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Dit soort reacties zijn zelfs normaal voor mensen die

een relatie hebben met God. Toch ben ik, studerend in

de bijbel, gaan geloven dat het anders kan. Het moet

mogelijk zijn overwinning te behalen in de moeiten en

de strijd van het leven. Het lijden van Christus, zijn krui-

siging en opstanding hebben toch zeker meer voor ons

bewerkt dan een kaartje naar de hemel? Het werk van

Jezus aan het kruis moet toch invloed hebben op onze

manier van omgaan met de omstandigheden in onze tijd

hier op aarde?

Dat geloof ik. Ik geloof uit de bijbel – en weet dat ook uit

eigen ervaring – dat het bloed van Jezus veel meer voor

ons bewerkt heeft dan de eeuwigheid in de hemel. Ik

geloof dat, als aan de voorwaarden is voldaan, christe-

nen het bloed van Jezus kunnen aanwenden in elk

gebied van hun leven – en geweldig effect zullen zien. 

Bij wijze van introductie begin ik aan het eind. Dat wil

zeggen, het eind van de bijbel. Het boek Openbaring

spreekt over een grote eindstrijd die plaatsvindt aan het

einde der tijden – een conflict waar hemel en aarde bij

betrokken zijn. Aan deze strijd zullen engelen van God

meedoen, satan en zijn engelen, en ook Gods gelovige

volk op aarde. Prijs God dat de bijbel belooft dat de over-

winning gaat naar God en zijn volk. Ze beschrijft echter

ook hoe het volk van God zijn eigen rol speelt in het

behalen van die overwinning. De engelen spreken het

uit, maar het gaat over de gelovigen op aarde:

Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij

hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven

gehecht en hebben hun dood aanvaard.

Openbaring 12:11

Het woord ‘zij’ verwijst hier naar mensen zoals jij en ik,

gelovigen in Jezus Christus. Het woord ‘hem’ slaat op

satan. Wat we hier zien, is dat er een directe strijd kan

bestaan tussen ons en satan. Er komt niemand anders

aan te pas: zij hebben hem overwonnen.

Daarna wordt beschreven hoe ze hem hebben overwon-

nen: door het bloed van het lam en door hun getuigenis.

denk dat het gevaarlijk aanmatigend is om Gods maaksel

te bekritiseren. Hoogmoed viert soms hoogtij onder

christenen, maar het is net zo erg om jezelf onder te

waarderen.

Het ‘woord van ons getuigenis’ is dus het middel

waarmee we het bloed van Jezus aan onze deurposten

strijken. Maar logischerwijs kun je alleen ‘getuigen’ of

‘belijden’ (in overeenstemming met het Woord van God)

wat het bloed van Jezus voor ons doet, als je ook weet

wat het Woord daarover zegt, dus als je dat Woord ook

kent. Het is dus heel belangrijk om te weten wat de

bijbel over het bloed van Jezus leert.

In het nieuwe Testament leren we zeven verschillende

dingen die het bloed van Jezus voor ons doet.

Vergeving, verlossing, reiniging, rechtvaar-
digheid, heiliging, leven, voorspraak en
toegang…
In Efeze 1:7 staat dat in Hem zijn wij door het bloed

verlost en zijn onze zonden vergeven. We hoeven niet

langer te leven onder zelfveroordeling en schuldgevoel,

want het bloed van Jezus heeft ons vrijgekocht. De prijs

voor onze zonde is betaald door het Lam dat voor ons is

geslacht. Dit is bovendien niet een eenmalige gebeurte-

nis, maar we worden voortdurend gereinigd (1 Johannes

1:7) zodat we rechtvaardig voor hem kunnen verschij-

nen. Hij heeft ons daarvoor een mantel van gerechtig-

heid omgeslagen (Jes. 61:10) Miljoenen mensen lopen

rond met schuldgevoel en weten niet waar ze het zoeken

moeten. Maar Jezus reinigt ons voortdurend en maakt

ons rechtvaardig. Onze blijdschap daarover zal ook

anderen de weg wijzen naar Hem. Verder zet het bloed

van Jezus ons apart van de wereld, het heiligt ons (Hebr.

