. Dit was ook de situatie voor Israël ten tijde van de slavernij
in Egypte. Egypte is voor ons dan ook het voorbeeld van de wereld. Voordat je tot Jezus
kwam, stond je onder de heerschappij van de duivel, zonder dat je er misschien erg in had.
De duivel, probeerde je kapot te maken en je in ieder geval niet in aanraking te brengen met
Jezus. Er zijn ook velen die welvaart kennen, maar toch diep ongelukkig zijn, door
bijvoorbeeld eenzaamheid. Dit is het werk van de duivel, in ieders leven, voordat men tot
Jezus komt. Gelukkig weten we ook dat God heel veel van de mensen houdt, zelfs zoveel dat
Hij Zijn enige Zoon liet sterven aan het kruis voor de zonden van de wereld. En door de dood
en opstanding van Jezus, is er leven mogelijk voor ons mensen. Eeuwig leven.
Toen je nog niet tot Jezus was gekomen, deed je zondige dingen, dingen waardoor je niet
bij God kon komen. Deze zonden deed je omdat je leefde in de wereld, die onder
heerschappij staat van de duivel. Misschien voel je hem al aankomen, maar met de doop
worden er twee dingen zichtbaar gemaakt. Als eerste dat je zonden afgewassen zijn en ten
tweede dat je verlost bent van de macht van de wereld en de duivel. Je oude leven sterft,
maar je nieuwe leven met Jezus komt als herboren droog op de oever van de zee, terwijl je
oude leven aan de oever van de zee drijft. Ten diepste betekent het dat de wereld en de
duivel geen macht meer over jou hebben. Dit zul je ook steeds meer gaan beseffen door de
Heilige Geest.
Paulus zegt in de brief aan de Romeinen, in hoofdstuk 6:4-6 het volgende:

“Wij zijn dan met Hem begraven door de doop, in de dood, opdat, gelijk Christus uit de
doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden
wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij
het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding; dit weten wij immers, dat onze oude
mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen
worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;”
Met andere woorden kun je zeggen dat doordat jij verandert bent, de wereld en de duivel
geen macht meer over je hebben. Je staat niet meer langer onder de heerschappij van de
duivel, maar onder de heerschappij van Koning Jezus. Door de doop ben je niet langer meer
een slaaf van de zonde, maar je bent vrijgemaakt door Jezus Christus. Je bent een nieuw
mens.
Paulus zegt in de brief aan Efeze, in hoofdstuk 4:17-24 het volgende:
“Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de

heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd
van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.
Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst
te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch
hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij,
wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn

misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe
mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en
heiligheid.”
De oude mens afleggen gebeurt symbolisch op het moment dat iemand gedoopt wordt. Hij
laat uiterlijk zien wat er aan de binnenkant al gebeurt is toen hij tot Jezus kwam. Doordat je
Jezus hebt leren kennen en doordat je gedoopt bent is het mogelijk om een heilig leven,
naar de wil van God, te gaan leven. Toen je opnieuw geboren werd, ontving je de Geest van
Jezus. Zijn Geest heeft je ervan overtuigd, dat je zonden afgewassen moeten worden en dat,
dat alleen gebeurt als je gelooft in Jezus Christus als je Redder. Daarom is het van belang dat
je direct na je bekering daarvan getuigt, door je te laten dopen door onderdompeling. Dit is
trouwens ook zoals Jezus het Zelf ondergaan heeft. In Mattheüs hoofdstuk 3:13-16 lezen we:

“Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten
dopen. Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U
gedoopt te worden en komt Gij tot mij? Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij
thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij
Hem geworden. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water.”

Jezus zegt hier met nadruk dat alle dingen die recht zijn vervuld moeten worden. De doop is
ook zo’n handeling die recht (goed) is om vervuld te worden door iedere gelovige. Zoals
Jezus een voorbeeld is geweest in alle dingen (dit staat ook geschreven in 1 Petrus 2:21), zo
was Hij het ook in het dopen. Alle vier de evangeliën vertellen van Jezus’ doop en zo laat de
Bijbel ons ook zien hoe belangrijk God het vind dat wij als mensen dit zouden weten.

