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Wij zien vandaag dat de mensen veel tijd nemen in hun leven om te genieten van de 
dingen die de wereld aanbiedt.  Het is wel zo dat deze dingen de mensen ook God 
vergeten. Het kan werkelijk een afgod gaan zijn. Enkel het genot boven God stellen is 
afgoderij. Maar laten wij even nadenken over wat God zelf zegt en denkt  over wat 
genieten kan zijn. 
 
Genieten heeft veel te maken met het begeerlijk bekijken of te ervaren. 
Meestal staat het in verband met het genietend kijken, dat van alles zijn. Daarom 
speelde de satan daarop in om de mensen in verleiding te brengen.  Om mensen op 
hun knieën te krijgen en als het ware hun keuze te aanbidden. Ook Jezus keek , maar 
ging er niet op in ! (Deut.6 :5) 
 
Mattheüs 4:8  Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde 
Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid; 
 
Hier stellen wij vast dat de duivel nog tijdelijk deze wereld in handen heeft, en de 
schepping hoe dan ook Gods werk wil vernietigen. Daarom is hij vandaag zo druk bezig 
zonder dat de ongelovige dit door heeft. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, 
de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.(1 Pet.5:8) 
 

 
GENIETEN NA ONZE ARBEID, waarom niet ? 

 
 

 
 
 
Prediker 2:24 
24  Is het dan niet goed voor den mens, dat hij ete en drinke, en dat hij zijn ziel het goede doe 
genieten in zijn arbeid? Ik heb ook gezien, dat zulks van de hand Gods is. 

 
Prediker 18 ¶ (5-17) Ziet, wat ik gezien heb, een goede zaak, die schoon is: te eten en te 
drinken, en te genieten het goede van al zijn arbeid, dien hij bearbeid heeft onder de zon, 
gedurende het getal der dagen zijns levens, hetwelk God hem geeft; want dat is zijn deel. 
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Prediker stelde zich de vraag: Is het goed dat de mens geniet na zijn arbeid ? 
Eten en drinken is een beeld van genot.  
Wat hier al opvalt is dat de mens zeker mag genieten van hetgene waarvoor hij heeft 
gewerkt.  Het lijkt al goed op dat het zonde zou zijn te genieten zonder te arbeiden. 
Wat nog meer is : Je kunt slechts genieten als God het wil. God kan ingrijpen in het 
persoonlijk en het collektief leven van de mens.  
God staat daar nog steeds boven. Je kunt je ganse leven hebben gewerkt, maar plots 
scheidt de dood u met het leven , en men kan niet meer verder genieten.  
Denk maar op pensioen gaan, kort erop sterven, en het genieten is voorbij, jammer. 
Het zijn schijnheiligen die kritiek hebben wanneer ware christenen ook genieten van het 
leven : 
 
33  En zij zeiden tot Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals, en 
doen gebeden, desgelijks ook de discipelen der Farizeen, maar de Uwe eten en 
drinken? Luc 5 
34  Doch Hij zeide tot hen: Kunt gij de bruiloftskinderen, terwijl de Bruidegom bij hen is, 
doen vasten? 
35  Maar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen 
zijn, dan zullen zij vasten in die dagen. 
 
Mensen denken niet meer aan God. Dat Hij het is die daarboven staat. Welk mens in 
onze maatschappij denkt eraan te danken voor hetgene waarvan hij heeft genoten ? 
Danken voor het eten en drinken ?  
Er zijn er die zeggen : Waarom moet ik danken ? Ik werkte er zelf voor !  Maar men 
denkt niet na, dat het God is die heeft gezorgt dat je werk hebt ! Dat God over je 
gezondheid en welvaart beslist enz. 
 

GENIETEN OVER EEN TOEKOMSTIGE WERELDVREDE. 
 

 
 
 
 
Psalm 37 : 11  De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich 
verlustigen over groten vrede. 
 
Mattheüs 5:5  Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk (land) beerven. 

 
Voor Gods kinderen komen er nog goede en zalige dagen, dagen waarin wij onbeperkt 
zullen kunnen genieten, van datgene wat God ons heeft bereid.  
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Geen spanningen meer, geen ruzie, oorlog of straatgeweld meer, geen 
ongerechtigheid,  geen stress meer, geen verslaafdheid aan het werk, genieten van 
een volle vrijheid, en  genieten van een zalige rust. 
 
 

HET GENIETEN VAN VRIENDSCHAP 
 
24  zodra ik naar Spanje reis; ik hoop u namelijk op mijn doorreis met eigen ogen te 
zien en door u voortgeholpen te worden voor mijn tocht daarheen, wanneer ik eerst 
enigermate van u genoten heb.Rom.15 
 
Het lijkt hier een eenvoudig vers, doch ook hierin kunnen wij eens horen over welke 
dingen de apostel Paulus kon genieten. Hij kon genieten als mensen groeiden in hun 
vertrouwen op God. Hij stelde ook hun geestelijke blijdschap vast. 
Paulus kon genieten van het samen zijn met broeders en zusters. Ik moet mij de vraag 
stellen : Kunnen wij als christenen ook vandaag nog genieten van elkander ?   
Is er nog die liefdevolle gemeenschap ?   
 
13  Maar gij zijt het, een mens; mijns gelijke, mijn vriend en vertrouwde: 
14  wij, die samen vertrouwelijke omgang genoten, die in het feestgewoel gingen naar 
Gods huis.Ps.55 
 
Dit vers spreekt eveneens over het geestelijke genieten onder christenen, dit is niet te 
vinden in staatskerken . 
 