13:12) en het geeft ons de levenskracht van Jezus’ zelf;

goddelijk, oneindig leven (Joh. 6:53-58). Ook geeft het

bloed ons een voortdurende advocaat in de hemel die

voor ons pleit om genade (Hebreeën 12:22-25). Tenslotte

mogen we – op basis van het bloed – zonder schroom

binnengaan in het heiligdom en vrijuit spreken met onze

hemelse Vader… (Hebr. 10:19-24.) 

Laten we deze geweldige rijkdom proclameren (hardop

belijden), om de kracht van het bloed toe te passen

op ons leven en in Jezus’ overwinning 

te staan:  

D E R E K  P R I N C E  M I N I S T R I E S  N E D E R L A N D

R I C H T I N G G E V E N D  B I J B E L O N D E R W I J S  V A N  D E R E K  P R I N C E
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O n d e r w i j s b r i e f  O n d e r w i j s b r i e f

Actie tot 1 mei! 
Deze onderwijsbrief
is afkomstig uit ‘De
kracht van het
offer’- een prachtig
studieboekje dat
de betekenis van
het kruis en de
enorme kracht

van Jezus’ bloed cen-
traal stelt. Tot 1 mei 2006 kunt u deze boekjes
aanschaffen voor de speciale actieprijs van 
€ 10 per 4 stuks (excl. porto) Zo kunt u deze
belangrijke boodschap uitdelen om anderen te
bemoedigen! Bel: 0251-255044 of stuur een 
e-mail naar info@nl.derekprince.com

De kracht van
het offer

Wandel in overwinningskracht door het bloed van Jezus

Hoe ga je om met tegenstand? Hoe reageer je onder druk? Door
de eeuwen heen heeft de mens op allerlei verschillende manieren
gereageerd op tegenslag en teleurstelling: depressie, woede,
ontkenning of angst.

PROCLAMATIE
Ik overwin satan door persoonlijk te 

getuigen wat Gods Woord zegt dat 

het bloed van Jezus voor mij doet.

Door het bloed van Jezus ben ik

verlost uit de handen van de duivel.

Door het bloed van Jezus zijn al mijn 

zonden vergeven.

Door het bloed van Jezus word ik voortdurend 

gereinigd van alle zonde.

Door het bloed van Jezus ben ik 

tot een rechtvaardige gemaakt, 

alsof ik nooit gezondigd had.

Door het bloed van Jezus ben ik heilig gemaakt, 

apart gezet voor God. 

Door het bloed van Jezus heb ik vrijmoedigheid 

om in de aanwezigheid van God te komen. 

Het bloed van Jezus pleit voortdurend 

voor mij tot God in de hemel! 

Mijn lichaam is een tempel

voor de Heilige Geest, verlost, gereinigd 

en geheiligd door het bloed van Jezus!
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Het lijden van Christus heeft toch zeker

meer voor ons bewerkt dan een kaartje naar
de hemel?

Vervolgens wordt nog beschreven over wat voor soort

mensen het gaat, namelijk totaal toegewijde mensen.

Dat is de enige soort christenen waar satan bang voor is.

Als de bijbel zegt: Zij waren niet aan het leven gehecht

en hebben hun dood aanvaard, dan betekent dit dat het

voor deze mensen niet hun eerste prioriteit was om in

leven te blijven. Voor hen was het belangrijker om trouw

te zijn en Gods wil te doen.

We hebben het wel eens over ‘soldaten in het leger van

de Heer’, maar ik denk dat velen van ons een nogal vaag

en sentimenteel beeld hebben van het leven als soldaat.

Geheel buiten mijn wil ben ik ruim vijf jaar soldaat

geweest in het Britse leger in de Tweede Wereldoorlog.

Toen ik werd opgeroepen, kreeg ik daar niet een vrien-

delijk garantie-certificaatje bij van de commandant

waarop iets stond als: ,,We garanderen u dat u uw leven

niet zult hoeven verliezen." Geen enkele soldaat heeft

ooit dienstgenomen in een leger op voorwaarde dat hij

niet gedood zou worden. Integendeel, elke soldaat die

in een leger dient, moet principieel rekening houden

met de mogelijkheid dat hij of zij het leven laat.