(2) De doop in de Heilige Geest
In het vorige hoofdstuk hebben we kunnen lezen hoe belangrijk het is om gedoopt te
worden in water. In dit hoofdstuk zullen we gaan lezen over de doop in de Geest en het
grote belang daarvan voor ons als kinderen van God.
De Bijbel vertelt ons in Johannes 14:15-25 het volgende:

“Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal
u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, namelijk de Geest der
waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar
gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom…
… Judas, niet Iskariot, zeide tot Hem: Heere, en hoe komt het, dat Gij Uzelf aan ons zult
openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij
liefheeft, zal hij mijn woord (de bijbel) bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij
zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet;
en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft. Dit
heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de Heilige Geest, die de
Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u
gezegd heb.”
We kunnen hier lezen dat Jezus ons de Heilige Geest belooft. De Heilige Geest is de
plaatsvervanger van Jezus op aarde. Hij is een Trooster en een Leidsman voor je. Hij wil je
helpen met je handel en wandel met God en Hij wil je helpen en vertroosten in moeilijke
perioden van je leven. Er staat ook met nadruk in dit stukje dat de Heilige Geest, bij ons zal
blijven en in ons zal blijven. Jezus zegt ook dat de Vader, de Heilige Geest zal zenden als Hij
Zelf is opgevaren. We kunnen lezen in het evangelie van Lukas, hoofdstuk 24:49 dat Jezus
het volgende tegen zijn discipelen zegt:

“En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij
bekleed wordt met kracht uit den hoge.”

Jezus zegt hier duidelijk dat de discipelen (dit zijn de volgelingen van Jezus) in Jeruzalem
moesten blijven om de Heilige Geest te ontvangen, die hun de kracht zou geven om hun
taak uit te kunnen voeren. In het boek Handelingen, hoofdstuk 2:1-4 lezen we hierover het
volgende:

“En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de
hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij
gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en
het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en
begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.”
We lezen hier over de belofte die Jezus aan zijn volgelingen gegeven had, toen Hij nog op
aarde was. De belofte van de Heilige Geest, die de gelovigen zouden ontvangen, werd op dit
moment gegeven aan hen die tezamen bijeen waren op de Pinksterdag. Tegenwoordig
vieren we nog steeds in onze christelijk traditie het Pinksterfeest. Dan gedenken we de
uitstorting van de Heilige Geest.
Als we vervolgens verder lezen, dan zien we in Handelingen, hoofdstuk 2:38-39 het
volgende:

“En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van
Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heilige Geest
ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn,
zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.”
Petrus zegt hier dat de belofte voor het ontvangen van de gave van de Heilige Geest, voor
alle mensen is, die in Jezus Christus geloven. Als we verder lezen in Handelingen zien we
telkens weer, dat wanneer de apostelen (dit zijn zij die in de Naam van Jezus een boodschap

overbrengen) bij nieuwe gelovigen de handen opleggen, zij de Heilige Geest ontvangen.
Nogmaals wil ik je zeggen dat je door de Heilige Geest kracht van God ontvangt. Zijn kracht
is bij ons en in ons als wij gedoopt (ondergedompeld) worden in de Heilige Geest. In
Handelingen, hoofdstuk 8:14-17 staat:

“Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard,
zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de
Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen gekomen,
maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Toen legden zij hun de
handen op en zij ontvingen de Heilige Geest”

We lezen hier dat het van groot belang is om gedoopt te worden in de Heilige Geest. Als de
handen opgelegd worden voor de doop in de Geest (dit gebeurd direct nadat men uit het
water is gekomen na de doop in water), dan ontvang je de Heilige Geest, waardoor onder
andere de volgende dingen mogelijk kunnen worden in je leven. De Heilige Geest zal je dan
Zijn gaven schenken op het moment dat Hij dat nodig vindt. In 1 Korinte 12:1-11 kunnen we
lezen wat de uitingen van de Geest kunnen zijn, door je heen als je de Heilige Geest hebt
ontvangen. We lezen het volgende:

“Ten aanzien van de uitingen van de Geest, broeders, wil ik u niet onkundig laten. Gij weet,
dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heen drijven.
Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is
Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Er is
verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in
bedieningen, maar het is dezelfde Heer; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is
dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest
gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid
te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een
geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan
de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van
geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.
Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij
wil.

