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VVOOOORRWWOOOORRDD  
 

ooit eerder in de geschiedenis van de mensheid was het nodig 
om het gezin zo belangrijk en waardevol te beschouwen als in 

onze tijd. Het gezin is een door God opgerichte pijler met het doel 
om persoonlijk en sociaal vooruit te komen en te groeien in het 
besef dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen in de uit-
voering van de door God vastgestelde waarden en beginselen als 
een middel tot bescherming en geluk.  
In onze dagen kunnen we zien hoe het gezin satans doelwit is 
geweest om anti-bijbelse ideeën te creëren, die de ontwikkeling van 
de bescherming beïnvloeden. God heeft dringend gezinnen nodig 
die zich verenigen in hetzelfde geloof, dezelfde geest en geleid 
worden door de principes van liefde die zijn gebaseerd op  
1 Korinthe 13.  
Liefde moet de bouwsteen van elk gezin zijn, de innerlijke kracht 
die grote uitdagingen met zich meebrengt. Vele gezinnen zijn 
gebroken door het gebrek aan liefde en vergiffenis. 
God heeft vandaag meer dan ooit verenigde families nodig, we 
moeten in vrede en harmonie met onze geliefden zijn! Morgen kan 
het al te laat zijn! Morgen is niet van ons. Vandaag is de tijd om 
onze huizen te herbouwen. Vandaag is het tijd om onze kinderen te 
redden, want wanneer we liefhebben in Gods genade, is alles 
mogelijk. Liefhebben in genade brengt ons tot grote wonderen in 
het herstel van gezinnen, die we als verloren beschouwen. 
Liefhebben in genade is de meest sublieme liefde, die ons doet 
begrijpen dat dit goddelijke principe een onvoorwaardelijk principe 
is waarbij we kunnen deelnemen aan vergeving en herstel van de 
vele wonden, die we tijdens ons leven hebben opgelopen. 
Het herstel, de opkomst  en de menselijkheid beginnen in het gezin; 
de maatschappij bestaat uit gezinnen en zij zullen zijn wat de 
gezinshoofden met hen zullen doen. Het leven vloeit voort uit het 
hart (Spreuken 4:23) en het gezin is het hart van de samenleving. 
Het succes van de gemeente hangt af van de invloed van het gezin. 
De Gezinsafdeling van de Generale Conferentie wenst dat deze 
lezingen een grote zegen voor uw gezinnen en gemeenten zijn.  

N 
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11ee  lleezziinngg  ––  SSaabbbbaatt,,  77  mmeeii  22002222  

 

Verborgen vijanden 
Door br. Woonsan Kang, Zuid Korea  

 

et thuis is een instelling van God. God ontwierp het 

gezin zodat vader, moeder en kinderen in deze wereld 

als een vaste eenheid zouden bestaan.” –Manuscript 36, 1899. 

 

Ondergang en uiteenvallen van het gezin 

Satan begon zijn aanval vanuit Eden omdat ‘het thuis’ een 

instelling van God was. En de aanval slaagde. We kunnen het 

resultaat zien en hetzelfde gebeurt in Korea.  

In de Koreaanse samenleving worden veel gezinnen gecon-

fronteerd met ontwrichting en aftakeling. Conform de huidige 

sociale trends mijden jonge mensen het huwelijk. Als ze wel 

trouwen, zijn ze terughoudend om daarna kinderen te krijgen. Het 

scheidingspercentage van stellen die met de zegen van familie-

leden en vrienden zijn begonnen, bereikt ook een hoog niveau. 

Tot overmaat van ramp worden als gevolg daarvan steeds meer 

kinderen beschadigd en in de steek gelaten.  

“H 
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Mensonterende toestanden zoals moord, ontrouw, geweld en dis-

criminatie vinden plaats binnen het gezin. Bovendien neemt het 

aantal ouderen dat zonder hulp van familie alleen moet wonen toe. 

Aangezien het gezin de hoeksteen van de samenleving en het 

fundament van het land is, vormen deze verschijnselen een 

ernstige crisis. Zelfs binnen de Gemeente van God is de ont-

wrichting van het gezin geen uitzondering meer. 

 

De noodzaak van de wederopbouw van het gezin 

Elke poging om het gezin te vernietigen, is een aanval op de 

ordening die God heeft ingesteld. Satan doet zijn best om zowel 

het gezin als de Sabbat te vernietigen. De heiligheid van het 

huwelijk wordt gebagatelliseerd door mensen die naar wereldse 

maatstaven rekenen. Als een gevolg daarvan kunnen mensen niet 

ontsnappen aan egocentrisme. Huwelijk en echtscheiding worden 

gezien als menselijke keuzes die niets met God te maken hebben. 

De aftakeling van het gezin zien we in deze moderne tijd in een 

ras tempo toenemen. Men is alleenstaand of samenwonend, maar 

ook een toename van het aantal eenoudergezinnen en alleen-

wonende ouderen als gevolg van echtscheiding zijn het gevolg 

van dergelijke verschijnselen. Het moderne gezin drijft steeds 

verder af van de traditionele opvatting van het gezin en verandert 

in een zeer diverse en ernstige vorm. Leden van dit ontregelde 

gezin verwijderen zich zelfs van de gemeente. Een gezinscrisis is 

ook een crisis voor de gemeente. 

De gevolgen van de ontwrichting van het gezin blijven niet 

beperkt tot bovengenoemde groepen. Het uit zich ook in onver-

schilligheid onder gezinsleden, onverschilligheid tegenover de 

gemeente, haar leden, en een vermindering van vertrouwen. 

Zuster White waarschuwt ons als volgt: “De vrijheden die men 

zichzelf in deze tijd van verloedering veroorlooft, mogen geen 

maatstaf zijn voor de volgelingen van Christus. Deze moderne 

uitingen van vrijpostigheid zouden niet mogen bestaan onder 

christenen die geschikt zijn voor de onsterfelijkheid. Als losban-

digheid, wellust, overspel, misdaad en moord aan de orde van de 
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dag zijn onder hen die de waarheid niet kennen en die weigeren 

zich te laten leiden door de beginselen van Gods woord, hoe 

belangrijk is het dan dat de klasse die belijdt volgelingen van 

Christus te zijn en die nauw verbonden is met God en de engelen, 

hun een betere en edeler weg toont! Hoe belangrijk is het dat zij 

door hun kuisheid en deugdzaamheid in duidelijk contrast staan 

met de groep die wordt beheerst door brute hartstochten!”  

–Testimonies for the Church, deel 2, blz. 459. 

 

Het begin van de wederopbouw van het gezin  

De wederopbouw van het gezin begint met de wederopbouw van 

onze relatie met Christus. De reden voor het gebruik van het 

woord ‘wederopbouw’ in plaats van het woord ‘herstel’ is dat 

het niet gaat om een eenvoudig herstel, maar om een sterke 

relatie die niet aan het wankelen kan worden gebracht. De 

wederopbouw van het thuis is de toenadering van alle leden van 

het gezin tot Christus. Met andere woorden, elk lid van het gezin 

moet persoonlijk met Christus verenigd worden. 

“Het grote gevaar voor de mens ligt in zelfbedrog, overgave aan 

zelfgenoegzaamheid en dus verwijdering van God, de bron van 

kracht. Onze natuurlijke neigingen, tenzij zij door de Heilige 

Geest van God gecorrigeerd worden, dragen in zich de zaden 

van de morele dood. Tenzij wij een levendige verbinding met 

God hebben, kunnen wij de onheilige effecten van zelfgenoeg-

zaamheid, eigenliefde en verzoekingen tot zonde niet weer-

staan.” –De weg tot gezondheid, blz. 390. 

 

De verborgen vijand van familie wederopbouw 

COVID-19 is een virus. Het virus is onzichtbaar, maar het heeft 

in twee jaar tijd veel veranderd in de wereld. Vele dierbaren zijn 

verloren gegaan, en de economische schade is enorm. Zo zijn er 

ook bij de wederopbouw vijanden die verborgen zijn en in de 

weg staan zonder gezien te worden. Er is een tekst in de Bijbel 
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die ons opdraagt om op de uitkijk te staan voor vijanden die op 

de loer liggen en zich verbergen als een virus. 

“Want onder Mijn volk worden goddelozen gevonden. Men ligt 

op de loer, ineengedoken als vogelvangers. Zij zetten een ver-

nielende strik, mensen vangen zij. [...] Hun tong is een 

moordende pijl, bedrog spreekt hij. Met zijn mond spreekt men 

van vrede met zijn naaste, maar in zijn binnenste legt men hem 

een hinderlaag.” (Jeremía 5:26; 9:8). 

De onzichtbare vijand verbergt zich en wacht om uiteindelijk de 

werkelijkheid te openbaren. Hij is als COVID 19 dat een 

incubatietijd doormaakt van maximaal twee weken en dan long-

ontstekingsverschijnselen veroorzaakt, waardoor zelfs het leven 

kan worden bedreigd. De verborgen vijand van de wederopbouw 

van het gezin is een geestelijk virus dat angstaanjagender is dan 

het coronavirus. Net zoals wormen het lichaam van een persoon 

wegvreten, put dit geestelijke virus het lichaam en de geest van 

een persoon uit, waardoor het in feite onmogelijk wordt om een 

gezin weer op te bouwen. 

 

Geklaag onder gezinsleden 

Christus leert om niet te roddelen; dat betekent dat we niet 

mogen klagen. 

“Jezus antwoordde dan en zei tegen hen: Mor niet onder elkaar.” 

(Johannes 6:43). 

Meer specifiek zegt zr. White: ‘Velen die beweren met Christus 

te vergaderen, verstrooien in werkelijkheid. Daarom is de 

gemeente zo zwak. Velen geven openlijk toe aan kritiek en 

beschuldigingen. Door uiting te geven aan achterdocht, afgunst, 

en ontevredenheid laten zij zich als werktuigen van satan 

gebruiken. Eer zij beseffen wat zij doen heeft de vijand door hen 

zijn doel bereikt.’ –Lessen uit het leven van alledag, blz. 208. 

Deze regel geldt ook voor gezinnen. Wanneer er onenigheid 

ontstaat in het gezin zijn er directe gesprekken nodig om dit op 

te lossen. Maar soms laat men dit na. De gevolgen hiervan 

worden niet zo snel zichtbaar. Maar zodra men de gevolgen ziet 
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van het niet uitspreken van onenigheid, is het vaak moeilijk om 

dit weer te herstellen. 

Ik wil u mijn ervaring vertellen. In het verleden was mijn relatie 

met mijn vrouw niet goed. In feite stond mijn gezin op instorten. 

De grootste fout die ik toen maakte, was dat ik daar niet recht-

streeks met mijn vrouw over sprak. In plaats daarvan probeerde ik 

via een goede vriend met haar erover te praten. Dat was gedoemd 

om te mislukken. Maar toen we elkaar persoonlijk ontmoetten en 

elkaars positie probeerden te begrijpen, werden onze problemen 

opgelost, en wonderbaarlijk genoeg koos mijn vrouw voor Gods 

overgebleven gemeente. Zonder enige overreding of onderricht 

nam mijn vrouw zelf de Reformatiebeweging aan. Nu is zij mijn 

grootste medewerkster. We moeten onthouden dat met elk woord 

van klagen en zeuren, onze huizen ten dode zijn opgeschreven. 

