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Wij stellen vast dat onze samenleving een gezond denken, mankeert! Men denkt 

zondig zoals ieder mens is geboren, vanaf de zondeval. God leerde ons door Jezus, 

een denken in waarheid. Vandaag worden mensen overspoeld met een 

leugenachtige denkpistes en manipulatie via de media en dergelijke. (2 Thess.2:11) 

Sommige arrogante wetenschappers, kerkleiders, theologen, virologen geloven hun 

eigen leugens! (Joh.8:44) (Rom.1:25) Dit alles schept geen blijdschap maar veel 

teleurstelling en angst. Een christen is iemand die leert denken als God, en daarom 

zijn vertrouwen stelt op wat God en Hij  geeft ons van raad via de Bijbel om gelukkig 

te zijn door hoopgevende beloften. 

Welzalig de man, die de HERE tot zijn vertrouwen heeft gesteld, die zich niet 

wendt tot de hovaardigen, noch tot hen die naar leugen afdwalen. Ps.40:5 

De mens die zijn vertrouwen en zijn hoop op de Here stelt, is zeer te prijzen volgens 

de Joodse Bijbel. Hij is meer dan een ordinair mens, hij is een krachtige strijder, die 

enkel op zijn God vertrouwt. Hij wijkt niet af van Gods woorden en raad. Petrus leert 

dat een christen genade heeft gekregen om te behoren tot een koninklijk 

priesterschap! (1 Petr.2:9). 

ANGST is toxisch VOOR UW GEEST 

Angst is ontstaan door niet te willen luisteren naar God, maar naar de vader der 

leugen. Zo leren wij dat Adam angstig werd toen hij de gevolgen ervaarde en later 

eens zou sterven, en zijn eeuwig leven verloor. (Gen.3:10). Onze wereld vandaag 

leeft erg goddeloos, en maakt zijn eigen falende wetten. (2 Tim.3). Daarom verwees 

Jezus naar de tijd van Noach, een oordeelsrijpe wereld. Wat de ongelovige vreest, 

dat overkomt hem. God vervult de wens van wie op Hem  vertrouwt. (Spr.10:24)  

Vandaag leven velen in een angst en bezorgdheid omwille van de Coronavloek en 

de wetteloze dwang. Wat ook de gevolgen kunnen zijn, als ziekte, gevangenschap 

en dood.  
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God geeft ons raad: 

En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam 
doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer 
bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan 
verderven in de hel. Matth.10:28 
 

De situatie en het denken van een aangenomen kind van 

God, ligt anders dan van een ongelovige. De apostel Paulus 

schrijft aan Timotheüs om niet angstig te zijn om het 

evangelie uit te dragen. God gaf hem een geest van kracht, 

liefde en bezonnenheid. (2 Tim.1:7) De ongelovige heeft een 

geest van vreesachtigheid (Jongbloed vert.)  Wij mogen ons niet schamen om het 

evangelie te verkondigen.  De tijd van de grote verdrukking komt, met de antichrist 

zal de Bijbel verboden lectuur worden, als destijds ingesteld door het Vaticaan. ( 

Vatis= aanbidden, Can= satan)  

BEZORGDHEID 

 

 

 

 

 

 

 

Het is zeer menselijk dat men zich soms zorgen maakt om een of ander probleem. 

De vraag is hoe reageert men? Moeite met de nachtrust, discussie met de partner, 

moeilijkheden om doeltreffende hulp te krijgen. Financiële of gezondheidsredenen 

kunnen neerslachtigheid veroorzaken. 

Gods raad? Een Bijbelgetrouw christen kan bemoedigend advies geven. 

Kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het. 
Spr.12:25  

 
Bezorgdheid is de voordeur van depressiviteit. Blijdschap is het beste medicijn. 

(Spr.15:13) Hoe zal men dan nog blijdschap kunnen vinden? Dan dient men de 

wonderbare raadsman te raadplegen! Dat is Jezus schreef Jesaja! (Jes.9:5). Je dient 

Hem niet duur te betalen en enkel uw vertrouwen op Hem te stellen! (Lees 

Matth.6:25-34). 
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Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of 
over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en 
het lichaam meer dan de kleding? 6:25 Want naar al deze dingen gaat het zoeken der 
heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Matteüs 6:33 Maar 
zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken 
worden. 
 