Paulus zegt hier tegen ons dat de Heilige Geest, als we die ontvangen hebben, door een
ieder van ons heen werkt, tot welzijn van allen. Vervolgens zegt Paulus dat de Geest zich op
verschillende manier kan openbaren door de gelovigen heen. Het zal dan ook gaan
gebeuren, dat wanneer je tot geloof bent gekomen en je daarna gedoopt bent in water en
in de Heilige Geest, de Geest Zich ook door jou zal openbaren tot welzijn van alle mensen
om je heen. Daarom wil ik je aanmoedigen om je uit te strekken naar het werk van de Heilige
Geest door jou heen. Vraag telkens aan de Heilige Geest of Hij je meer en meer wil vervullen
met de kracht van God, zodat anderen om je heen er welzijn door zullen ontvangen.

(3) Bidden, spreken met God
In het vorige hoofdstuk eindigde ik met de opmerking om te vragen of de Heilige Geest je
steeds meer vervult met de kracht van God. Misschien heb je gedacht hoe moet dat dan? In
dit hoofdstuk gaan we het hebben over het bidden, zodat je aan het einde hiervan zult
weten hoe je alle dingen aan God mag vragen.
Bidden is er in de eerste plaats om een relatie te krijgen met God, je Vader in de hemel. Zoals
je met mensen communiceert, zo kun je ook met God communiceren. Hij vindt het fijn als je
alle dingen met Hem communiceerd. Zo kan Hij je bij alle dingen helpen en ondersteunen.
Hij geeft jou vaak antwoord vanuit Zijn woord, de Bijbel. Daarom is het ook belangrijk om die
dagelijks te lezen. Daarover zullen we meer lezen in het volgende hoofdstuk.
In het evangelie van Lukas, hoofdstuk 11:1-13 lezen we het volgende:

“En het geschiedde, terwijl Hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen Hij
ophield, tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd
heeft. Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd; uw
Koninkrijk kome; geef ons elke dag ons dagelijks brood; en vergeef ons onze zonden, want
ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking. En Hij
zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, die midden in de nacht bij hem komt en tot
hem zegt: Vriend, leen mij drie broden, want een vriend van mij is op zijn reis bij mij
aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten; en dat dan hij, die binnen is, zou
antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig, de deur is reeds gesloten en mijn kinderen en ik
zijn naar bed; ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, zelfs al zou hij niet opstaan en ze
geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven,
zoveel hij nodig heeft. En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden;
klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en
wie klopt, hem zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem
om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem
een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven
aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan
hen, die Hem daarom bidden?”
We lezen dat ook de volgelingen van Jezus aan Hem vragen om hen te leren bidden. Bidden
is spreken met God. Het bidden dat Jezus Zijn volgelingen leert, is anders bidden dan wat zij
gewend waren. Jezus leert Zijn volgelingen om in geloof te bidden. Hij leert dat wanneer wij
tot God bidden, dat we dan moeten geloven dat we het ook ontvangen zullen. Jezus zegt in
Markus 11:24 het volgende:

“Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal
geschieden. En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben,
opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet
vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.”