 

Ongehoorzaamheid 

De tweede onzichtbare vijand is die van ongehoorzaamheid. 

Deze onzichtbare vijand is de meest verraderlijke. Wanneer we 

niet meer bidden en geen ochtend- en avondwijding meer 

houden, zal dit het hele gezin beïnvloeden. En wanneer 

sommige gezinsleden met de door God gegeven principes 

breken en ongehoorzaam zijn, verspreidt deze vijand zich onge-

looflijk snel. Als we merken dat onze kinderen vanwege school 

of werk ongehoorzaam zijn aan Gods principes en leer, moeten 

we hen dringend aansporen God te gehoorzamen, zelfs wanneer 

dat de dood betekent.  

Israëls ervaring met ongehoorzaamheid aan Gods geboden laat 

dat zien. Aangezien de stam van Benjamin de Jebusieten niet uit 

Jeruzalem had verdreven, volgden de stammen van Manasse, 

Efraïm, Zebulon, Aser en Naftali dit heidense volk na. In de 

Bijbel kunnen we lezen dat zij Gods bevel ongehoorzaam waren. 

“Maar de Benjaminieten hebben de Jebusieten, die in Jeruzalem 

wonen, niet verdreven. De Jebusieten wonen tot op deze dag met 

de Benjaminieten in Jeruzalem.” (Richteren 1:21).  
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Laat het duidelijk zijn dat ongehoorzaamheid de onzichtbare 

vijand is die wij zelf uitkiezen. Zelfs de jongste kinderen moet 

geleerd worden te gehoorzamen, zodat het gezin God kan ver-

heerlijken.  

Dit zijn de woorden van de profeet: “We weten niet welke grote 

belangen op het spel kunnen staan als God iemand op de proef 

stelt. Alleen door strikte gehoorzaamheid aan Gods Woord is 

veiligheid gevonden. Al Zijn beloften worden gegeven op 

voorwaarde van trouw en gehoorzaamheid, en het te kort 

schieten aan deze voorwaarde maakt de vervulling van de rijke 

voorzieningen der Schrift onmogelijk. We moeten ons niet laten 

leiden door opwellingen, of vertrouwen op het oordeel van 

mensen; we moeten vragen naar de geopenbaarde wil van God 

en leven naar Zijn geboden, die duidelijk zijn bekendgemaakt, 

hoe de omstandigheden om ons ook mogen zijn. God zal wel 

voor de uitkomst zorgen...” –Patriarchen en profeten, blz. 567. 

 

Onverschilligheid 

Een van de grootste onzichtbare vijanden van het gezin is 

onverschilligheid. We moeten voor elkaar zorgen. Zelfs als er in 

het gezin problemen zijn, kan het gezin alleen dan pas gelukkig 

zijn en er weer bovenop komen, als er echte belangstelling is 

voor elkaar. 

“Neem ter ore en luister naar mijn stem, sla er acht op en luister 

naar mijn woorden!” (Jesája 28:23). 

Wij moeten goed beseffen wat onverschilligheid doet. De Bijbel 

vertelt ons dat David veel van Absalom hield, maar dat hij nooit 

genegenheid voor hem had getoond. Maar Davids onverschillig-

heid tegenover Absalom had tot gevolg dat zijn zoon ongehoor-

zaam werd. Er is weinig vreselijker in de wereld dan wanneer 

vader en zoon tegen elkaar met het zwaard ten strijde trekken.  

We moeten heroverwegen hoeveel invloed het tonen van 

genegenheid kan hebben. Als ik een actieve belangstelling toon 

door genegenheid te tonen, zal het probleem vreedzaam worden 

opgelost. Als ik zorg en liefde geef, zal de ander dat niet 
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onbetuigd laten. Als je toegewijd bent, kunnen je hart en je 

gezin op een sterke en gelukkige manier wederopgebouwd 

worden. We moeten luisteren naar onze gezinnen, net zoals we 

moeten luisteren naar God. Op die manier kan je bevrijd worden 

van onverschilligheid. Daarom moeten wij doelbewust tijd 

maken voor onze gezinnen en zorgen dat wij voor elkaar zorgen. 

“Vaders zouden zich moeten onttrekken aan hun valse zelf-

genoegzaamheid, een beetje van hun eigen vrije tijd moeten 

opofferen, om zich met hun kinderen bezig te houden, met hen 

mee te leven in hun kleine problemen, hen aan hun hart te binden 

door de sterke banden van liefde, en een zodanige invloed op hun 

groeiende geest te vestigen dat hun raad als heilig zal worden 

beschouwd.” –The Signs of the Times, 6 december 1877. 

 

Hoe te winnen van de onzichtbare vijand 

We moeten allemaal wakker worden. Tijdens de coronacrisis 

droegen we een mondkapje, omdat we ons bewust waren van de 

mogelijke aanwezigheid van het virus, ondanks dat we het niet 

kunnen zien. Zo moeten we ook nu bewust zijn van het bestaan 

van de onzichtbare vijand. We moeten waakzaam zijn en er op 

bedacht dat man, vrouw en kinderen een onzichtbare vijand 

kunnen toelaten om het gezin binnen te dringen en aan te vallen. 

“Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, 

gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou 

kunnen verslinden.” (1 Petrus 5:8). 

We moeten streven naar de wederopbouw van het gezin. 

Zendingswerk is belangrijk voor ons, maar we moeten meer tijd 

en moeite besteden aan ons gezin. De principes van God moeten 

thuis bestudeerd worden met echtgenoten en kinderen. Geestelijk 

onderwijs moet thuis gebeuren, niet alleen in de gemeente. 

Gezinsleden moeten ’s morgens en ’s avonds aandacht houden 

en van tijd tot tijd moeten we samenkomen om te bidden. De 

Heer heeft ons al het onderwijs gegeven voor de wederopbouw 

van het gezin. Maar wij negeren het. Misschien is het zelfs 

belangrijker om met het hele gezin ’s morgens en ’s avonds 
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bijeen te komen en te bidden, dan om naar een lezing of een 

preek te luisteren. De profeet spoort ons aan om te bidden.  

“God heeft ons regels gegeven tot leiding van ons allemaal. 

Deze regels vormen de norm waarvan niet kan worden afge-

weken. De beginselen van heiligheid moeten nog dagelijks 

worden geleerd en dan zal de wil van God de overhand krijgen. 

In God kun je staan, in God kun je een vastberaden strijd voeren 

en de waarheid voorstellen zoals zij is in Jezus. ...Vertrouw 

volledig op God. Bid, bid, bid, bid in geloof. Vertrouw dan de 

bescherming van je ziel toe aan God. Hij zal bewaren wat Hem 

is toevertrouwd tegen die dag. [...] Vertrouw volledig, 

onwankelbaar op God.” –Letter 126, 1895. 

Thuis moet de plaats zijn van krachtige weerstand tegen satan. 

Dan zal de gemeente vanzelf standhouden. Wij moeten het 

klagen, de ongehoorzaamheid en onverschilligheid overwinnen 

die nu in Gods overblijfsel heersen. Hiervoor moet orde worden 

ingesteld in het huis. Bij zowel kinderen als volwassenen moet 

de liefde tot God en de onderlinge liefde binnen de gemeente op 

de eerste plaats gezet worden.  

“God is niet blij met wanorde, laksheid en een gebrek aan volhar-

ding bij wie dan ook. Deze tekortkomingen zijn ernstige gebreken 

en hebben de neiging de genegenheid van de man voor de vrouw 

te verkillen, terwijl de man van orde, goed opgevoede kinderen en 

een goed geregeld huis houdt. Een echtgenote en moeder kan haar 

huis niet aangenaam en gelukkig maken, tenzij zij een liefde voor 

orde bezit, haar waardigheid bewaart en een goed bestuur heeft. 

Daarom moeten allen die op deze punten tekortschieten, onmid-

dellijk beginnen zichzelf in deze richting op te voeden, en juist 

die dingen cultiveren waar zij het meest in tekort schieten.”  

–Testimonies for the Church, deel 2, blz. 298, 299. Amen. 

 

_____ 
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22ee  lleezziinngg  ––  ddoonnddeerrddaagg  1122  mmeeii  22002222  

 

Liefde wordt niet opgedrongen, 

ze wordt verdiend 
Door br. Rosas Calderón, Peru 

 

oe gaat het met u? Ik ben zo blij dat ik mij op dit moment 

tot u kan richten terwijl we vandaag over de volgende ge-

dachte spreken: “Liefde wordt niet opgedrongen, ze wordt 

verdiend”. Is het niet heerlijk om tijd met ons gezin door te 

kunnen brengen? Ik hoop dat deze boodschap een zegen voor u 

mag zijn.  

 

Inleiding 

Op een dag zag ik hoe de moeder van één van mijn klein-

kinderen met haar zoon omging. Terwijl ze mijn kleinzoon 

omhelsde en kuste, omhelsde en kuste de kleine jongen zijn 

moeder op zijn beurt. Mijn onmiddellijke gedachte was dat 

liefde verdiend wordt, en niet opgelegd.  

H 
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Een koning van Pruisen, genaamd Frederik, regeerde in de 18e 

eeuw. Toen hij al een oude man was, wandelde hij vaak alleen 

door de straten van Berlijn. Maar zijn onderdanen vluchtten 

voor hem. Naar verluidt zag op één van deze wandelingen een 

onderdaan de koning aankomen en probeerde door een poort aan 

de vorst te ontkomen. 

“Jij!”, riep de koning. “Waar denk jij heen te gaan?” 

“Naar mijn huis, Majesteit”, antwoordde de man zenuwachtig.  

“Is dat jouw huis?”, vroeg koning Frederik. 

“Nee, Majesteit”, antwoordde de man.  

“Maar waarom probeer je dat huis dan binnen te gaan?”, vroeg 

de koning.  

“Wel, Majesteit”, gaf de man toe, bang dat hij een dief zou 

worden genoemd, “het is omdat ik u niet wilde ontmoeten.”  

“Waarom?”, vroeg de koning.  

“Omdat ik bang voor u ben, Majesteit.” 

Koning Frederik hief toen de stok op die hij als wandelstok 

gebruikte en wees naar de man en zei: “Je hoort niet bang voor 

me te zijn, jij schandelijke man. Je zou van me moeten houden.” 

“U kunt niemand dwingen u lief te hebben. Liefde wordt 

verdiend en niet opgelegd”, zei de man.  

De waarheid is dat mensen zelden tijd proberen door te brengen 

met mensen waar ze niet mee overweg kunnen.  

  

Het concept van de liefde 

Liefde is kracht. Er is een geïnspireerde verklaring over liefde 

die zegt: “Intellectuele en morele kracht zijn in dit principe 

vervat … De uitnemendheid en de waarde van zuivere liefde 

bestaat in haar daadkracht om goed te doen, en niets dan goed te 

doen. Wat ook uit zuivere liefde gedaan wordt – ook al is het 

nog zo klein of verachtelijk in de ogen van mensen – is volledig 

vruchtbaar.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 213. 