Datzelfde geldt voor Gods leger. Je krijgt geen enkele

garantie dat je je leven niet zult hoeven afleggen. Het

verliezen van je leven behelst overigens meer dan let-

terlijk overlijden; ook de keuze niet langer voor jezelf te

leven, het opgeven van je eigen ambities, verlangens en

zelfbeschikking, ligt besloten in deze bijbeltekst. De

mensen waar satan bang voor is, zijn degenen die niet

bang zijn om hun leven te verliezen. Uiteindelijk is het

leven op aarde toch maar relatief kort. Het blijft niet

voor eeuwig duren. Het zou stom zijn om de eeuwige

heerlijkheid mis te lopen omwille van een paar korte

jaren op aarde. Ik geloof dat het louter in ons eigen

belang is als we ons waardensysteem bijstellen door te

aanvaarden wat werkelijk belangrijk en waardevol is. Er

staat een prachtige uitspraak in 1 Johannes:

De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie

Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid. 1 Johannes 2:17

Als je je helemaal overgeeft en jouw wil één maakt met

die van God, dan kun je niet afglijden. Je bent onover-

winnelijk. Je bent onwankelbaar. Leven of sterven is

voor jou dan op het tweede plan gekomen; je kunt niet

meer overwonnen worden. Laten we eens bedenken wat

het betekent om satan te overwinnen dankzij het bloed

van het lam en dankzij ons getuigenis. We overwinnen

satan als we persoonlijk getuigen uit Gods Woord, wat

Jezus’ bloed voor ons doet.

Om te onderzoeken hoe we dat precies moeten doen,

wil ik kijken naar een gedeelte uit het Oude Testament,

waar de verordeningen voor het Pascha beschreven

staan, in Exodus 12. In die ceremonie voorzag God –

door middel van het offeren van een paaslam – in com-

plete bescherming voor het hele volk Israël. Maar ze

moesten wel speciale handelingen verrichten met het

lam en het bloed, om zich te kunnen verzekeren van die

bescherming. De bijbel zegt:

Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. Elke

familie moet een lam of een bokje kiezen’, zei hij, ‘en dat

moet worden geslacht als pesachoffer. Laat ieder daarna

een bos majoraantakken nemen, die in de schaal met

bloed dopen en het bloed aan de bovendorpel en aan de

beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur

niet uit, want de Heer zal door Egypte heen gaan om het

te straffen. Maar ziet hij bij een deur bloed aan de boven-

dorpel en aan de posten, dan zal hij die deur voorbijgaan,

hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw

huizen binnen te gaan en u te treffen.’  Exodus 12:21-23

Op zeker moment moest elke vader een geschikt lam

uitkiezen voor zijn gezin. Daarna moesten ze het lam

offeren en het bloed opvangen in een kom. Dat bloed

was heel kostbaar. Er mocht geen druppel ervan op de

grond gemorst worden.

En toch, het geslachte lam en het opgevangen bloed

beschermde nog niemand. De vaders moesten het bloed

van de kom naar de deuren van hun huizen brengen en

het aan de bovendorpel en de zijposten strijken, maar

nooit op de drempel. Er mocht beslist niemand over het

bloed lopen.

Het lot van Israël hing helemaal af van het bloed uit de

kom, dat aan de deurposten gestreken moest worden

zonder dat er een druppel op de grond terecht kwam.

Hoe moesten ze te werk gaan? Met een gewas. Majoraan

is een soort wilde plant die overal in het Midden Oosten

groeit. God gaf hen de opdracht een bosje van die takken

te plukken, dat in de kom te dopen en daarmee vervol-

gens het bloed aan de deur te strijken. Ik vind het bij-

zonder dat deze eenvoudige, onbeduidende plant zo’n

belangrijke rol heeft gespeeld bij de verlossing van

Israël.

Er was nog iets wat God opdroeg. Hij zei dat de

Israëlieten, na het bestrijken van de deurposten en de

bovendorpel met het bloed, in huis moesten blijven.

Daar waren ze beschermd. Als ze buiten het aange-

brachte bloed zouden treden, zouden ze onbeschermd

zijn. 

Wat betekent dit beeld voor ons? Paulus zegt dat

Christus het offerlam is dat voor ons geslacht werd (het

bloed in de kom). Maar herinner je dat het bloed in de

kom op zichzelf nog niemand beschermt. Wij bevinden

ons in dezelfde situatie als het volk Israël. We moeten

het bloed uit de kom nog strijken aan de deur van de

plaats waar we wonen. Dan zijn we beschermd – mits

we leven in gehoorzaamheid. Goed, hoe krijgen we dus

nu het bloed van het offerlam (Jezus) uit de kom naar de

plaats waar we wonen? Hierin is Openbaring 12:11 van

cruciaal belang: Ze hebben hem overwonnen dankzij het

bloed van het lam en dankzij hun getuigenis.