Jezus zegt hier niet dat we het altijd direct ontvangen zullen. Jezus zegt wel, dat we het
zullen ontvangen. We zullen alles wat we in geloof vragen ontvangen op Gods tijd. God
weet ook precies wanneer het de juiste tijd voor je is dat je iets nodig hebt. Soms zal jij
misschien denken: het is allang tijd dat ik het nodig heb, terwijl God het je nog niet
geschonken heeft. God wil soms ook jouw geloof en vertrouwen in Hem op de proef stellen.
Daarom wil ik je aansporen om altijd te blijven bidden voor dat wat je nodig hebt, maar eis
het nooit van God dat Hij iets moet schenken. Je mag wel tegen Hem zeggen, dat Hij het je
beloofd heeft en dat je Hem er daarom steeds om vraagt. Verder zegt Jezus hier ook tegen
ons, dat wij te allen tijde onze zonden dienen te belijden. Ook als je Jezus hebt aangenomen
ben je niet helemaal volmaakt in je handel en wandel. Je leeft immers nog steeds in een
zondige wereld en in je aardse lichaam. Wel heb je Gods Geest ontvangen, die je zal leren
hoe je als volgeling van Jezus behoort te leven. Als er momenten zijn dat je wel gezondigd

hebt, vraag dan vergeving aan degene die je verongelijkt hebt en vraag vergeving aan God,
zo doende zal God ook jouw zonden vergeven.
Verder leert de Bijbel dat wanneer wij bidden, dat altijd moeten doen onder dankzegging. In
de 1ste brief van Paulus aan Tessalonicenzen , hoofdstuk 5:17-18 kunnen we het volgende
lezen:

“bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten
opzichte van u.”

Hier zegt Paulus dat we te allen tijde mogen bidden, maar dat het van belang is dat we God
ook altijd onder alle omstandigheden danken. Ook als er dingen in het leven gebeuren die
we niet begrijpen. In Romeinen 8:28 staat:

“Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God
liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.”

Dus al zijn er situaties in je leven, die je absoluut niet begrijpt, weet toch dat God het ten
goede zal laten medewerken voor jou, als jij Hem blijft liefhebben.
Ook is het bemoedigend om te weten dat Jezus Zelf altijd leeft, om voor ons te kunnen
bidden (dit staat is Hebreeën 7:25).
Ik wil je als afsluiting van dit hoofdstuk een mooie tekst meegeven, die ik zelf heb ontvangen
toen ik gedoopt werd. Deze tekst staat in het boek Psalmen. Daar lezen we in Psalm 37:3-5
het volgende:

“Vertrouw op de HEERE en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid;
verlustig u in de HEERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de
HEERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken;”

Eigenlijk zegt de schrijver van de Psalm, dat wanneer wij ons vertrouwen (geloof) op God
stellen, dat Hij het dan nooit zal beschamen. Fantastisch toch!

