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Het woord zondaar klinkt ouderwets, velen hebben geen belangstelling meer voor 
wat nog “zonde” zou kunnen betekenen. Ook de paus maakt nu van uw Redder een 
zondaar, typisch voor sommige farizeeërs, welke in Jezus niet wilden geloven. Voor 
de god in Rome is er al geen hemel of hel meer! (Joh.9:24) Doch je hebt  twee 
soorten zondaars: Behouden zondaars en verloren zondaars! Het begon bij de 
zondeval, de eerste mensen werden ongehoorzaam aan Gods wil, de reden waarom 
wij allemaal eens moeten sterven, rijk of arm! De duivel kent twee praktijken om niet 
behouden te worden: Zijn leugenachtig  verleidend werk, en agressie zoals 
vandaag.  

1 Petrus 5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat 
rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 
 
Toen Petrus dit schreef aan de eerste christenen, waren er vervolgingen tegenover 
de Joden en de christenen door de Romeinse overheden. Een leeuw die brult, zoekt 
altijd een prooi! Vandaag zien wij opnieuw de twee methoden van de duivel om de 
mens in het laatste oordeel en hel te brengen:  Misleiding of moord.  
 

Misleiding als bij Adam 
en Eva, en later door de 
moord van de religieuze 
kerkganger, Kain op zijn 
gelovige broeder Abel. 
De misleiding kwam er al 
bij de eerste christenen 
en vandaag  is dit  volop 
bezig door het 

organiseren van een Babelse wereldkerk, waartoe enorm 
veel verloren zondaars behoren en nog toetreden. 
(Openb.17:15) Ze komen onder een vloek terecht, en 
begrijpen het niet. Ze hebben gebrek aan Bijbelkennis! (Hos.4:6) “Ieder zalig in zijn 
geloof” is het evangelie van de duivel. 
  
Judas vs 11 Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van 
een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. 

 
Een “Wee” in de Bijbel is meestal hetzelfde als “vloek”. Wij vinden hier opnieuw 
moord en verleiding. De weg van Kaïn is door de geschiedenis heen, moordend 
tegenover allen die Gods woord geloven, en enkel het gezag van de Bijbel 
aanvaarden. Kaïn maakte zijn eigen kerkelijke wetten als het ware. Hij offerde zoals 
hij dat zelf wilde en niet zoals God dat had voorzien. Bileam was een valse profeet en 
liet zich verleiden voor een goed loon, en zou Gods volk vervloeken, 
doodsbedreigingen?  Het vermoorden van christenen en Joden, komt door 
godsdiensten van haat. Het offer van Kain werd door God afgewezen, en verwekte 
een diepe haat bij Kain.  
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IEDEREEN KAN EEN BEHOUDEN ZONDAAR WORDEN! 
 

1 Johannes 1:8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij 
onszelf en de waarheid is in ons niet.9  Indien wij onze zonden belijden, Hij is 

getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van 
alle ongerechtigheid 

 
Iedereen die zegt dat hij geen zondaar is, bedriegt zichzelf, hij ziet zichzelf als een 
goed mens en als rechtvaardig. Maar wie zijn ongehoorzaamheid tegenover Gods 
geboden met spijt en berouw persoonlijk bekend maakt, en dit doet met hart en ziel 
in alle eerlijkheid, die wordt een behouden zondaar! Een Babelse, lees katholieke 
biechtstoel is onzin, een normaal denkend mens begrijpt dit al. God vergeeft u niet 
op zulk een wijze. Naar de Babelse Mis niet gaan is geen zonde enz. 
 

JEZUS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geloven betekent dat Jezus uw persoonlijke vriend werd, en dit betekent, doen wat 
Hij vraagt, dit is het eenvoudigste om te begrijpen, maar wel soms wel moeilijker om 
te doen! 
 
 

Lucas 15:7 Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich 
bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben. 
 
Marcus 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal 
veroordeeld worden. 
 
Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem 
gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is 
overgegaan uit de dood in het leven. 

 
Jezus belooft hier een zeer belangrijke belofte aan de mensen welke naar Hem 
willen luisteren en in Hem willen geloven. Zij komen niet in het laatste oordeel!  
De mens heeft de keuze tussen eeuwig leven of eeuwig verderf na het laatste 
oordeel. Een geweten sussen door de leugen van het vagevuur is van de duivel. 
Christenen zullen elkander terug zien na de dood en stralen van geluk! Dat is de 
Bijbelse troost, voor hen die dierbaren hebben verloren. 
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DE ZEGEN VOOR EEN BEHOUDEN ZONDAAR 
 
Jeremia 17:7 Gezegend is de man die 
op de HERE vertrouwt, wiens 
betrouwen de HERE is;8  hij toch 
zal zijn als een boom, aan het 
water geplant, die zijn 
wortels tot aan een beek uitslaat, 
en het niet merkt, als er hitte 
komt, maar welks loof groen blijft, 
die in een jaar van droogte geen 
zorg heeft en niet nalaat vrucht te 
dragen.9 Arglistig is het hart boven 
alles, ja, verderfelijk is het; wie kan 
het kennen?10  Ik, de HERE, 
doorgrond het hart en toets de 
nieren, en dat, om aan een ieder 
te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden. 
 
