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In ons leven hebben wij allemaal keuzes gemaakt en 
beslissingen genomen. We kozen met welk meisje of jongen 
we gingen trouwen, hoeveel kinderen we wilden, welk werk,  
welke sport of welke hobby wij zouden kiezen, hoe we ons 
huis zouden bouwen, in wat we zouden geloven……… 
Wanneer we eerlijk zijn met elkander dienen we toe te geven, 
dat we soms wel eens de verkeerde keuze maakten of de 
verkeerde beslissing hebben genomen, en dat noemt nu 

God: zonde! Vandaag zullen we leren hoe wij goede keuzes kunnen maken, en wie 
zou ons daarbij kunnen helpen? God zei, dat Jezus een wonderbare raadsman zou 
zijn, en zo kunnen wij bij Hem te rade gaan, dit is in de Bijbel.(Jes.9:6). Luister niet 
naar de raad van mensen die leven zonder rekening te houden met God! (Psalm 1) 

Hoe maakte Jezus een bepaalde keuze? 
 

Lukas 6:13  En toen het dag geworden was, riep Hij zijn discipelen tot Zich en koos er 
twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde: 

 
Wij nemen dit als eerste voorbeeld, wij zien dat Jezus zijn ganse gemeente begon 
met twaalf mensen welke Hij op een bepaald moment koos. 
Hij nam een Petrus, een impulsieve visser. Dit was geen theoloog, een eenvoudige 
man die nog niet eens kon schrijven!  In de ogen van de huidige wereld, iemand 
zonder veel betekenis. Toch wel een eigenaardige keuze, en toch zou Jezus de 
wereld en de geleerde wetenschappers laten zien dat het bij Hem helemaal anders 
gaat. Petrus sprak in de naam van Jezus, en de lamme stond op! 
 
Tweeduizend jaar later zien wij dat de gemeente die Jezus stichtte, er nog steeds is. 
Jezus zoekt nog steeds eenvoudige mensen, van goede wil, zoals u en ik die Hem 
alleen willen volgen. 
Een zeer belangrijke keuze. Ook koos God eens Israel als Zijn uitverkoren volk, in de 
nabije toekomst zal de ganse wereld dit nog ervaren! De wereld haat Israël, omdat 
die wereld niet moet weten van die ene God, noch van Jezus, Zoon van God, een 
Jood. Wie Israël wil boycotten, zoekt zijn eigen ongeluk! (Gen.12,3) 
 
12  En het geschiedde in die dagen, dat Hij naar het gebergte ging om te bidden, en Hij 
bracht de nacht door in het gebed tot God. 
 

Dit is het vers dat voorafgaat, en wij leren van Hem, om te bidden tot God vooraleer 
wij een ernstige keuze in ons leven maken. Dit is de eerste algemene en 
noodzakelijke regel, voor wie goede keuzes wil maken in het leven. Toch zijn er ook 
nog steeds gelovigen die deze regel vergeten, en dan teleurstellingen oplopen, en 
door de gevolgen depressief kunnen worden. 
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Barrabas of Jezus. 

21  De stadhouder antwoordde en zeide tot hen: Wie 
van die twee wilt gij, dat ik u loslaat? Zij zeiden: 

Barabbas.22  Pilatus zeide tot hen: Wat moet ik dan 
doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Zij 

zeiden allen: Hij moet gekruisigd worden!23  Hij zeide: 
Wat heeft Hij dan toch voor kwaad gedaan? Zij 
schreeuwden des te meer: Hij moet gekruisigd 

worden!Matth.27 

Hier dan stond het Joodse volk voor een keuze. In feite is dit een keuze geweest die 
de ganse wereld heeft gemaakt. Men koos voor een moordenaar, om die vrij te laten, 
en Hij, die in niets had gezondigd werd onschuldig ter dood veroordeeld! 
Het volk werd zodanig gemanipuleerd en overtuigd door de farizeeërs, kerkleiders, 
welke grote invloed hadden op het volk. Men maakte een verkeerde keuze, met alle 
gevolgen vandien. Het is vandaag jammer genoeg niet beter. 
 

Welke gevolgen droeg Gods volk van hun verkeerde keuze? 
 
Toen Jezus stierf op het kruis riep men het volgende:  
Matth.27:25  En al het volk antwoordde en zeide: Zijn bloed kome 

over ons en over onze kinderen! 

Dit was onder de Joden een gekende uitspraak, en betekende 
dat men zo overtuigd was van zijn goede keuze, dat ze 
zweerden, dat Gods wraak over hen mocht komen indien het anders was! 
De moordende Holocaust toonde aan dat God gelijk had, en niet de ongelovige 
spotters in hun lange gewaden, het werd voor hen, de kinderen van Israël, een hel. 
Men had gekozen voor een terrorist, een moordenaar! Wat een waarschuwing is dit 
voor het maken van verkeerde keuzes. 
Zo dient ook ieder mens eens een keuze te maken tegenover die Jezus uit de Bijbel, 
het gevolg zal eenvoudig zijn: hemel of hel in eeuwigheid.  
 