We overwinnen satan als we persoonlijk getuigen wat

het bloed van Jezus voor ons doet volgens het woord

van God. Door persoonlijk te getuigen van de kracht van

het bloed, brengen we het van de kom naar de plaats

waar we wonen. In deze context betekent het woord

‘getuigenis’ niet je hele bekeringsverhaal, maar alleen

een paar eenvoudige woorden die je uitspreekt op basis

van de bijbel. Je zou het kunnen vergelijken met het

bosje majoraan, dat eenvoudige, alledaagse gewas. Maar

dat is wat ons redt. Het is onze bescherming. 

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk ons

getuigenis is. In het boek Hebreeën wordt dit nog eens

bevestigd:

U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de

hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en

hogepriester van het geloof dat wij belijden. Hebreeën 3:1

De schrijver van de Hebreeënbrief noemt Jezus de ‘hoge-

priester van onze belijdenis' (NBG). Belijden betekent let-

terlijk ‘hetzelfde zeggen als…’. Voor ons, die geloven in

de bijbel en in Jezus Christus, betekent belijden dat we

met onze mond hetzelfde zeggen als wat God zegt in

zijn woord. We zorgen ervoor dat de woorden uit onze

mond overeenkomen met het woord van God. Jezus is

de hogepriester van onze belijdenis. Zonder belijdenis

hebben we ook geen hogepriester die voor ons pleit, dus

ook geen overwinning.

Jezus kan ons niet vertegenwoordigen voor Gods aange-

zicht zonder dat wij onze instemming met Gods woord

bewust hebben uitgesproken. Hij kan alleen onze verde-

diger en advocaat zijn als wij de juiste belijdenis

hebben. In Matteüs 12:37 zegt Jezus: Want op grond van

je woorden zul je worden vrijgesproken, en op grond van

je woorden zul je worden veroordeeld. Je bestemming

wordt dus bepaald door de woorden die je spreekt.

Jakobus zegt dat je tong is als het roer van een schip.

Het is een relatief klein onderdeel van een schip, maar

het bepaalt wel precies waar het schip heengaat (Jakobus

3:4). Zo is het ook met ons. Wij bepalen de loop en de

richting van ons leven door de manier waarop we onze

tong gebruiken. Veel christenen zijn erg ondoordacht en

achteloos in de manier waarop ze hun tong gebruiken:

,,Ik ga dood als ik je niet gauw zie..." of: ,,Ik schaam me

dood!" of: ,,Ik erger me dood…’’. Ik geloof dat het wijs is

om nooit iets over jezelf uit te spreken, waarvan je niet

wilt dat God dat ook werkelijk zal laten gebeuren. Maar

ook in andere dingen die we over onszelf uitspreken

geldt dit; kleine, minderwaardige uitspraken over jezelf

bijvoorbeeld. Doe jezelf niet tekort en wees niet onver-

schillig in wat je zegt, want God acht je hoog. Hij heeft

het bloed van Jezus geïnvesteerd in jou. Als je jezelf

veroordeelt of minderwaardig acht, veroordeel je in feite

een schepping van God. In de brief aan de Efeziërs zegt

Paulus dat wij zijn maaksel zijn (Efeziërs 2:10, NBG). Ik

Elke soldaat die in een leger 
dient, moet principieel rekening
houden met de mogelijkheid dat

hij of zij het leven laat.

Zonder belijdenis hebben 
we ook geen hogepriester. 
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mensen het gaat, namelijk totaal toegewijde mensen.

Dat is de enige soort christenen waar satan bang voor is.

Als de bijbel zegt: Zij waren niet aan het leven gehecht

en hebben hun dood aanvaard, dan betekent dit dat het

voor deze mensen niet hun eerste prioriteit was om in

leven te blijven. Voor hen was het belangrijker om trouw

te zijn en Gods wil te doen.

We hebben het wel eens over ‘soldaten in het leger van

de Heer’, maar ik denk dat velen van ons een nogal vaag

en sentimenteel beeld hebben van het leven als soldaat.

Geheel buiten mijn wil ben ik ruim vijf jaar soldaat

geweest in het Britse leger in de Tweede Wereldoorlog.