(4) Bijbellezen
De Bijbel is het geschreven woord van God. In de Bijbel kun je alles lezen wat God tegen ons
wil zeggen. Met andere woorden zou je kunnen zeggen dat de Bijbel in ieder geval de
leidraad voor ons leven is. In de Bijbel kun je lezen wat het plan van God is met jou leven. Zijn
woord, de Bijbel staat vol met beloften voor je leven. Er staan ook regels in die je beschermen
tegen de zonde. Net zoals de Nederlandse wetgeving ons beschermt voor ellende, zo
beschermt de Bijbel je ook voor misstappen. God wil dat het je goed gaat en dat je in vrijheid
leeft.
Vaak heb ik mensen horen zeggen, dat Christenen niets mogen. Ik kan u echt vertellen dat
dit niet de waarheid is. Toen ik tot Jezus kwam, ben ik volledig vrij gekomen. God heeft mij in
de vrijheid gesteld van de kinderen van God. Al de wetten en geboden die God geeft in de
Bijbel, die beschermen ons voor de zonde en ze zijn ter bevordering van ons leven en
lichaam op deze aarde. Zie de wetten en geboden van God dus niet als een belemmering,
maar als een bescherming voor je leven. Als je ernaar leeft zal je Gods zegen gaan ervaren in
je leven.
Verder is het belangrijk om te weten dat de Bijbel ook het zwaard van de Heilige Geest
wordt genoemd. Met een zwaard kan je in de aanval gaan. Zo zal de Bijbel je “wapen” zijn
tegen aanvallen van de duivel. Door alle situaties in je leven te beantwoorden met de Bijbel,
zul je een overwinnaars leven kunnen leiden samen met Jezus.
Nu wat het Bijbellezen betreft. Als je nog nooit de Bijbel hebt gelezen en pas kort geleden
Jezus hebt leren kennen, vanuit datgene wat je verteld is, dan is het belangrijk dat je eerst
zelf over Hem gaat lezen. In de Bijbel hebben we het Oude Testament en het Nieuwe
Testament. In het Oude Testament lezen we over de geschiedenis van de aarde voor dat
Jezus kwam, over het volk van Israël en Gods plan met dit volk. In het Nieuwe Testament
kunnen we lezen in de evangeliën over het leven van Jezus op aarde. Je kunt precies lezen
wat Jezus voor jou gedaan heeft. Verder krijgen we veel onderwijs aangeboden in onder
andere de brieven van Paulus over het leven, nadat je tot Jezus bent gekomen. Daarom is het
Nieuwe Testament het belangrijkst om te lezen als je net tot Jezus bent gekomen en voor het
eerst de Bijbel gaat lezen.
Ik wil je aanraden om als eerste te beginnen met het lezen van het evangelie van Lukas. Lees
vervolgens Mattheus, Johannes en dan Markus. Lees deze boeken maar gerust een paar keer
rustig door en laat het tot je inwerken wat Jezus gesproken en gedaan heeft op aarde. Als je
deze boeken zo een paar keer hebt gelezen, lees dan vervolgens het boek Handelingen.
Hierin kun je lezen over het werk van de Heilige Geest door de gelovigen heen. Wat je daar
leest, dat wil God ook door jou leven gaan doen. Lees daarna de brieven van de apostelen
en als laatste van het Nieuwe Testament, het boek Openbaring, waarin je kunt lezen, wat
Gods plan is voor het einde van de tijd en voor het leven in eeuwigheid. Het is een boek
waarvan nog veel in vervulling moet gaan.
Als je zo het Nieuwe Testament uit hebt gelezen, dan kun je bijvoorbeeld ’s avonds een
stukje uit het Oude Testament erbij gaan lezen. Het is van belang dat je gewoon voorin de
Bijbel begint, bij het boek Genesis, zodat je de lijn van de Bijbelse geschiedenis zult weten.
Houd ook in je achterhoofd, dat alle dingen die gebeurd zijn met het volk Israël, een
voorbeeld zijn voor jouw geestelijke leven. Zo is de Bijbel dus niet alleen een
geschiedenisboek, maar ook een lesboek voor je leven.
Nogmaals wil ik je zeggen dat het van groot belang is om iedere dag je Bijbel te lezen. Begin
er vandaag nog mee. Net zoals je dagelijks eten nodig hebt voor je lichaam, zo heb je dat
ook dagelijks nodig voor je geest. De geest van een mens wordt gevoed met datgene wat hij
binnen laat. Als je de geest voed met de Bijbel, dan zal er leven tot je vloeien en zal je
onderscheiden wat wel en niet goed is. Dit zegt ook de schrijver aan de Hebreeën. In
hoofdstuk 5:14 lezen we:

“Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend
hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.”
Door steeds weer de Bijbel te lezen, zal je steeds beter je geest trainen en zo steeds beter
weten wat goed en fout voor je is, waardoor je steeds minder snel de fout in zal gaan. De
Bijbel noemt dit een proces van heiliging. Door te lezen zul je ook God, je hemelse Vader
steeds beter leren kennen en zal Hij Zijn plan voor jou leven steeds meer en meer gaan
openbaren. Het zal dus ook je relatie met Hem versterken. Leer jezelf aan om zo iedere dag te
lezen en je zult ervaren dat je geloof in Jezus gaat groeien.
Als je nog geen Bijbel hebt, kun je er gratis één aanvragen via: info@vvm.nu