Het is iets heel bijzonders om Gods zegen te mogen ervaren tijdens uw aardse 
leven. God gebruikt geen gewijd water met een kwispel om u te zegenen, en zwaait 
ook niet met kruistekens.  
God liet ons weten door de profeet Jeremia wat een echte gelovige is, in Gods 
ogen.  
Hij ziet die mens welke zijn vertrouwen alleen stelt op Hem, in alle omstandigheden. 
De CJB vertaald dit ook als : “will be his security” . Deze zegen gaat in de richting 
van bescherming en veiligheid van Gods kinderen. 
In de Bijbel worden mensen of volkeren meestal symbolisch vergeleken met bomen. 
Ongelovigen in de Judasbrief 12. sterven tweemaal. Onvruchtbare gelovigen. 
(Luc.3:9)(Matth.12:33) 

DE BOOM 
 
God kijkt naar een gelovige, als naar “een boom bij een rivier geplant!”  
Een Bijbelgetrouw christen is iemand die eens werd verplant. Hij was een boom in 
droge grond, de bodem van het wereldse met vele begeerten, vele 
levensovertuigingen welke hem tenslotte teleurstellen. Deze droge grond is een 
beeld van duisternis, onwetendheid. Een traditionele kerkelijke opvoeding welke de 
mensen, God, hun schepper stil lieten vergeten. Vandaar is het des te moeilijker dat 
oude bomen, oudere mensen worden verplant, hun wortels zitten diep vast aan vele 
religieuze tradities! Het water was niet levend! 
 
Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand 
geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan 
 
Deze wedergeboorte uit water en geest is het planten, of verplanten. 
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HET WATER 
 

Een boom zoekt water om te groeien, en veel vrucht 
te dragen, of wordt zonder water een dode boom!  
Het is een heel natuurlijk verschijnsel dat de wortels 
zich diep in de grond boren om water. Het water voor 
de mens is een beeld van Gods woord, de Bijbel. Zo 
werkt het bij een Bijbelgetrouw christen, hij zoekt naar 
diepgrondige Bijbelstudie, en doet biddend aan 
persoonlijke studie. Hij neemt er de tijd voor! Hij heeft 
levend water gevonden. Geestelijke dorst en honger 
komen er spontaan. (Psalm 42:2)  Opgelet voor slecht 
of besmet water, leringen van boze geesten. 
Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, 
stromen van levend water zullen uit zijn binnenste 
vloeien. 

 

DE HITTE 
De hitte is een zware beproeving voor iedere boom of plant. Het kan het afsterven 
veroorzaken. Ieder mens kent tegenslagen, beproevingen, verdriet, wanhoop, en 
teleurstellingen, die kunnen leiden tot zelfmoord.  Het verwerken van beproevingen is 
verschillend onder de mensen. Een christen zoekt zijn troost en vertrouwt op Gods 
beloften. Hij zal niet angstig zijn of zich grote zorgen maken. Hij kent zijn toekomst na 
de dood. Dit is afhankelijk van zijn persoonlijk vertrouwen op God. Bijzonder leven wij 
in turbulente tijden waar ongerechtigheid regeert. Doch Gods profetische woord gaat 
in vervulling.  Een Bijbelgetrouw christen, weet dat God hem niet in de steek zal 
laten.  
 
Lucas 12:6 Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten 
voor God. Lucas 12:7 Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij 
gaat vele mussen te boven.  

 

GROEN LOOF EN VRUCHTEN DRAGEN 
Die man in de woestijn van dit hedendaags leven, 
is als een boom die het noodzakelijke water nodig 
heeft om te overleven! 

Ondanks de hitte blijft die boom met groen loof en 
blijft vruchten dragen. Dat groen loof aan de boom 
spreekt over moed en levenslustigheid welke er 
blijft. Doch het levende water blijft nodig. Wanneer 
men onvoldoende de Bijbel leest of studies volgt 
waar men kan, dan verdwijnt meteen de 
ontmoediging. Uitdrogingsverschijnselen kunnen fataal worden lichamelijk of 
geestelijk.  Dorst krijgen is een gevoel, waar wij op reageren, je wacht ook geen 
week lang om te drinken! Een mens welke geen verlangen meer kent om geestelijk 
te drinken, van Gods water, komt in een gevaarszone!  
Biblespace, 6 april 2018 https://biblespace.org 
 
 

https://biblespace.org/
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