Toen ik werd opgeroepen, kreeg ik daar niet een vrien-

delijk garantie-certificaatje bij van de commandant

waarop iets stond als: ,,We garanderen u dat u uw leven

niet zult hoeven verliezen." Geen enkele soldaat heeft

ooit dienstgenomen in een leger op voorwaarde dat hij

niet gedood zou worden. Integendeel, elke soldaat die

in een leger dient, moet principieel rekening houden

met de mogelijkheid dat hij of zij het leven laat.

Datzelfde geldt voor Gods leger. Je krijgt geen enkele

garantie dat je je leven niet zult hoeven afleggen. Het

verliezen van je leven behelst overigens meer dan let-

terlijk overlijden; ook de keuze niet langer voor jezelf te

leven, het opgeven van je eigen ambities, verlangens en

zelfbeschikking, ligt besloten in deze bijbeltekst. De

mensen waar satan bang voor is, zijn degenen die niet

bang zijn om hun leven te verliezen. Uiteindelijk is het

leven op aarde toch maar relatief kort. Het blijft niet

voor eeuwig duren. Het zou stom zijn om de eeuwige

heerlijkheid mis te lopen omwille van een paar korte

jaren op aarde. Ik geloof dat het louter in ons eigen

belang is als we ons waardensysteem bijstellen door te

aanvaarden wat werkelijk belangrijk en waardevol is. Er

staat een prachtige uitspraak in 1 Johannes:

De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie

Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid. 1 Johannes 2:17

Als je je helemaal overgeeft en jouw wil één maakt met

die van God, dan kun je niet afglijden. Je bent onover-

winnelijk. Je bent onwankelbaar. Leven of sterven is

voor jou dan op het tweede plan gekomen; je kunt niet

meer overwonnen worden. Laten we eens bedenken wat

het betekent om satan te overwinnen dankzij het bloed

van het lam en dankzij ons getuigenis. We overwinnen

satan als we persoonlijk getuigen uit Gods Woord, wat

Jezus’ bloed voor ons doet.

Om te onderzoeken hoe we dat precies moeten doen,

wil ik kijken naar een gedeelte uit het Oude Testament,

waar de verordeningen voor het Pascha beschreven

staan, in Exodus 12. In die ceremonie voorzag God –

door middel van het offeren van een paaslam – in com-

plete bescherming voor het hele volk Israël. Maar ze

moesten wel speciale handelingen verrichten met het

lam en het bloed, om zich te kunnen verzekeren van die

bescherming. De bijbel zegt:

Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. Elke

familie moet een lam of een bokje kiezen’, zei hij, ‘en dat

moet worden geslacht als pesachoffer. Laat ieder daarna

een bos majoraantakken nemen, die in de schaal met

bloed dopen en het bloed aan de bovendorpel en aan de

beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur

niet uit, want de Heer zal door Egypte heen gaan om het

te straffen. Maar ziet hij bij een deur bloed aan de boven-

dorpel en aan de posten, dan zal hij die deur voorbijgaan,

hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw

huizen binnen te gaan en u te treffen.’  Exodus 12:21-23

Op zeker moment moest elke vader een geschikt lam

uitkiezen voor zijn gezin. Daarna moesten ze het lam

offeren en het bloed opvangen in een kom. Dat bloed

was heel kostbaar. Er mocht geen druppel ervan op de

grond gemorst worden.

En toch, het geslachte lam en het opgevangen bloed

beschermde nog niemand. De vaders moesten het bloed

van de kom naar de deuren van hun huizen brengen en

het aan de bovendorpel en de zijposten strijken, maar

nooit op de drempel. Er mocht beslist niemand over het

bloed lopen.

Het lot van Israël hing helemaal af van het bloed uit de

kom, dat aan de deurposten gestreken moest worden

zonder dat er een druppel op de grond terecht kwam.

Hoe moesten ze te werk gaan? Met een gewas. Majoraan

is een soort wilde plant die overal in het Midden Oosten

groeit. God gaf hen de opdracht een bosje van die takken

te plukken, dat in de kom te dopen en daarmee vervol-

gens het bloed aan de deur te strijken. Ik vind het bij-

zonder dat deze eenvoudige, onbeduidende plant zo’n

belangrijke rol heeft gespeeld bij de verlossing van

Israël.

Er was nog iets wat God opdroeg. Hij zei dat de

Israëlieten, na het bestrijken van de deurposten en de

bovendorpel met het bloed, in huis moesten blijven.