(5) Naar de gemeente, het huis van God
Waarschijnlijk heb je op zondagmorgen wel eens mensen naar de kerk zien gaan. Dit is een
echte Nederlandse traditie. Velen gaan naar de kerk, omdat het ze geleerd is. Misschien geldt
dit ook wel voor jou persoonlijk. De Bijbel leert dat de samenkomsten voor de gelovigen zijn.
Net zoals supporters van voetbal elkaar ieder weekend opzoeken in de stadions om hun
helden te aanbidden, komen Christenen iedere zondagmorgen samen om hun Held, Jezus
Christus te aanbidden. Het is fijn als je naar een gemeente kunt gaan waar alle mensen Jezus
kennen als hun persoonlijke Redder en Verlosser. Je kunt met elkaar van gedachten wisselen
en over Jezus praten. Samen zingen ter ere van Hem en ook wordt er door een spreker een
stuk uit de Bijbel uitgelegd, wat je zelf weer kan toepassen op je eigen leven. Het is van
belang dat je iedere zondag de samenkomst, maar ook de andere activiteiten, zoals de
bidstond gaat bijwonen.
We hebben het al in het hoofdstuk over de Heilige Geest gehad over het feit dat God door
jou heen wil werken tot opbouw van allen. Lees nogmaals 1 Korinte 12:1-11. Als jij je aansluit
bij een gemeente, waar de Bijbel centraal staat en waar de Bijbelse stappen, zoals in dit
boekje beschreven, worden uitgevoerd, dan zal je gaan ervaren dat de Heilige Geest, door
jou heen zal gaan werken.
Nogmaals wil ik je met nadruk zeggen dat het van belang is dat je naar een gemeente gaat
waar het Woord van God gepredikt wordt. Het is ook belangrijk dat je snel op zoek gaat naar
een gemeente. Als je het moeilijk vind om een gemeente te vinden, dan wil ik je graag op
weg helpen en je naar een Bijbelgetrouwe gemeente brengen, die goed zorg voor je zal
dragen. Als je wilt dat ik je hierbij help, stuur dan een email naar: info@vvm.nu

(6) Genezing nodig?!
Veel mensen zijn ziek. Sommigen zijn geestelijk ziek, maar velen zijn lichamelijk aangetast
door een ziekte of kwaal. Zoals je kunt lezen in de evangeliën, werden vele mensen door
Jezus genezen. Dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Doven, blinden, stommen,
kreupelen, ernstige zieken, worden nog steeds in één ogenblik genezen door de kracht van
God. De Bijbel vertelt ons dat Jezus nog steeds dezelfde is. Dit kunnen we lezen in de brief
aan de Hebreeën. In hoofdstuk 13:8 staat:

“Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.”

Als we weten dat Jezus nog steeds Dezelfde is, dan weten we ook dat Hij nog steeds in staat
is om dezelfde wonderen te doen, zoals Hij deed toen Hij op aarde was. De Bijbel zegt ons
ook dat de gelovigen op zieken de handen mogen leggen en dat in de Naam van Jezus,
genezing toe zal stromen. Dit kunnen we bijvoorbeeld lezen in het boek Handelingen. Toen
Jezus al in de Hemel was, deed Hij nog steeds wonderen op aarde. Na Zijn Hemelvaart
gebruikt God nog steeds mensen als kanalen om Zijn kracht door te laten stromen. God wil
door gelovige mensen heen, jou aanraken en je zieke lichaam of geest herstellen. In
hoofdstuk 3:1-10 van het boek Handelingen lezen we het volgende verhaal:

“Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur van het gebed, dat is het
negende. En een man, die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zodat hij gedragen
moest worden, zetten zij dagelijks bij de poort van de tempel, genaamd de Schone, om een
aalmoes te vragen van de tempelgangers. Toen deze zag, dat Petrus en Johannes de tempel
zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. En Petrus zag hem scherp aan, met
Johannes, en zeide: Zie naar ons. En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting
iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb
geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel! En hij greep hem bij de
rechterhand en richtte hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels stevig, en hij
sprong op en stond en liep heen en weer en hij ging met hen de tempel binnen, lopende en
springende en God lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven; en men herkende
hem als degene, die om een aalmoes gezeten had aan de Schone Poort van de tempel; en zij
werden met verbazing en ontzetting vervuld, over wat met hem gebeurd was.”