LIEFDESGENOT 
 

 

   
 
9  Geniet het leven met de vrouw, die gij liefhebt, al de dagen uws ijdelen levens, 
welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen; want dit is uw deel in dit 
leven, en van uw arbeid, dien gij arbeidt onder de zon. Prediker 9 
 
 
Hier gaat het over het  huwelijksgenot. God heeft het huwelijk ingesteld als een goede 
zaak voor de mens, opdat hij zou gelukkig zijn. Seks behoort tot het huwelijk, zo schiep 
God de mens, het huwelijk verbieden in iedere vorm is duivels !  
God spreekt over een genieten van elkander.  
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God is de gever van gelegenheden om blij te zijn. Kunnen wij deze afwijzen ?  
Hoe zou je een goed christen kunnen zijn, als je al die gelegenheden die God ons geeft 
van de hand wijst.  
Hoe zou iemand denken over een godsdienst waar je niet meer mag lachen, moet 
zwijgen of jezelf geselen ?  Natuurlijk alles met mate. Genot buiten uw huwelijk zoeken 
is de voordeur van problemen. 
 

GENIETEN VAN EEN BEGUNSTIGING VAN GOD. 
Hand.7 
46  David genoot de gunst van God en vroeg een woning te mogen vinden voor het 
huis van Jakob.47  Maar het is Salomo geweest die een huis voor hem heeft gebouwd. 
 

 
 
 
Bij het zien van de tempelbouw, zal koning David hebben genoten. Hij had het wel 
graag zelf gedaan, maar God besliste anders daarover.  
Wij willen soms genieten naar onze eigen zinnen. Maar ook op dit punt moeten wij 
Gods leiding ondervinden. Wij genieten slechts ook om wat Hij goed vindt.  God is hier 
zeer waakzaam over ons. Genot is goed maar het kan een weg zijn, dat afvalligheid 
kan veroorzaken. Het kan leiden tot een vergeten van God zoals wij vandaag zien, en 
het heeft zijn gevolgen. 
 

HET GROTE GEVAAR VAN GENOT 
 
2  De mensen zullen egoïstisch zijn en op geld belust, verwaand en hoogmoedig, 
anderen beledigen en hun ouders de gehoorzaamheid weigeren; ze zullen ondankbaar 
zijn, niets heilig achten, 3  Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, 
onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, 3  geen gevoel tonen en onverzoenlijk 
zijn, kwaadspreken, zichzelf niet beheersen en wreed en onmenselijk zijn tegenover 
anderen; 4  Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan 
liefhebbers Gods; verraderlijk, roekeloos en opgeblazen, meer gehecht aan genot 
dan aan God; 2 tim 3 
 

Dit is een tijdsbeschrijving van onze dagen, de eindtijd ! 
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De mensen zullen meer gehecht zijn aan genot dan aan God; Dit is dan afgoderij.  Je 
eigen genot laten voorgaan op de christenplichten is afgoderij.  
Christenen moeten een keuze kunnen maken. Aards genot  of een christenactiviteit. 
Met Corona lijkt de nacht ingezet waarover Jezus sprak. 
Hoe zou de Here mij hebben kunnen gebruiken als ik vroeger de muziek uitstappen 
had verkozen boven de zondagsdienst ?  
Men moet na de wedergeboorte een keuze maken : zichzelf aanbidden of God ! 
 
 

WAT IS WERKELIJK GENIETEN  volgens god? 
 
Jesaja 55:2  Waarom geld uitgeven aan brood dat geen brood is? Waarom moeite 
doen voor iets dat niet bevredigen kan? Schenk aandacht aan mijn woorden. Eet 
wat voedzaam is, geniet ervan, met volle teugen! 
 
Als ik rond mij kijk en zie als mensen dorst hebben, en dat ze iets te drinken krijgen, 
dan moet eens kijken hoe ze daarvan echt kunnen genieten.  
Dan kan water als champagne zijn. Het lichaam kan genieten en zich verkwikken. 
De diepste vreugde en genot dat een mens op aarde kan ervaren, is het begrijpen 
wat God zegt !  
 
Genieten met volle teugen van Gods woorden. Een bijbelstudie , een boodschap, een 
vers in je persoonlijke Bijbeltijd, daarvan kunnen genieten is een bewijs van een 
gezonde christen.  
 
Vele mensen weten niet wat dit is of betekent. Het komt omdat ze brood krijgen wat 
geen brood is, namelijk vals voedsel, valse doctrine, valse leringen, en valse 
godsdiensten met religie en politiek. 
Godsdienst waar geen leven of vreugde inzit, is triestiger dan een voetbalclub !  
Vele valse leringen doen vele moeiten om anderen te overtuigen, en het kan niet 
bevredigen, daarom dat mensen moeilijker opstaan voor het evangelie, ze hebben iets 
geproefd dat niet echt is , namaak, of een champagnefles gevuld met water ! Jezus 
veranderde water in wijn, laat Hij dat doen met uw leven, dan kunt u begrijpen wat 
geestelijke blijdschap betekent ! 
 

Psalmen 37:4  En verlustig u in den HEERE, 
zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. 

    
Wanneer wij ons kunnen verlustigen in de dingen van Christus, dan zullen onze eigen 
begeerten en verlangens veranderen !!!!!!!! 
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