Daar waren ze beschermd. Als ze buiten het aange-

brachte bloed zouden treden, zouden ze onbeschermd

zijn. 

Wat betekent dit beeld voor ons? Paulus zegt dat

Christus het offerlam is dat voor ons geslacht werd (het

bloed in de kom). Maar herinner je dat het bloed in de

kom op zichzelf nog niemand beschermt. Wij bevinden

ons in dezelfde situatie als het volk Israël. We moeten

het bloed uit de kom nog strijken aan de deur van de

plaats waar we wonen. Dan zijn we beschermd – mits

we leven in gehoorzaamheid. Goed, hoe krijgen we dus

nu het bloed van het offerlam (Jezus) uit de kom naar de

plaats waar we wonen? Hierin is Openbaring 12:11 van

cruciaal belang: Ze hebben hem overwonnen dankzij het

bloed van het lam en dankzij hun getuigenis.

We overwinnen satan als we persoonlijk getuigen wat

het bloed van Jezus voor ons doet volgens het woord

van God. Door persoonlijk te getuigen van de kracht van

het bloed, brengen we het van de kom naar de plaats

waar we wonen. In deze context betekent het woord

‘getuigenis’ niet je hele bekeringsverhaal, maar alleen

een paar eenvoudige woorden die je uitspreekt op basis

van de bijbel. Je zou het kunnen vergelijken met het

bosje majoraan, dat eenvoudige, alledaagse gewas. Maar

dat is wat ons redt. Het is onze bescherming. 

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk ons

getuigenis is. In het boek Hebreeën wordt dit nog eens

bevestigd:

U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de

hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en

hogepriester van het geloof dat wij belijden. Hebreeën 3:1

De schrijver van de Hebreeënbrief noemt Jezus de ‘hoge-

priester van onze belijdenis' (NBG). Belijden betekent let-

terlijk ‘hetzelfde zeggen als…’. Voor ons, die geloven in

de bijbel en in Jezus Christus, betekent belijden dat we

met onze mond hetzelfde zeggen als wat God zegt in

zijn woord. We zorgen ervoor dat de woorden uit onze

mond overeenkomen met het woord van God. Jezus is

de hogepriester van onze belijdenis. Zonder belijdenis

hebben we ook geen hogepriester die voor ons pleit, dus

ook geen overwinning.

Jezus kan ons niet vertegenwoordigen voor Gods aange-

zicht zonder dat wij onze instemming met Gods woord

bewust hebben uitgesproken. Hij kan alleen onze verde-

diger en advocaat zijn als wij de juiste belijdenis

hebben. In Matteüs 12:37 zegt Jezus: Want op grond van

je woorden zul je worden vrijgesproken, en op grond van

je woorden zul je worden veroordeeld. Je bestemming

wordt dus bepaald door de woorden die je spreekt.

Jakobus zegt dat je tong is als het roer van een schip.

Het is een relatief klein onderdeel van een schip, maar

het bepaalt wel precies waar het schip heengaat (Jakobus

3:4). Zo is het ook met ons. Wij bepalen de loop en de

richting van ons leven door de manier waarop we onze

tong gebruiken. Veel christenen zijn erg ondoordacht en

achteloos in de manier waarop ze hun tong gebruiken:

,,Ik ga dood als ik je niet gauw zie..." of: ,,Ik schaam me

dood!" of: ,,Ik erger me dood…’’. Ik geloof dat het wijs is

om nooit iets over jezelf uit te spreken, waarvan je niet

wilt dat God dat ook werkelijk zal laten gebeuren. Maar

ook in andere dingen die we over onszelf uitspreken

geldt dit; kleine, minderwaardige uitspraken over jezelf

bijvoorbeeld. Doe jezelf niet tekort en wees niet onver-

schillig in wat je zegt, want God acht je hoog. Hij heeft

het bloed van Jezus geïnvesteerd in jou. Als je jezelf

veroordeelt of minderwaardig acht, veroordeel je in feite

een schepping van God. In de brief aan de Efeziërs zegt

Paulus dat wij zijn maaksel zijn (Efeziërs 2:10, NBG). Ik

Elke soldaat die in een leger 
dient, moet principieel rekening
houden met de mogelijkheid dat

hij of zij het leven laat.

Zonder belijdenis hebben 
we ook geen hogepriester. 