Hier ligt de sleutel tot die blijdschap als medicijn. God zoeken en Hem vinden.  De 

apostel Paulus laat weten dat die blijdschap niet bestaat uit eten en drinken, en 

geschenken, maar een heilige blijdschap komende van de heilige Geest welke u kunt 

ervaren! (Rom.14:17) Koning David toonde de weg naar die blijdschap, hij beleed in 

stilte  zijn zonde, kreeg vergeving van God, en zijn ziekte verdween. Dan, kon hij 

zingen met blijdschap: 

Psalm 32:11 Verheugt u in de HERE en juicht, gij rechtvaardigen; 
jubelt allen, gij oprechten van hart. 

 

VERDRIET 

 

 

 

 

 

 

Iedere sterveling weet wat verdriet kan betekenen in zijn leven. Tranen die over uw 

hart en wangen lopen worden niet altijd gezien, maar ze zijn er wel! Ook Jezus 

kende eens verdriet bij het overlijden van zijn vriend Lazarus. Hij weende! Jezus 

nam het verdriet weg door aan te tonen dat Hij macht heeft over alles. (Matth.28:18)  

Hij leeft en heeft nog steeds alle macht en kent het 

verdriet van de mensen, maar bijzonder dat van 

Gods aangenomen kinderen. Hij ziet de tranen van 

ieder mens die Hem kent persoonlijk.  

Denk aan Koning Hizkia, hij bad, God zag zijn 

verdriet en tranen om wille van zijn dodelijke ziekte, 

en gaf hem nog 15 jaar verder te leven. Jezus gaf 

raad aan zijn discipelen, die Hem volgden.  
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Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.Matth.5:4 
 
Deze belofte spreekt duidelijk naar de toekomst en is hoopgevend. (Openb.21:4) 

Vele evangelisten kennen verdriet in hun hart, want zij brengen de blijde boodschap 

met de woorden van Jezus. Zij worden soms bespot, uitgelachen, aanzien als 

dwazen. Helaas, zij hebben een vaste hoop en God zal ze belonen! Ieder 

Bijbelgetrouw christen, die het evangelie predikt, zaait, en mensen de weg wijst 

zullen juichen, jubelen! 

Psalm 126:5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich 
maaien. 

 
Ook de apostel Paulus kende groot verdriet, toen hij ook 

bemerkte dat zijn eigen familie niet tot geloof kwam in Jezus. 

(Rom.9:2) 

 

DE ONTMOEDIGING 

In het leven kan men soms eens wel de moed verliezen, wanneer je in een 

machteloze of gevaarlijke situatie komt. Men kan opzien naar problemen, maar God 

is nog steeds groter dan het grootste probleem welke er bestaat. Blijven vertrouwen 

op Gods raad is de beste therapie! Psalm 34:16 Koning David kende ook 

ontmoedigingen, kwam soms in moeilijke omstandigheden en gevaar. Hij bad om 

raad en kreeg die. Hij zong psalm 27.  

Wacht op de HERE, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de HERE.27:14 
 Wacht op de HEERE: wees van goede moed, en Hij zal uw hart sterken: wacht, zeg ik, 

op de HEERE. 

Wij vinden hier niet alleen raad, maar ook een belofte en hoop. God zal zelf ingrijpen, 

en uw hart versterken, kracht geven. In het wachten zit een deel geloofsbeproeving  

in. Ook wij wachten op de opname. Toch mogen wij ons niet laten ontmoedigen.  

Het is begrijpelijk dat ontmoedigde christenen in de laatste dagen, hun vertrouwen 

zullen of kunnen verliezen. Ze zullen beginnen te spotten met de belofte van Zijn 

wederkomst. (2 Petr.2:3,4). Het verliezen van het vertrouwen kan komen door 

misbegrip van Gods woord. De Emmausgangers waren ontmoedigd, hun hoop dat 

Jezus Israël zou verlossen viel plots weg. Luc.24:25  

Lucas 24:25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat 
gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet 
lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? 
 
Hier vinden wij de oorzaak van hun ontmoediging. Zij hadden een tekort aan 

onderricht, en inzicht wij zeggen Bijbelstudie. Wij denken aan de dwaze maagden, 

een tekort aan olie, Bijbelkennis. Het manna werd als korianderzaad, men plette het 

tot olie. Zo krijgen wij vandaag het preterisme. Jezus, het Woord, is het manna uit de 

hemel het dient ernstig onderzocht! (Matth.25:8)  
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De discipelen waren ook ontmoedigd toen Jezus hen zou verlaten. 

Johannes 14:1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.2 
In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - 
want Ik ga heen om u plaats te bereiden;3 en wanneer Ik heengegaan ben en u 
plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, 
waar Ik ben. 
 Johannes 14:4 En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. 
 

Kent u de weg? 
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