We lezen hier van een prachtig wonder dat gebeurd is, nadat Jezus was opgevaren. Het is
voor ons het bewijs dat Jezus nog steeds Dezelfde is en dat Hij leeft. Wonderen zoals
hierboven beschreven gebeuren ook tegenwoordig nog. De Bijbel zegt in de brief van
Jacobus, hoofdstuk 5:15, dat door het gelovige gebed de zieke zal genezen. We kunnen
hieruit opmaken, dat geloof van belang is om genezen te worden. Geloven, dat wat je ook in
overeenstemming met de wil van God vraagt, dat Hij het ook zal geven. Ik wil er wel bij
vermelden, dat het altijd de genade van God is, als Hij mensen gezond maakt. Het zal altijd
ter verheerlijking van God zelf zijn. Het gebeurt ook dat mensen niet beter worden. Alleen
God weet waarom, dit zal voor ons mensen nooit duidelijk worden hier op aarde denk ik.
Vergeet ook nooit dat het aller belangrijkste is dat je Jezus leert kennen als je Redder en
Vriend. Dit leven duurt hooguit 120 jaar. De eeuwigheid duurt voor altijd.
Als laatste wil ik je dit zeggen. Heb goede moed! Nogmaals Jezus is Dezelfde. Neem nooit
genoegen met datgene waar je last van hebt. Leg het telkens weer bij Jezus neer. In de Bijbel
lezen we verhalen dat sommige mensen langer moesten wachten op genezing, maar God
wilde het schenken en Hij schonk het ook. Blijf volhardend bidden, als je niet direct de eerste
keer genezen wordt. Ook als je geestelijk ziek bent, door bijvoorbeeld depressie, onthoud
dan ook dat Jezus ook hiervoor gestorven is. In het boek Jesaja, hoofdstuk 53:4-5 lezen we
het volgende:

“Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter
hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze
overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons
de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.”

Zie alleen op Jezus en verwacht het van Hem. Weet dat Hij is Dezelfde, gisteren en heden en
tot in alle eeuwigheid!

Nawoord
Ik heb dit boekje geschreven voor hen die tot Jezus gekomen zijn. Voor hen die misschien
wel door allerlei omstandigheden vast zijn gelopen met hun geloof en weer een nieuwe start
willen maken. Ik moedig je aan! Neem alle stappen die beschreven zijn in dit boekje en ik kan
je voor 100% garanderen dat het je leven zal veranderen. Je zult gaan ervaren hoe groot de
liefde van God voor je is. Je zult merken dat Hij een plan heeft met je leven en dat Hij dat
graag ten uitvoer wil brengen. Je zult weten dat God voor je zorgt en dat de Heilige Geest
de kracht van God door je heen laat werken op een prachtige manier. God zal jou gaan
gebruiken om weer anderen bekend te maken met het wonder dat Hij in jou leven heeft
gedaan.
Op straat zeg ik het vaak als ik met mensen een gesprekje heb gehad: “Ga er voor, het
mooiste komt nog!” Als we straks komen te sterven, dan begint het feest pas echt. Dan zullen
we voor eeuwig bij Jezus zijn. Daar is geen pijn en geen verdriet, geen ziekte en ellende.
Daar is eeuwige vreugde en blijdschap. God gaat op een dag alles nieuw maken. Dat is de
dag waar ik samen met jou naar uit zie!
Ik wens je Gods zegen en genade toe in het leven. Zie in alle omstandigheden op Jezus
alleen. Hij is je Helper en je Vriend in iedere situatie.
Johan van Ooijen