Met dit inzicht begrijpen we dat het begrip liefde een principe is 

dat een intellectuele en morele kracht bevat. En aangezien het 

een principe is, is het ook de basis van wat de mens met God en 
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met zijn naaste verenigt. En door dit principe elke dag op een 

diepere manier te begrijpen door een relatie met de Auteur van 

liefde te hebben, zal de mens een persoon worden met morele 

waarden die gebaseerd zijn op het principe van liefde.  

Ja, mijn vriend en broeder. We worden geboren met de behoefte 

om geliefd te worden. We houden ervan om beschermd en 

erkend te worden. We hebben lief, omdat liefhebben vreugde 

brengt. Liefde zal altijd iets zijn wat we zoeken, hoewel we 

soms het gevoel kunnen hebben dat het moeilijk te vinden is; 

alsof we ons in een doolhof bevinden.  

Waarom is het eigenlijk zo moeilijk om liefde te vinden? Omdat 

liefde alleen wordt gezocht vanuit een persoonlijke behoefte. 

Liefde wordt vaak gezocht om een goed gevoel te krijgen, in 

plaats van te proberen de persoon van wie we houden zich goed 

te laten voelen. Liefde wordt vaak gezocht vanuit een sociale 

plicht, maar niet als een daad van overgave. Liefde wordt vaak 

gezocht als een uitweg uit een emotionele crisis, maar niet om 

degenen van wie je houdt te dienen en te beschermen.  

 

Liefde wordt niet opgelegd 

We willen allemaal liefhebben, maar weinigen weten hoe ze 

moeten liefhebben. Liefde is het meest sublieme en heilige 

principe dat de mens moet ervaren. Maar als we het gevoel 

hebben dat er niet van ons wordt gehouden, zoeken mensen vaak 

naar methoden voor manipulatie, bedreiging en andere manieren 

om iemand te dwingen van ons te houden. Er zijn veel vormen 

van dreigementen die gehoord worden in conflicten tussen 

partners. “Als je het uitmaakt, maak ik een eind aan mijn leven”. 

“Als je niet van mij houdt, zal ik niet toestaan dat je van iemand 

anders houdt”. “Als je mij verlaat, zal ik je verlaten voor een 

andere persoon”. “Als je niet van me houdt, zal ik mijn geloof 

verlaten en dingen van de wereld zoeken”. “Als je niet van me 

houdt, ga ik dood.” 

Dit soort uitingen – en nog vele meer – zijn woorden die dage-

lijks in conflicten worden gehoord. Dat komt omdat we het 
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gevoel hebben dat liefde een gunst is aan ons ego en omdat trots 

onze vleselijke natuur overheerst. We hebben het gevoel dat we 

geliefd moeten zijn omdat we vinden: ik ben de autoriteit in 

huis, vanwege mijn materiële goederen, vanwege mijn 

schoonheid, of misschien omdat ik vind dat ik het verdien om 

bemind te worden. 

“Waar ook de macht van het intellect, of van de autoriteit, of van 

de kracht wordt toegepast, en de liefde niet merkbaar aanwezig 

is, zullen de affecties en de wil van hen, die wij zoeken te 

bereiken, een verdedigende, afwijzende positie innemen, en hun 

weerstandskracht wordt vermeerderd. Jezus was de Vredevorst. 

Hij kwam in de wereld om tegenstand en autoriteit aan Zich te 

onderwerpen. Wijsheid en kracht kan Hij bevelen, maar de 

middelen, die Hij toepaste om het kwade te overwinnen, waren 

de wijsheid en de kracht der liefde.” –Uit de schatkamer der 

getuigenissen, deel 1, blz. 214. 

Ik heb een hechte vriendschap met een vader, die de liefde van 

zijn kinderen wilde winnen door hun hardnekkige verlangens te 

bevredigen door dingen voor hen te kopen om hen zo het idee 

op te dringen dat ze door deze acties gedwongen zouden worden 

om van hem te houden. Maar na verloop van tijd was hij 

teleurgesteld, omdat hij er niets positiefs voor terug kreeg. In 

plaats daarvan werd hij geconfronteerd met kinderen die 

opstandig waren geworden tegen beide ouders. Ouders – de 

liefde van uw kinderen kan niet worden verdiend met geld of 

met geweld. Als u via dergelijke methoden iets wilt bereiken, 

probeert u het onmogelijke te doen.  

Ik heb eens een echtgenoot ontmoet die de liefde van zijn vrouw 

wilde forceren. Hij had zichzelf opgeofferd, want ogenschijnlijk 

had zij meer dan genoeg en aan niets behoefte. Maar op een dag, 

toen ik met haar sprak, vertelde ze me dat ze erg bezorgd was. 

Niet omdat het haar aan dingen ontbrak, maar omdat ze de liefde 

van haar man miste. Echtgenoten, wees voorzichtig, want u staat 

op het punt uw gezin te verliezen. Dit is wat de apostel Paulus 
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adviseert in Kolossensen 3:19: “Mannen, heb uw vrouw lief en 

wees niet verbitterd tegen haar.” 

Er zijn veel opvattingen die echter niets van doen hebben met 

liefde. Het gebruik van geweld, manipulatie, bedreigingen, 

chantage en misbruik om af te dwingen geliefd te worden zijn 

ernstige zonden in de ogen van God. Het is een verschrikkelijk 

kwaad dat we met ons meedragen wanneer onze kinderen 

ervaren dat we liefde zoeken door middel van slaan, schreeuwen 

of dwang. Dit is de manier waarop satan wil dat wij elkaar 

liefhebben. Mannen en vrouwen zijn vanuit hun verleden 

gewond geraakt door vernederingen en mishandelingen die zij 

van hun ouders hebben ontvangen en zij zijn zelf vaak door-

gegaan met dit patroon waardoor ook zij schade toebrachten aan 

hun echtgenoot en kinderen en deze cyclus van generatie op 

generatie herhaalden. 

God ziet liefde anders. De goddelijke Inspiratie drukt dit als 

volgt uit: “God had satan en zijn volgelingen even gemakkelijk 

kunnen vernietigen als iemand een steentje op de grond gooit, 

maar God heeft dit niet gedaan. Opstand kon niet door geweld 

overwonnen worden. Alleen satans gezag kent geweld. Gods 

beginselen zijn niet van dien aard. Zijn gezag berust op goed-

heid, barmhartigheid en liefde en het uitdragen van deze 

beginselen is het middel dat gebruikt moet worden. Gods 

bestuur is zedelijk en waarheid en liefde overheersen hierin.”  

–Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 634.  

Hoe leidt u uw gezin? Wat is de bron van liefde in huis? Is de bron 

de kracht van de tong of fysieke kracht? Als herder van de kudde 

heb ik gezinnen gezien die geregeerd werden door satanische 

krachten maar die er voor de gemeente uitzagen als zachtmoedige 

en vriendelijke schapen. Liefde is bekleed met hypocrisie en 

leugens. Wanneer we het gereedschap van de vijand gebruiken om 

liefde te zoeken, worden we door de hemel afgewezen, omdat dit 

niet het pad naar liefde is. Wanneer wij liefhebben maar de geest 

van onze familie schaden, is dat een kracht die vreemd is aan die 

van God. Wanneer we liefhebben, maar iemand tegelijkertijd laten 
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lijden, is dit een valse liefde. Als we liefhebben, maar geen genade 

en vriendelijkheid gebruiken, is dat een kracht die vreemd is aan 

die van de God die u heeft geschapen.  

Liefde wordt niet opgedrongen of opgelegd. Integendeel, liefde 

is gratis, en dat is precies waar de basis van dit geschenk ligt.  

Dwangmatige eigenschappen weerhouden een mens ervan lief te 

hebben. Helaas zijn er verbijsterende situaties waarin men niet 

weet hoe te handelen of te reageren op dwang. Mannen moeten 

in gedachten houden dat het vrouwelijk geslacht zeer makkelijk 

gekwetst wordt en wanneer dit gebeurt, kan ware liefde diep 

wegzinken. Erger is het wanneer iemand een ander pijn doet en 

niet in staat is om “sorry” te zeggen. Dan verkiest de persoon 

liever lijden en huilen, waardoor een relatie nog meer ver-

slechtert tot zij onherstelbaar wordt.  

Vrienden, liefde kan niet worden opgeëist; het kan niet worden 

bevolen; het kan niet worden opgelegd. Wanneer liefde in haar 

ware omvang wordt begrepen, is het een keuze. Het is zuiver en 

verheven en niet: “Ik zal mettertijd van hem houden.” Houdt 

God van ons met het verstrijken van de tijd?  

Wanneer liefde een eis wordt, is zij niet meer echt. Het wordt 

voor beiden ongemakkelijk en oneerlijk, aangezien het wordt ge-

bouwd op een schaduw, een leugen, die vroeg of laat zal instorten 

omdat het fundament zand is. Het fundament van liefde is: het 

goede voor de ander zoeken, en niet: het voordeel voor jezelf 

zoeken. Het is een gelukkige, onbaatzuchtige verbintenis en geen 

pijnlijk offer dat “moet worden gebracht om te behagen.”  

Mijn lieve broeder of zuster, wees voorzichtig met doen alsof je 

liefhebt om liefde af te dwingen. Niemand kan van ons eisen dat 

wij een man of een vrouw liefhebben, noch hebben wij het recht 

om die man of vrouw van ons te laten houden.  

Vriend, liefde is niet: vandaag wel maar morgen niet. Het is van 

elkaar houden, elke dag, het is gelukkig zijn omdat onze geliefde 

gelukkig is. Liefde is verloochening, opoffering en overgave. 

Het is in de eerste plaats een toewijding aan je eigen waardig-

heid terwijl je leert van de liefde van Christus.  



 - 17 - 

Denk na over wat ik u vertel. Hoezeer we ook proberen van 

iemand te houden, het hart kan niet worden misleid.  

 

Liefde wordt gewonnen 

Laten we luisteren naar het advies van een gezinsraadgever, de 

apostel Petrus.  

“Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de 

vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-

erfgenamen met haar van de genade van het leven; opdat uw 

gebeden niet verhinderd worden.” (1 Petrus 3:7). 

Hier verwijst de apostel naar het feit dat echtgenoten in het 

samen leven met hun vrouwen verstandig moeten zijn. Jezus, de 

voortreffelijke Leraar voor de gehele mensheid, geeft ons deze 

instructies: “ ‘Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u 

hen ook zo.’ (Matthéüs 7:12). Gezegende resultaten zullen als 

vruchten verschijnen van het zo handelen. ‘Met welke maat u 

meet, zal er bij u ook gemeten worden.’ (Matthéüs 7:2). Dit zijn 

krachtige motieven, die ons ertoe moeten aanzetten om elkaar 

met een zuiver hart, vurig lief te hebben. Christus is ons 

voorbeeld. Hij trok rond en deed goed. Hij leefde om anderen te 

zegenen. Liefde maakte al Zijn handelingen mooier en edeler.”  

–Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 214. 

“Liefde verleent haar bezitter een sierlijke, zedige en aangename 

houding. Zij verlicht het gelaat en maakt de stem zacht. Zij verfijnt 

en verheft het hele wezen.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, 

blz. 216. 