De verkeerde beslissing van koning Saul. 
 

God gaf een opdracht aan koning Saul : 
 
3  Ga nu heen, versla Amalek, slaat al wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Dood 
man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel.1 Sam.15 

Amalek, beeld van het kwaad, diende te verdwijnen. God geeft ieder mens de 
opdracht het kwaad te bestrijden, en alle kwaad ontstond door niet te luisteren naar 
God, zoals de eerste mensen. 
 

Wat deed koning Saul? 
 
10 Toen kwam het woord des HEREN tot Samuel:11  Het berouwt Mij, dat Ik Saul tot koning heb 

aangesteld, want hij heeft zich van Mij afgekeerd en mijn bevelen niet uitgevoerd. Hierop 
ontroerde Samuel hevig en hij riep tot de HERE de gehele nacht. 

1 Sam.15 
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Saul luisterde niet! 
 
God had gezien dat koning Saul ongehoorzaam was  aan Zijn 
bevelende woorden. Maar waarom deed de koning niet wat 
God hem vroeg? Zo zijn er tal van voorbeelden waarbij de 
mens niet wil luisteren naar God, de mens heeft altijd de 
neiging het steeds beter te weten dan God zelf, zijn schepper.  
 
13  Toen Samuel bij Saul kwam, zeide deze tot hem: Wees gezegend 
door de HERE; ik heb het bevel des HEREN uitgevoerd. 

 
Koning Saul loog! 
 
De man Gods kwam wat later aan. Hier kunnen wij al vermoeden, dat de koning toch 
wat angst heeft, een gewetensprobleem, want hij weet dat hij niet correct heeft 
gehandeld zoals God het hem had opgedragen. Zo beweren vele mensen dat ze 
“gelovig” zijn, maar doen toch uiteindelijk naar hun eigen zinnen, naar hun eigen 
wijsheid. Zo kwamen er kerkboeken, geloofsboeken, filosofie die niet van God zijn. 
 
De koning zocht een uitvlucht, om zijn verkeerde beslissing te camoufleren. 
 
14  Maar Samuel zeide: Wat betekent dan dat geblaat van kleinvee, dat in mijn oren klinkt, en het 
geloei van runderen, dat ik hoor? 15  Saul zeide: Die heeft men van de Amalekieten meegebracht, 
want het volk heeft het beste van het kleinvee en van de runderen gespaard om de HERE, uw God, 
offers te brengen; maar de rest hebben wij met de ban geslagen. 

De koning schuift eenvoudig de schuld door naar het volk, de anderen.  
Zo deden ook de farizeeërs, ze kwamen voor God, en wezen naar die zondige 
tollenaar, die zich bekeerde, en genade vond bij God! Die rijke farizeeërs hebben 
rijke nakomelingen.  
 
18  De HERE had u uitgezonden met de opdracht: Ga heen, sla die boosdoeners, de Amalekieten, 
met de ban, strijd tegen hen, totdat gij hen hebt uitgeroeid. 
19  Waarom hebt gij dan niet naar de HERE geluisterd, maar hebt gij u op de buit geworpen en hebt 
gedaan wat kwaad is in de ogen des HEREN? 

 
De koning wist dat alles met de ban diende te worden geslagen. Dit betekende dat er 
maar niets van de vijand tot buit mocht worden genomen. Dacht de koning: Geld 
stinkt toch niet? De koning had anders beslist, en mogelijk onder druk van het 
merendeel van het volk. Saul maakte een keuze naar eigen wil, boven de wil van 
God.  
 
Zijn uitvlucht: Het was om de Here te dienen!  
Zo zijn er in de geschiedenis tal van beslissingen genomen om God te dienen, 
Godsdienst, tegen de wil van God in! Bv: Het huwelijk verbieden, het celibaat, een 
kinderdoop, een biecht, Babelse altaren, beelden vereren, enz. 
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De gevolgen van een verkeerde beslissing: 
 
26  Maar Samuel zeide tot Saul: Ik zal met u niet terugkeren, want gij hebt het woord des 
HEREN verworpen; daarom heeft de HERE u verworpen, dat gij geen koning meer over 
Israel zult zijn.1 Sam.15 

Wie Gods woorden verwerpt, of de Bijbel verwerpt, of afvallig wordt van wat God 
leert, verliest zijn kroon. Openbaring 3:11  Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, 
opdat niemand uw kroon neme. 
 
 
Wie christen wil zijn, heeft geen kerkboek nodig, maar gelooft enkel en ALLEEN in 
de Bijbel, Sola Scriptura!  
De Bijbel wordt in het hiernamaals opnieuw geopend voor ieder mens. Ieder mens 
dient tijdens zijn leven op een bepaald moment een keuze te maken, zijn keuze zal 
van beslissend zijn in het hiernamaals, of men het gelooft of niet. In Jezus naam 
geschreven, 
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