Wanneer liefde aanwezig is, is het leven vol genade, en dit zal in 

daden te zien zijn. De echtgenoten zullen een gezicht hebben dat 

verlicht is van vreugde en zij zullen zachte woorden van genegen-

heid en waardering uitspreken. De man zal voortdurend tegen zijn 

vrouw zeggen: “Ik hou van je. Ik wil altijd aan je zijde staan.” 

Waar zij ook is, zij zal hem roepen om hem te zeggen: “Ik hou 

maar van één iemand. Ik hou van jou en ik zal bij je zijn.” 

Wanneer één van hen zich alleen voelt, denk er dan aan om tegen 

elkaar te zeggen: “Ik ben je vrouw of man. Ik ben hier om je te 
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helpen, het is ons gezamenlijk verdriet en samen zullen we dit 

dragen.” Of, wanneer  er een moment is van vreugde, vergeet dan 

niet om deze vreugde te delen en je samen te verheugen.  

Verras uw vrouw altijd. Geef haar een mooi boeket bloemen. Ze 

zal zich heel gelukkig voelen als ze uw gebaren van liefde ziet. 

Ga er samen op uit om de natuur te aanschouwen of gewoon 

hand in hand te wandelen. De apostel Petrus zegt ons dat we 

wijs moeten zijn. U moet altijd opletten als uw vrouw gestrest is 

om een helpende hand te kunnen bieden en haar te kunnen 

helpen de lasten thuis te verlichten, misschien door de bezem op 

te pakken om te vegen of haar te helpen koken, of gewoon door 

wat tijd met haar door te brengen en bij haar te zijn.  

Ik herinner me een keer dat mijn vrouw en ik op een dag samen 

naar de samenkomst liepen. Terwijl we over het trottoir liepen, 

stond een dame wiens winkel aan de straatkant was, voor de 

deur en ze staarde ons aan. Toen we haar deur naderden, zei ze: 

“Jullie twee zijn een tafereel om te bewonderen; om te beseffen 

dat het mogelijk is.” Toen we stopten en met haar spraken, zei 

ze dat ze problemen had in haar huis, maar toen ze ons hand in 

hand zag wandelen, gaven we haar hoop voor haar eigen thuis-

situatie. Er zijn veel gezinnen en huizen die door te zien, kunnen 

geloven.  

Ouders, als u uw kinderen aan uw zijde hebt, vertel ze dan dat u 

van hen houdt. En als ze ver weg zijn, bel ze dan elke dag. Ze 

zullen altijd uw stem willen horen. En stop nooit met het zeggen 

van de magische woorden: “mijn kind” of “mijn zoon” of “mijn 

dochter.” Het komt zelden voor dat ik mijn vijf kinderen niet 

bel. Ik wil altijd naar ze luisteren en ik weet zeker dat ze ook 

graag naar mij luisteren.  

 

“Wanneer deze liefde in de ziel gekoesterd wordt, maakt zij het 

hele leven aangenaam, en oefent zij een verfijnende invloed uit op 

iedereen rondom. Wanneer wij haar bezitten, kunnen we niet 

anders dan gelukkig zijn, of het lot ons nu vriendelijk of on-

gunstig gezind is.” –Geest, karakter en persoonlijkheid, blz. 216.  
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Als u misschien denkt dat de liefde is verdwenen of al verloren 

is gegaan, dan is het eenvoudig de tijd voor u om actie te 

ondernemen. Als u denkt dat u geen liefde te geven hebt, vraag 

het dan aan de Auteur van de liefde, God, en Hij zal u de nodige 

wijsheid geven om de praktijk van de geopenbaarde liefde in 

daden om te zetten; in daden van liefde en genegenheid.  

Jezus was uitgenodigd op de bruiloft in Kana in Galilea en 

terwijl Hij daar was, raakte de wijn op. Op aanraden van Maria 

was er nieuwe wijn nodig en Jezus beval de kruiken met water te 

vullen. Onmiddellijk maakte het water deel uit van een wonder, 

toen het in betere wijn werd veranderd en het feest werd met 

vreugde voortgezet. Misschien kwam er ook een einde aan de 

vreugde en het geluk in uw huis en denkt u dat er geen oplossing 

is voor uw problemen. Als dit met u gebeurt, nodig dan Jezus uit 

in uw huis, vertel Hem wat er met u aan de hand is, en Hij zal u 

eenvoudig zeggen dat u het water moet schenken. “Wat is dat”?, 

zult u zich afvragen. Jezus wil gewoon dat u actie onderneemt. 

Het wonder zal meteen volgen. Maar als er geen actie is, zijn er 

geen wonderen. Jezus houdt van uw gezin en is bereid de 

grootste wonderen te doen, zodat u een gelukkig huwelijk zult 

hebben.  

Mijn vrouw heeft een website voor gezinshulp. Op een dag 

belde een zuster uit Ecuador haar op en vertelde haar dat haar 

thuissituatie hopeloos was. Toen we luisterden en met haar man 

konden praten, gaven we hen het advies om elkaar te verrassen 

met een cadeautje en om tijd te nemen om samen te wandelen. 

Misschien leek de oplossing te simpel, maar de vreugde was 

groot op hun blije gezichten en oh, wat wilden ze graag gelukkig 

leven! Voor ons leek het advies dat we gaven zo eenvoudig, 

maar het had een buitengewoon resultaat. Ja, mijn geliefde 

broeders, liefde wordt gewonnen en niet opgelegd.  

“Liefde leeft van activiteit – Liefde kan niet leven zonder 

activiteit. Elke handeling doet haar toenemen, versterkt haar en 

breidt haar uit. Liefde zal de overwinning behalen, wanneer 

argumenten en gezag machteloos zijn. Liefde werkt niet voor 
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winst of beloning. Toch heeft God verordend, dat groot gewin 

het zekere resultaat zal zijn van elke daad van liefde. Zij 

verspreidt zich van nature en werkt in stilte. Toch is zij sterk en 

machtig in haar doel om groot kwaad te overwinnen. Zij smelt 

en verandert wanneer zij beïnvloedt. Zij grijpt het leven van 

zondige mensen aan en raakt hun hart, wanneer alle andere 

middelen vruchteloos zijn gebleken.” –Geest, karakter en 

persoonlijkheid, blz. 217. 

 

Conclusie 

“Liefde is een plant van hemelse oorsprong en deze moet 

gekoesterd en gevoed worden. Liefhebbende harten, waarheids-

getrouwe, liefdevolle woorden, zullen gelukkige gezinnen doen 

ontstaan en verspreiden een verheffende invloed over allen die 

binnen hun invloedssfeer komen.” –Brieven aan jonge mensen, 

blz. 24.  

Liefhebben, mijn geliefde broeders en zusters, is een leerproces bij 

het kruis van Christus. Liefde is de essentie van het christendom. 

U kunt veel profetieën kennen, een uitstekende uitlegger zijn, u 

kunt een zeer goede reputatie hebben in de gemeente, maar als u 

niet weet hoe u moet liefhebben, is uw geloof tevergeefs; uw 

werken zijn tevergeefs in uw christelijke gemeenschap. Als u niet 

weet hoe u moet liefhebben, bent u leeg, gekwetst, haatdragend en 

bitter. Als u niet weet hoe u moet liefhebben, zult u altijd degenen 

kwetsen die van u houden. Als we niet weten hoe we moeten 

liefhebben, als man of als vrouw, hebben we het zuivere evangelie 

van Jezus Christus niet gekend, want God is liefde en alles wat 

zonder liefde wordt gedaan, heeft geen betekenis. Proberen lief te 

hebben door gebruik te maken van de imposante kracht van fysiek 

of zelfs religieus geweld, is een psychologische en fysieke mis-

handeling waarvoor we, als dit als een zaak voor de rechtbanken 

van de aarde zou worden gebracht, hard worden beoordeeld.  
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“De getuigenissen mogen nooit gebruikt worden als een stok om 

een broeder of zuster de dingen te laten zien zoals wij ze zien.” 

–Counsels for the Church, blz. 31.1 

Er zijn veel echtgenoten en kinderen die op de dag van het 

laatste oordeel voor een grote verrassing zullen komen te staan. 

Kinderen zullen veroordeeld worden omdat ze geweld, opstan-

digheid en bedreigingen hebben gebruikt om aandacht te vragen 

voor hun egoïstisch hart, want God zal hen laten zien dat ze 

nooit echt van hun ouders hebben gehouden en dat het slechts 

materiële belangen waren die hen dicht bij hun ouders brachten.  

Er zullen veel echtgenoten zijn, die de gemeente lieten zien dat 

ze van elkaar hielden, maar wanneer de Heere Zijn boeken zal 

openen, zal Hij openbaren dat alles een façade was die ze 

verborgen hielden onder de mantel van hun godsdienstigheid. 

Het zal duidelijk zijn dat veel echtgenoten geweld gebruikten 

om geliefden op te eisen. Er zullen er zijn die hun echtgenoten 

slaan om hun autoriteit te tonen. Het gebruik van vernederende 

woorden die de waardigheid van een echtgenoot vernietigden, 

zal duidelijk worden. Wat een triest schouwspel, zoals we zullen 

terechtstaan voor de Koning der koningen en Heer der heren.  

Mijn geliefde broeders en zusters, ik spreek tot u met heel mijn 

hart als ik u vertel, dat er velen zijn die proberen lief te leren 

hebben door romantische boeken te lezen, vol stappen en regels 

om liefde te vinden. Maar niets en niemand zal ons de ware 

betekenis van de liefde leren zoals Jezus. De persoon die Jezus 

niet echt kent, zal nooit, maar dan ook nooit leren om echt lief te 

hebben. De persoon die niet liefheeft om in opoffering te geven, 

heeft niet geleerd lief te hebben. De persoon die liefheeft en de 

ander niet dient, heeft de liefde niet gekend. Degene die liefheeft 

en niet 70 maal 7 keer vergeeft, heeft niet geleerd lief te hebben. 

Wie liefheeft zonder vriendelijkheid en barmhartigheid, heeft de 

liefde niet gekend. Wie de liefde niet kent, kent God niet, en wie 

                                                 
1 Noot van de vertalers: Dit citaat is niet van zr. Ellen White, maar van de 
beheerders van het Ellen G. White Estate. 
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God niet kent, zal de eeuwigheid niet kennen. Gelovig zijn 

betekent niet dat je een goede christen bent. Het kenmerk van 

dwangmatige kracht kan identificeren wiens kind u bent. 

Vandaag nodig ik u uit om op uw knieën te gaan, u te 

vernederen voor God en tegen Hem te zeggen: “Heer, vergeef 

me, omdat ik heb liefgehad volgens mijn vleselijk hart, waar ik 

alleen maar aandacht eiste, soms zelfs met geweld. Vergeef mij 

Heer, omdat ik mijn gezin bang voor mij heb gemaakt; omdat 

mijn daden bedreigend kunnen zijn geweest. Heer, leer mij lief 

te hebben, zoals U van mij houdt.” Amen!  

 

Oproep 

Omdat u bent geroepen, nodig ik de vertegenwoordigers van elk 

huwelijk vandaag uit om hun huwelijksgeloften op dit moment 

te hernieuwen. U en uw echtgenoot. Samen zullen we tegen God 

zeggen: “Heer, dank u voor uw plan voor ons leven en ons 

gezin.” Ik weet dat iemand denkt: Misschien is dit in theorie 

heel mooi, maar in ons huwelijk werkt het niet. Aan onze liefde 

is al een einde gekomen! U denkt misschien dat uw relatie totaal 

gebroken is; dat de liefde voorbij is. Maar ik wil u vertellen dat 

God een expert is in wonderen. God is een expert in het 

repareren en alles nieuw maken in uw leven. God wil u liefde 

geven zonder dwang. God nodigt iedereen uit die die liefde wil 

hebben die alleen Hij geeft en op dat moment zal God Zijn 

zegeningen in uw huwelijk uitstorten. God zegene u! Amen. 

 

_____ 
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33ee  lleezziinngg  ––  vvrriijjddaagg  1133  mmeeii  22002222  
 

Liefde zonder leugens 
Door br. Juan Quezada, Chili 

 

alse lippen zijn voor de HEERE een gruwel, maar wie 

betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig.” 

(Spreuken 12:19).  

“Lieg alsjeblieft niet tegen me!” Dit is meer dan een verzoek! 

Dit is een smeekbede die voortkomt uit het hart van een persoon 

die niet gekwetst wil worden. Leugens kwetsen, beledigen, 

breken het vertrouwen en vernietigen de vrede en harmonie. 

Leugens hebben schadelijke effecten op zakelijke relaties en 

vriendschappen, maar in het bijzonder en op een destructieve 

manier op liefdesrelaties en huwelijken.  

Hoe prettig is het om mensen in de ogen te kunnen kijken, 

zonder het ongemak te ervaren dat u tegen ze gelogen hebt? Als 

waarachtigheid en eerlijkheid een aangename en bevredigende 

sfeer scheppen onder uw vrienden en collega’s, hoeveel te meer 

zouden deze deugden dan geluk, vrede en harmonie in uw 

huwelijk en thuis kunnen garanderen? 

 

“V 
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Gebrek aan geloofwaardigheid 

Salomo waarschuwt ons en vertelt ons dat een waarheidsgetrouw 

persoon zijn reputatie als betrouwbaar voor altijd behoudt, terwijl 

de leugenaar dit slechts voor een kort moment volhoudt.  

Om een leugen vol te houden, moet u uw toevlucht nemen tot nog 

meer leugens, waardoor u een persoon wordt die niet geloof-

waardig is en zelfs als u de waarheid spreekt, zullen er mensen 

zijn die u niet zullen vertrouwen. Maak u in dat geval niet druk 

om degenen die u niet geloven. Wees in plaats daarvan bedroefd 

als u begrijpt dat u iemand bent geworden die niet kan worden 

geloofd en vraag God met oprecht gebed om u te helpen weer een 

betrouwbaar persoon te worden. 

 

Ik geloof hem/haar niet meer 

Er zijn veel redenen waarom iemand een relatie of huwelijk kan 

vernietigen, maar vaak is het allemaal voortgekomen uit een 

leugen. In het begin leek de leugen misschien onbeduidend of 

klein, maar het ondermijnde het vertrouwen. Onthoud, mijn 

beste vriend, dat de meest bittere waarheid altijd beter zal zijn 

dan de zoetste leugen. Gods raad is dan ook niet voor niets: 

“Houd u ver van bedrieglijke zaken…. ” (Éxodus 23:7). 

 

Empathie en de gouden regel 

Mijn beste vriend, als u van “liegen” en “bedriegen” een ge-

woonte hebt gemaakt of wanneer u in de verleiding komt om te 

liegen, dan nodig ik u met christelijke genegenheid uit om een 

oefening te doen die u zal helpen begrijpen dat het geen goede 

gewoonte is. 

U dient zichzelf af te vragen: Wat als ik degene was die lijdt 

onder deze leugen of bedrog? Hoe zou ik mij dan voelen? Wat 

zou mijn reactie daarop zijn? Hoe groot zou mijn pijn en 

teleurstelling zijn? Het is waarschijnlijk dat u niet eens aan die 

mogelijkheid wilt denken, omdat niemand zo’n ervaring wil 
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meemaken. En op zo’n moment is het de tijd om empathie te 

oefenen, wat niets anders is dan het vermogen om de gevoelens 

en ervaringen van anderen te begrijpen en te delen.  

Hoeveel mensen zouden zich niet van liegen of bedriegen 

afkeren, als zij zich maar zouden verplaatsen in de persoon die 

zij willen verraden of bedriegen.  

Onze Heer Jezus Christus, die Zijn grote liefde voor de hele mens-

heid heeft getoond door Zijn leven te geven om de mensheid te 

redden, heeft ons in de Bergrede de gouden regel geleerd; een 

regel die wij nooit mogen vergeten. “Alles dan wat u wilt dat de 

mensen u doen, doet u hun ook zo…” (Matthéüs 7:12). 

Hoe anders zou alles zijn als dit eenvoudige, maar waardevolle 

advies in de praktijk zou worden gebracht, omdat het wijsheid, 

respect en empathie bevat. Hoeveel wonden, echtscheidingen en 

hoeveel pijn zouden daarmee vermeden worden; hoeveel vrede 

en geluk zouden zich vermenigvuldigen; hoeveel kinderen zou-

den opgroeien in gelukkige gezinnen, onder de gezonde en sta-

biele begeleiding van hun ouders. Oh, als alleen deze gouden 

regel zou worden nageleefd, hoe anders zou onze wereld er dan 

uitzien? 

 

De oorsprong van leugens 

Liegen is niet in het menselijk hart ontstaan, hoewel de mens-

heid liegen wel vaak beoefent. De Heere Jezus ontmaskerde 

satan als de vader van de leugen: “U bent uit uw vader de duivel, 

en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensen-

moordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want 

er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, 

spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar 

en de vader van de leugen.” (Johannes 8:44).  

Uit deze uitspraak kunnen we opmaken dat wie liegt, een zoon 

en volgeling van satan wordt, die Jezus bestempelt als de vader 

en aanstichter van de leugen. 
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Leugens en hun gevolgen  

Het Gleiwitz-incident. In de nacht van 31 augustus 1939 

voerden nazileiders wat bekend staat als een montage uit, “De 

Valse Vlag”, toen ze een Poolse aanval op het Duitse radio-

station Gleiwitz simuleerden. Dit werd gedaan door het gebruik 

van gevangenen en onschuldige mensen die zij voorstelden als 

Poolse soldaten die het Duitse radiostation aanvielen; mensen 

die zij later vermoordden. De volgende dag brak de bloedige 

Tweede Wereldoorlog uit, die aan meer dan zeventig miljoen 

mensen het leven kostte. De aanval op het radiostation in 

Gleiwitz was een leugen geweest tegen een zeer hoge prijs.1 

In het algemeen zijn de gevolgen van een leugen niet meetbaar, 

maar hoe klein de leugen ook is, de resultaten ervan zullen 

altijd betreurenswaardig zijn. Hoeveel huwelijken die gelukkig 

hadden kunnen zijn, eindigden in echtscheidingen door een 

leugen of bedrog? Hoeveel mensen hebben een einde aan hun 

leven gemaakt, omdat ze niet konden of niet wisten hoe ze met 

de pijn van een verraad of leugen om moesten gaan? Hoeveel 

kinderen hebben de ellende en pijn moeten betreuren van het 

niet kunnen opgroeien en samenwonen met beide ouders van-

wege een leugen? Hoeveel mensen hebben jaren van verdriet 

en pijn meegemaakt, in een depressie gedompeld vanwege een 

leugen? Maar het trieste en destructieve effect van liegen wordt 

niet altijd alleen ondervonden door degenen die er het slacht-

offer van waren. Hoeveel mensen leven tegenwoordig onder 

het overweldigende gewicht van een schuldig geweten van-

wege een leugen die ze niet hebben kunnen of willen beken-

nen? Veel van deze mensen bereiken het graf na een droevig en 

somber leven te hebben geleid. “Wie bedrog pleegt, zal binnen 

mijn huis niet verblijven. Wie leugens spreekt, zal voor mijn 

ogen geen stand houden.” (Psalm 101:7). 

                                                 
1 Dennis Whitehead “The Gleiwitz Incident” After the Battle, Magazine #142 

(maart 2009).  
 



 - 27 - 

Gods aanbeveling 

“Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat recht-

vaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, 

als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk 

dat.” (Filippensen 4:8).  

God raadt ons aan om eerlijke en betrouwbare mensen te zijn. 

Dit zal pijn en verdriet voor anderen vermijden, wat zal resul-

teren in vrede voor ons hart.  

Wanneer de leugen ons heeft getroffen 

Ik ben er zeker van dat u op een bepaald moment in uw leven 

bent getroffen door een leugen of bedrog in één van zijn vormen. 

Het was waarschijnlijk geen prettige ervaring en waarschijnlijk 

heeft u daardoor met pijn en verdriet moeten worstelen. Of 

misschien kwam u in de verleiding om te liegen en te bedriegen 

en lijdt u nu onder de gevolgen. Wanhoop niet; in God is er een 

oplossing.  

De Heere Jezus, die ons onderwijst door middel van het “Onze 

Vader”, laat ons zien hoe we de pijn en het verdriet kunnen die 

een leugen of bedrog kan hebben veroorzaakt, te boven komen 

en hoe we de vrede kunnen herstellen en herwinnen die verloren 

is gegaan door de fouten en leugens die we hebben bedreven. 

Met alle ijver moeten we verzoening zoeken met onze mede-

mensen, vooral met onze echtgenoot en met God.  

Jezus raadt ons aan in onze gebeden en in onze praktijk de vol-

gende zinsnede op te nemen die vrede en verzoening inhoudt:  

“En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren 

vergeven...” (Matthéüs 6:12). Wat een grote vrede kan er worden 

bereikt, hoeveel verzoeningen kunnen er worden bewerkstelligd, 

hoeveel gezinnen kunnen worden herbouwd, hoeveel kinderen 

kunnen de vreugde ervaren om hun ouders weer in harmonie te 

zien, als we acht slaan op deze raad van Degene die liefde is en 

vriendelijkheid.  

Ten eerste leert Jezus ons dat we onze fouten en zonden moeten 

erkennen toen Hij sprak: “vergeef ons onze schulden”. Natuurlijk 
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is dit niet eenvoudig, maar het is noodzakelijk. Het vermogen om 

vergeving te vragen en een nederige houding aan te nemen is niet 

natuurlijk voor het menselijk hart, maar God kan en zal het u 

geven, als u Hem daarom vraagt. Maar het is niet genoeg om 

alleen om vergeving te vragen als we hebben gelogen of iemand 

hebben verraden. Jezus leert ons ook dat we bereid moeten zijn 

om degenen te vergeven die ons beledigen of die ons pijn en 

verdriet hebben bezorgd door een leugen of een verraad. Het 

vermogen om te vergeven is niet bekend in het menselijk hart. In 

plaats daarvan koesteren wij wrok, woede en wraak te koesteren, 

wat ons alleen nog meer schade berokkent. In plaats van de 

problemen op te lossen, storten we ons in grotere angst en lijden 

die gemakkelijk lichamelijke en psychische ziekten kunnen 

veroorzaken. “Een blij hart bevordert de genezing, maar een neer-

slachtige geest doet de beenderen verdorren.” (Spreuken 17:22). 

We moeten God vragen om ons het vermogen te geven om te 

vergeven, net zoals Hij ons vergeeft. We moeten ook om ver-

geving vragen wanneer we onze naaste pijn en lijden hebben 

bezorgd, vooral bij degenen van wie we houden en met wie we 

besloten hebben ons leven te delen. Dit zal leiden tot het begin 

van een leven van vrede en harmonie en de effecten van deze 

keuze zullen prachtige resultaten brengen in uw leven en uw huis.  

Het is mijn wens en gebed dat God uw leven mag zegenen, dat 

Hij u mag helpen een oprecht persoon te zijn, en dat u in vrede 

met God en met uw medemensen mag leven, vooral in uw huis. 

Amen. 

 

_____ 
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44ee  lleezziinngg  ––  SSaabbbbaatt,,  1144  mmeeii  22002222  

 

Van aangezicht tot aangezicht 
Door br. Pablo M. Hunger, Argentinië, Verenigde Staten 

 

an aangezicht tot aangezicht heeft de HEERE met u 

gesproken op de berg, vanuit het midden van het vuur.” 

(Deuteronomium 5:4). 

Ik herinner me een verhaal over een klein meisje dat graag kijkt 

naar een weide vol bloemen, met zijn adembenemende panorama 

van de natuur en zijn overvloedige, rijke geur. Op een dag kreeg 

dit kleine meisje het nieuws dat deze weide was verkocht en dat 

er een stedelijke omgeving van zou worden gemaakt. Al snel 

arriveerden de vrachtwagens en de bulldozers en al de mooie 

natuur verdween. Toen de vader de teleurstelling in de ogen van 

zijn dochter zag, kwam hij met een idee. “Ik heb een idee”, zei 

hij. “Waarom zoeken we niet een stuk land. We zullen het met 

bloemen vullen en kunnen zo blijven genieten van de schoonheid 

van Gods schepping!” 

Het kleine meisje was enthousiast en samen gingen ze op zoek 

naar een geschikt perceel. Zodra ze toestemming hadden om te 

planten, gingen ze meteen aan de slag en al snel was alles klaar; 

“V 
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het gras was geplant en de bloemen begonnen prachtig te 

bloeien. Ze besloten om een tuinopeningsfeest te organiseren. 

De buren werden uitgenodigd voor dit speciale evenement, dat 

in de bloementuin zou worden gehouden. Maar er gebeurde iets 

onverwachts. Het begon enkele dagen te regenen en de regen 

overstroomde en beschadigde de tuin. Toen ze het desastreuze 

resultaat zagen, vroeg het bezorgde kleine meisje aan haar 

vader: “Wat gaan we doen met het tuinopeningsfeest?” De vader 

antwoordde: “Maak je geen zorgen. We zullen een oplossing 

vinden. We zullen de schade herstellen, en dan zullen we het 

feest organiseren zoals we hadden gepland.” En zo gebeurde het. 

Samen gingen ze aan het werk, vervingen de beschadigde 

planten en voegden zelfs nieuwe dingen aan de tuin toe. Toen ze 

klaar waren, was er zelfs een waterfontein en was de tuin nog 

mooier dan vóór de overstromingen. Iedereen die naar het 

openingsfeest kwam, verwonderde zich over de natuurlijke 

schoonheid van de tuin, dat alle aanwezigen vreugde bracht. 

Onze gezinnen en onze huwelijken zijn als dit verhaal. We 

hebben mooie dagen, mooie maanden en mooie jaren. Maar er 

zullen ook uitdagingen komen en onverwachte problemen, die 

ons geluk zullen proberen te beïnvloeden. De vader in dit ver-

haal ging de situatie met een zeer positieve instelling en met 

groot vertrouwen tegemoet. Hij gaf zijn dochter altijd hoop. Hij 

was gefocust op het vinden van een oplossing en door een stap 

buiten zijn comfortzone te zetten, spande hij zich consequent in 

om het verheven doel te bereiken dat zou bijdragen aan het 

geluk van zijn dochter. Hoewel andere moeilijkheden de over-

hand leken te hebben, gaf hij niet op en werd de tuin nog mooier 

dan hij ooit was geweest. 

 

Bloemen van het huis 

Wat zijn de bloemen of decoraties in uw huis waar uw gezin het 

meest van geniet? Zijn deze mooie creaties niet de woorden van 

vriendelijkheid, daden van genegenheid en de geur van Christus’ 

liefde als Hij in het huis regeert? Wanneer was de laatste keer 
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dat u een warme glimlach en een woord van genegenheid 

deelde, of tijd alleen aan uw kind of echtgenoot besteedde? 

Laten we ons meer bewust zijn van de behoeften en verlangens 

van onze kinderen of van onze echtgenoten. Wanneer ze een 

behoefte of een verlangen uiten, betekent dit waarschijnlijk dat 

ze erover hebben nagedacht en het al geruime tijd in hun hart 

hebben overwogen. Als ze deze dingen uiten, moeten we het 

serieus nemen en niet negeren. Natuurlijk kunnen we niet aan 

elke wens of elk verzoek tegemoet komen, maar laten we ons 

best doen om liefde te delen via onze woorden en daden, met 

onze familieleden. Laten we kijken hoe we kunnen bijdragen 

aan hun geluk en hun geestelijke, emotionele, mentale en 

fysieke groei. 

 

Bekwaam in Christus 

De apostel Paulus vertelt ons in 2 Korinthe 3:2 dat we een open 

brief zijn. Deze brief is open, zodat anderen hoop kunnen vinden. 

Zij kunnen lezen over Christus en de boodschap van het goede 

nieuws van het evangelie in ons, “geschreven niet met inkt, maar 

door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op 

tafelen van vlees, van de harten.” (2 Korinthe 3:3). “Hij heeft ons 

namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond 

te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, 

maar de Geest maakt levend.” (2 Korinthe 3:6). God is de Enige 

die van ons bekwame vaders en moeders kan maken en ons kan 

helpen om het evangelie thuis na te leven! We hebben de hulp van 

de levende God nodig! We mogen ons niet onderwerpen aan 

satans plannen. Ook mogen we niet onderworpen zijn aan onze 

eigen neigingen en zonden. Jezus heeft de macht om ons te helpen 

een houding te verkrijgen die God verheerlijkt en ons leven en 

huis verfraait. 

“En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen... 

Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder 

hen die zalig worden... maar voor de eersten een levensgeur, die 

leidt tot het leven...” (2 Korinthe 2:14-16). 
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Bezwijk niet! 

Soms lijkt het offer dat nodig is om het welzijn van het gezin tot 

stand te brengen, te moeilijk. We hebben het gevoel dat we 

bezwijken, wanneer we de lange lijst zien van dingen die nodig 

zijn om de harmonie in huis te bewaren. Maar God zegt ons: 

“bezwijk niet”! 

“Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de 

barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet.” 

(2 Korinthe 4:1). Het verbond dat u met God heeft gesloten in 

het huwelijk en de kinderen die God u heeft gegeven, zijn een 

werk van volharding en een verantwoordelijkheid die we moeten 

dragen. Wij mogen niet moe worden, ons best te blijven doen en 

de liefelijke geur te geven, die ons gezin gelukkig maken.   

Uitdagingen, problemen, irritaties, groot of klein, onbeduidend 

of belangrijk, zullen zich altijd voordoen. Maar we moeten ze 

onder ogen zien en de confrontatie van aangezicht tot aangezicht 

niet uit de weg gaan. De uitdaging is een oplossing te zoeken, 

door een hoger doel voor ogen te houden dat God verheerlijkt, 

in plaats van ons te laten meeslepen door ontmoediging, of toe 

te geven aan de zonde. Als de dief rond uw huis loopt, wat moet 

het hoofd van het huishouden dan doen? Moet hij zich verber-

gen of hem persoonlijk confronteren? Zo dienen we ook de 

uitdagingen van aangezicht tot aangezicht het hoofd te bieden, 

met alle wijsheid en voorzichtigheid. Christus staat aan uw kant, 

dus confronteer de inbrekers van aangezicht tot aangezicht en 

laat ze niet binnen. 

“Laten de leden van een gezin bidden, dat God hun tong, oren en 

ogen – en alle andere leden van hun lichaam – heiligt. Als je met 

kwaad in aanraking komt, hoef je er niet perse door overwonnen 

te worden. Christus heeft het mogelijk gemaakt, dat ons karakter 

een geur ten goede kan zijn. Hoeveel mensen onteren Christus en 

geven binnen de huiselijke kring een verkeerd beeld van Zijn 

karakter! Hoeveel mensen schieten tekort in het tonen van geduld, 

verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid en ware liefde! Veel 

mensen hebben hun voorkeuren en antipathieën. Ze voelen zich 
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vrij om hun eigen neigingen de vrije teugel te laten. En ze verge-

ten Christus’ wil, karakter en werken te tonen. Het leven van 

Jezus is vol vriendelijkheid en liefde. Groeien we in Zijn 

Goddelijke natuur? Vaders en moeders: beloof God, plechtig dat 

jullie Hem belijden lief te hebben en te gehoorzamen, dat jullie 

door Zijn genade het niet met elkaar oneens zullen zijn. Maar 

toon in eigen leven en temperament een geest, die jullie aan je 

kinderen toewensen.” –Het Bijbels gezin, blz. 144, 145. 

Onze tongen, oren en ogen kunnen tot grote zegen zijn voor onze 

partner en voor onze kinderen! Maar ze zijn ook vaak de oorzaak 

van ons bedrog, en kunnen anderen schaden, en tot zonde leiden 

wanneer we de duivel een wig laten drijven in onze geest. 

 

Oog in oog met de zonde 

Het Woord van God raadt ons aan: “Daarom, aangezien wij deze 

bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, 

verliezen wij de moed niet. Integendeel, wij hebben de schande-

lijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in 

bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het 

openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk 

menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God...”  

(2 Korinthe 4:1, 2). 

Koning David werd meegesleept door zijn verlangens en beging 

een reeks ernstige fouten toen hij naar een vrouw keek vanuit 

zijn raam. Uiteindelijk moest hij de situatie onder ogen zien, er 

oog in oog mee staan. Weliswaar wachtte hij tot hij ontdekt 

werd, maar de gevangenis van zijn gedachten waarschuwde hem 

al dat hij de situatie uiteindelijk onder ogen zou moeten zien. 

“Toen zei Nathan tegen David: U bent die man! Zo zegt de 

HEERE, de God van Israël: Ík heb u tot koning gezalfd over 

Israël en Ík heb u uit Sauls hand gered...Voorzeker, ú hebt in het 

geheim gehandeld, maar Ík zal dit doen ten aanschouwen van heel 

Israël en in het volle licht.” (2 Samuël 12:7, 12).  God kende 

Davids fouten heel goed en David moest oog in oog met de zonde 

staan. 
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Nadat zij door een teleurstelling was gegaan met haar man, 

sprak een vrouw de volgende woorden: 

“Leugens kunnen vriendschappen, huwelijken en families breken. 

Mijn man zei dat hij loog, omdat hij bang was me te verliezen. 

Maar hij verloor me, omdat hij tegen me loog. Het lijkt makke-

lijker om dingen onder het tapijt te vegen, om ons ware ik te 

verbergen, zodat we harde waarheden niet hoeven te accepteren, 

te confronteren of onder ogen te zien. Ik heb ooit gehoord dat het 

makkelijker is om 100% van de tijd trouw te zijn aan je principes 

dan 98% van de tijd. Ik denk dat dit klopt, maar ik begrijp dat 

echte eerlijkheid niet altijd makkelijk is. Er is veel moed voor 

nodig om kwetsbaar, transparant en authentiek te zijn en je ware 

ik te ontdekken. De waarheid was verwoestend, ik voelde me niet 

gerespecteerd, ik voelde me niet geliefd, niet ondersteund en 

zonder zorg. Ik voelde me een dwaas; maar de waarheid bracht 

duidelijkheid in de chaos en verwarring die al zo lang gaande 

was. Het was een verademing. Ik had medelijden met hem en dat 

was beangstigend. Ik wilde hem niet vertrouwen, want dat zou te 

riskant zijn. Hoewel ik op mijn intuïtie had vertrouwd, hadden 

zijn leugens me beroofd van de vrijheid om weloverwogen 

beslissingen te nemen. Er was een gevoel van verontwaardiging 

dat me niet met rust liet, omdat het leek alsof ik een verkeerd idee 

had over wie ik was. Ik waardeer de waarheid, juist wanneer de 

waarheid pijn doet.” 

De Bijbel vertelt ons om “af te zien van het verborgene en 

schandelijke.” Als we niet leren afstand te doen van het verbor-

gene en schandelijke, omdat we het koesteren, zal God het aan 

iedereen en in het volle zonlicht moeten openbaren. Er zijn zonden 

in gezinnen die verborgen zijn geweest. Er zijn schandelijke zaken 

die in gezinnen niet zouden moeten bestaan. God doet een beroep 

op alle gezinnen, stellen en jonge mensen. We weten hoe diep 

David moest lijden vanwege zijn zonde en hoe het volk van Israël 

als geheel leed vanwege Davids fout. De zonde zal ons altijd 

inhalen. Daarom is het vandaag de dag zo belangrijk om afstand te 

doen van alle verborgen en schandelijke dingen. We dienen de vij-
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and van aangezicht tot aangezicht te confronteren en afstand te 

doen van het bondgenootschap, dat we hem hebben aangeboden! 

Hoeveel ellende is er niet voortgekomen uit verborgen zonden, of 

het nu gaat om ondeugden, immoraliteit, leugens of verbaal 

geweld. God staat aan uw zijde en nodigt u uit om de beslissing te 

nemen om op te geven wat uw huis, uw relatie of uw gezin 

vernietigt. Hiervoor is een dialoog nodig met God, maar misschien 

ook een dialoog tussen echtgenoten, tussen kinderen en hun 

ouders. “Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u 

gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt 

veel tot stand.” (Jakobus 5:16).  

Deze wereld is omgevormd tot een ziekenhuis voor zieke 

patiënten. Niet vanwege Covid-19, maar omdat de wereld vol is 

met mensen die God en Zijn waarheden niet echt kennen. De 

enige manier waarop we echte vrijheid zullen bereiken, is door 

de waarheid te verheffen. Gezinnen worden vernield. De geest 

van jonge mensen wordt vernietigd door zonde, door de dingen 

die hun jonge ogen op tv of sociale media zien. Veel mensen 

zoeken bij verschillende bronnen hun remedie, maar alleen 

Christus kan de remedie geven die de zondaar nodig heeft en 

hem verzoening schenken. Het maakt niet uit hoe klein of groot 

uw zonde is, of hoeveel uw gezin er al door is aangetast. 

Vandaag is de dag dat God tegen u zegt: “Kom naar Mij toe, 

allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” 

(Matthéüs 11:28). 

 

Oog in oog met geluk 

Hoe lief zijn foto’s van pasgetrouwde stellen die elkaar oog in 

oog aankijken. Ze drukken aantrekkingskracht en diepe liefde 

uit. Er is niets tussen hen dat ze scheidt. Deze foto’s drukken 

vriendschap uit. Wanneer u uw partner in de ogen kunt kijken, 

versterkt het uw vertrouwen en laat het een kristalheldere 

transparantie in uw leven zien. Door opzettelijk te proberen te 

delen wat u op uw hart heeft, door met elkaar te praten, lossen 

de obstakels zich op. Hoe meer we persoonlijk met elkaar 
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spreken, hoe meer de misverstanden zullen vervagen en hoe 

meer we ons vrij zullen voelen om elkaar te dienen. Beiden 

zullen op zoek gaan naar nieuwe ideeën, om het pad van het 

huwelijksleven aangenamer te maken. Als we voortdurend van 

aangezicht tot aangezicht nadenken over God, zullen we ons op 

een dag ook verheugen als we Zijn zegen ontvangen in plaats 

van woorden van veroordeling te horen. Laten we samen met 

onze echtgenoot proberen te groeien onder Gods zegen en in 

harmonie met God. 

Iemand van aangezicht tot aangezicht aankijken, drukt eerlijk-

heid, oprechtheid en een zuiver geweten uit.  

In een artikel over “de kracht van face-to-face (oog in oog) 

communicatie op de werkplek” werd het volgende geschreven: 

“Met de verspreiding van digitale kanalen en de opkomst van 

thuiswerken, is face-to-face communicatie belangrijker dan ooit 

geworden. Ondernemingen zien dit steeds meer in en bedrijven 

zoals Google, Apple en IBM zijn begonnen werknemers terug 

naar kantoor te laten komen. Talloze onderzoeken hebben de 

waarde van persoonlijke communicatie aangetoond. Ze bouwen 

relaties, wakkeren onderlinge emoties aan en bouwen onderling 

vertrouwen op. Psychologe Susan Pinker, auteur van “The 

Village Effect”, stelt zelfs dat persoonlijk contact ons gezonder, 

gelukkiger en slimmer maakt.” 

“Er zijn veel manieren om iemand te bedanken: een kaart, een e-

mail of zelfs een plakbriefje op iemands bureau. Maar het is nog 

beter om het persoonlijk te zeggen.” 

“Wanneer emoties intens zijn, zijn persoonlijke gesprekken 

belangrijk om medeleven te tonen en misverstanden te voor-

komen. Toon, lichaamstaal en woorden kunnen verkeerd worden 

geïnterpreteerd als ze niet direct en rechtstreeks worden waar-

genomen. Een van de tekenen van een effectieve en empathische 

leider is om de moed te hebben zichtbaar te zijn bij het delen 

van slecht nieuws.”1 

                                                 
1 S. Jones, ‘Why leaders should never underestimate the power of face-to-

face communication’, poppulo.com, 4 februari 2019. 
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De wereld van de technologie en de (economische) handel 

leerde wat God vanaf het begin met Zijn kinderen en Zijn volk 

in praktijk had gebracht. “De HEERE sprak tot Mozes van aan-

gezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt...” 

(Éxodus 33:11). 

“En er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die 

de HEERE kende van aangezicht tot aangezicht.” 

(Deuteronomium 34:10). 

“Van aangezicht tot aangezicht heeft de HEERE met u gesproken 

op de berg, vanuit het midden van het vuur.” (Deuteronomium 

5:4). 

Om succes en harmonie in vriendschap te bereiken, moeten we 

eerlijk, transparant en persoonlijk communiceren. Adam en Eva 

spraken ‘face-to-face’ met God. Leer van God, die jouw vriend 

wil zijn en die met jou wil spreken! Accepteer Gods advies en 

leer van Zijn voorbeeld door op deze manier te communiceren 

met je partner, je kinderen en met je ouders. Persoonlijke 

communicatie, met liefde, met geduld, met hoop en met 

vreugde. 

Laten we niet vergeten om glimlachen en daden van liefde te 

delen met onze gezinsleden. Laten we hier niet mee ophouden 

vanwege trots of een andere zonde. Laten we niet stoppen met 

het uiten van genegenheid, steun en volharding in de wegen van 

de Heer. De woorden “Ik waardeer je” en “Ik hou van je” 

kunnen een hart meer veranderen dan welke andere correctie 

dan ook. 

Moge God ons het voorrecht geven om onze Verlosser zeer 

binnenkort van aangezicht tot aangezicht te zien! 

Amen! 

 

_____ 

 

                                                                                                         
https://www.poppulo.com/blog/why-leaders-should-never-underestimate-the-

power-of-face-to-face-communication 

 

https://www.poppulo.com/blog/why-leaders-should-never-underestimate-the-power-of-face-to-face-communication
https://www.poppulo.com/blog/why-leaders-should-never-underestimate-the-power-of-face-to-face-communication
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55ee  lleezziinngg  ––  zzoonnddaagg  1155  mmeeii  22002222  
 

Respect wordt niet opgelegd, 

het wordt verdiend 
Door br. Joseph Suganob, Filippijnen 

 

pgegroeid als boer ben ik in een van de steden van de 

Filippijnen. En als boer fokten we al sinds mijn kindertijd 

verschillende soorten dieren. We hielden kippen, geiten, honden, 

paarden en waterbuffels. Het opvoeden van deze dieren heeft me 

veel geleerd over respect. Toen onze moeder-waterbuffel 

zwanger werd en een baby-waterbuffel ter wereld bracht, gaf 

mijn vader de baby de naam: “Octopus”. Van mijn broers en 

zussen was ik degene die het meest voor Octopus zorgde toen 

hij opgroeide. Ik bracht hem elke ochtend en middag met zijn 

moeder naar de wei om te kunnen eten en bracht ze naar de 

rivier zodat ze, vooral als de zon heet was, konden baden en om 

ze water te laten drinken. Door dit dagelijks te doen, kreeg ik 

een hechte band met de waterbuffels, vooral met Octopus, die 

elke dag meer mijn vriend werd. 

O 
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Ik genoot ervan hem te voeren en met hem te spelen. En elke 

keer als hij brutaal was, sprak ik hem bestraffend toe, zodat hij 

gehoorzaam zou opgroeien.  

Ik reed zelfs vaak op zijn rug toen hij groot genoeg was om mij 

te kunnen dragen en terwijl hij gras at, lag ik op zijn rug en soms 

viel ik op zijn rug in slaap.  

Elke dag als ik naar het weiland ging en zijn naam riep, rende hij 

naar me toe, legde zijn nek op mijn schouders en riep: 

“Maaaaaaa......” alsof hij me elke keer begroette als ik hem riep.  

Toen Octopus opgroeide en mijn vader zag dat hij oud genoeg 

was om getraind te worden voor het ploegen op de boerderij, 

ging mijn vader hem leren om het maïsveld om te ploegen. Mijn 

vader had echter problemen met het trainen omdat Octopus de 

bevelen van mijn vader niet opvolgde. Omdat mijn vader het 

moeilijk vond Octopus op te leiden voor dit werk, besloot hij 

hem te verkopen en daarvoor in de plaats een andere waterbuffel 

te kopen die wél getraind kon worden om het land te bewerken.  

Ik zat toen op de basisschool en toen ik thuiskwam van school, 

vertelde mijn vader mij over zijn plan om Octopus te verkopen. 

Ik schrok heel erg toen ik dit hoorde en ik voelde een onmete-

lijke pijn in mijn hart omdat Octopus mij dierbaar was geworden 

en ik mij niet kon voorstellen hem op een dag te moeten missen.  

Dus sprak ik met mijn vader en vroeg hem mij een kans te geven 

om Octopus op te leiden om het land te bewerken en ik 

verzekerde mijn vader dat Octopus een geweldige waterbuffel 

zou worden om ons land te bewerken. Mijn vader stemde in met 

mijn verzoek. De volgende dag ging ik niet naar school, omdat 

ik mijn beste vriend Octopus wilde leren ploegen zodat mijn 

vader hem niet zou verkopen. Mijn vader was erbij om te obser-

veren wat er met mij en Octopus zou gebeuren.  

We waren allebei verbaasd om te zien dat Octopus alle bevelen 

uitvoerde die ik hem gaf en vanaf het moment dat ik hem voor de 

ploeg spande, deed hij niet wat hij mijn vader had aangedaan maar 

hij luisterde naar mij en volgde mijn bevelen op en zo leerde 

Octopus diezelfde dag nog het veld te ploegen en volgde al mijn 
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bevelen op zonder ook maar enige weerstand te geven. Mijn vader 

besloot Octopus niet te verkopen en hij werd geliefd door mij, 

mijn vader en de hele familie. Mijn vader vroeg mij, hoe ik toch 

Octopus zo had opgeleid dat hij mijn bevelen opvolgde. Ik zei 

tegen mijn vader: “We waren elke dag vrienden, ik speelde met 

hem als we in de wei waren, ik gaf hem geen pak slaag als hij 

ongehoorzaam was, maar ik sprak hem met een krachtige stem toe 

om hem te laten weten dat wat hij deed niet goed was. En daarom 

respecteerde hij mij, omdat ik hem liet zien dat ik van hem hield 

en hem respecteerde.” En mijn vader omhelsde me vanwege de 

vreugde die hij voor mij voelde, omdat ik zo goed voor Octopus 

zorgde.  

De tijd vloog snel voorbij en in de tussentijd maakte ik mijn 

middelbare school af. 

Ik ging colportagewerk doen en werd aangesteld op verre 

plaatsen waardoor ik soms maar één keer per jaar naar huis kon 

gaan. Elke keer als ik naar huis ging, ging ik steeds naar 

Octopus en noemde zijn naam en met dezelfde liefde en respect 

die hij voor mij had, legde hij nog steeds zijn nek op mijn 

schouder en riep: “Maaaaaaa” om me te begroeten. Ik speelde 

nog steeds met hem en reed op zijn rug en lag zelfs op zijn rug, 

en ik zag hoe blij hij was als ik tijd met hem doorbracht.  

Toen ik trouwde, kinderen kreeg en ver van het huis van mijn 

vader woonde, kon ik Octopus nauwelijks zien, soms duurde het 

wel vijf jaar of langer voordat we elkaar weer konden zien. Ik 

dacht dat hij mij vergeten zou, omdat wij elkaar zo weinig 

zagen. Op een dag ging ik naar huis om mijn vader te bezoeken 

en op het moment dat ik met mijn gezin bij mijn vaders huis 

aankwamen, was hij het land aan het ploegen met Octopus, en 

toen Octopus mijn stem hoorde, herkende hij mij en riep: 

“Maaaaaaa” om mij en mijn gezin te begroeten.   

Ik kwam dichterbij hem en omhelsde hem en begon hem aan te 

sturen met commando’s om samen met hem het land om te ploe-

gen, en tot de verbazing van mijn vader en broer kon ik Octopus 
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zelfs zover krijgen om dat deel van mijn vaders land te ploegen 

dat erg moeilijk te bewerken was.  

Mijn vader vertelde me dat omdat ik er niet was, Octopus nooit 

naar dat moeilijke deel ging, en hij hun bevel niet gehoor-

zaamde. Ik was erg blij om te zien dat de liefde en het respect 

van Octopus voor mij onveranderd was gebleven, ondanks het 

verstrijken van de tijd. En op de dag dat hij stierf, hebben we 

allemaal veel gehuild vanwege de herinneringen die hij in ons 

leven had gegeven. En mijn vader en broers begroeven hem na 

zijn dood in een diepe put, maar zijn herinnering bleef, zelfs tot 

nu toe, in mijn hart.  

De lessen van liefde en respect die Octopus voor mij had, deden 

me denken aan hoe geweldig onze wereld zou kunnen zijn als er 

meer liefde en respect zou zijn tussen mensen, families en vrien-

den in de samenleving. En deed mij concluderen dat een derge-

lijke sfeer, waarin liefde en respect alom aanwezig zijn, moge-

lijk kan worden bereikt door menselijke wezens die door God 

zijn geschapen met een hogere intelligentie dan die van de 

dieren ten opzichte van hun eigenaar kan doen. 

Laten we eens kijken hoe belangrijk respect is in verschillende 

aspecten van de samenleving. 

 

Respect in de samenleving  

De huidige situatie in onze maatschappij geeft ons een duidelijk 

beeld van het zekere resultaat wanneer het respect in de samen-

leving verloren gaat. Politici gebruiken geweld en invloed om 

vrede en orde in de verschillende gemeenschappen te brengen, 

maar slagen er toch niet in om die te bereiken. We zien dagelijks 

oorlogen, moorden, geweld tegen vrouwen en kinderen, opstan-

den en verschillende vormen van misdaad, ondanks de aan-

wezigheid van politie en legers in verschillende delen van de 

samenleving. We kunnen ons afvragen waarom dit in de ver-

schillende samenlevingen gebeurt, terwijl de meeste mensen 

geloven dat vrede kan worden bereikt wanneer de leiders van de 
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verschillende landen met een sterke politieke wil en de steun van 

het leger en de politie op dat gebeid succes kunnen boeken.  

Het antwoord ligt in het individuele respect van mensen voor de 

verschillende leiders van de gemeenschap of het land. Politici, 

militairen en politiefunctionarissen gebruiken hun invloeds-

posities om het geweten van het volk of hun ondergeschikten te 

dwingen hun bevelen op te volgen uit angst voor straf of bestraf-

fing als ze zich tegen de autoriteiten verzetten. Dit werkt enigs-

zins, maar er is een verschil tussen onderwerping met geweld of 

een onderwerping die uit respect geschiedt. 

De Bijbel geeft ons het geheim van een vreedzame samenleving. 

In 1 Petrus 5:2-3, 5 staat: “Hoed de kudde van God die bij u is 

en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet 

uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als mensen die heer-

schappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen 

die voorbeelden voor de kudde geworden zijn…. Evenzo, 

jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar 

onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert 

Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij 

genade.”   

Hier is het woord “respect” samengevat, dat hard nodig is in de 

samenleving, en hierin ligt de basis van de vrede die onze 

chaotische samenleving nodig heeft. In een samenleving die 

bestaat uit vele individuen, met verschillende etniciteiten, 

culturen, temperamenten, levensstijlen en educatieve achter-

gronden, is respect meer dan al het andere nodig om vrede in de 

gemeenschap te brengen. Geweld, macht en invloed kunnen, in 

geringe mate, tijdelijke vrede brengen, maar respect kan in grote 

mate vrede brengen die kracht, macht en invloed niet kunnen 

bewerkstelligen.  

 

Respect op de werkplek 

Iemand die als huishoudelijk medewerker werkzaam is, wordt 

vaak beschouwd als iemand van het laagste niveau en krijgt 

weinig respect. Managers en CEO’s (hoewel niet allemaal) 
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hebben de neiging hun werknemers niet te respecteren, en 

denken dat degenen die voor hen werken niet het recht hebben 

om gelijk behandeld te worden als zij die de hoogste posities 

bekleden. Vaak hebben werknemers in de schoonmaaksector een 

zware werklast en quota’s opgelegd, waarbij die arme 

werknemers soms niet eens de tijd hebben om fatsoenlijk te 

eten, alleen maar om te voldoen aan de opdrachten van hun 

managers.  

Tijdens Jezus’ bediening, berispte Hij degenen die andere 

mensen op die manier behandelden. In Matthéüs 23:4 zei Jezus: 

“Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te 

dragen, en zij leggen ze op de schouders van de mensen; maar 

zij willen die zelf met geen vinger verroeren.”  

Jezus veroordeelde de manier waarop iemand zo zijn medemens 

behandelt. Of het nu gaat om de schoonmaker of de directeur 

van een bedrijf, iedereen verdient het om door anderen gerespec-

teerd te worden, omdat ze een schepsel van God zijn.  

Ik heb een vriend die een klein levensmiddelenbedrijf heeft. Hij 

behandelt al zijn arbeiders gelijk. Hij respecteert hen en toont 

begrip voor hun fouten, en het resultaat is opmerkelijk. Zijn 

medewerkers werken graag voor hem en doen hun werk correct. 

Hij wordt gerespecteerd door zijn werknemers en ze zijn eerlijk 

tegen hem, en zijn bedrijf wordt alsmaar groter.  

 

Respect in het gezin 

In veel gezinnen worden kinderen behandeld als het bezit van hun 

ouders, bijna gelijk aan bezittingen en niet als een deel van het 

gezin. Ouders maken plannen en nemen beslissingen zonder hun 

kinderen daarbij te betrekken, met als gevolg dat kinderen 

hun ouders onteren en zelfs tegen hen in opstand komen. In veel 

gevallen vinden kinderen geen vrede en geluk in het gezin en 

zoeken ze dat geluk in de buitenwereld of bij vrienden, wat leidt 

tot invloeden die hun leven kunnen verwoesten. Het woord van 

God geeft ouders instructies hoe ze hun kinderen moeten op-

voeden. In Éfeze 6:4 staat: “En vaders, wek geen toorn bij uw 
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kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de 

terechtwijzing van de Heere.”  

Terwijl kinderen hun ouders moeten liefhebben en respecteren, 

moeten ouders ook respect tonen voor hun kinderen. De gedachte 

dat kinderen geen recht hebben op respect in de familiekring, 

brengt veel kinderen tot een probleem in de samenleving. Maak 

kinderen deelgenoot van de plannen en besluitvorming in het 

gezin en zij zullen op een opmerkelijke manier leren hun ouders 

te vertrouwen, lief te hebben en te respecteren. Als in de gezinnen 

liefde en respect in praktijk waren gebracht door zowel ouders als 

kinderen, zouden we een gelukkige en vreedzame samenleving 

kunnen hebben, omdat het gezin de hoeksteen van de samen-

leving is.  

 

Hoe respect te verkrijgen 

Respect wordt gedefinieerd als “gepaste aandacht voor de gevoe-

lens, wensen, rechten of tradities van anderen.” Psychologen 

zeggen: “Respect is niet iets dat van iemand gevraagd moet 

worden, maar het wordt vrijelijk gegeven aan degene die het 

verdient.”  

Politie en militairen, politici, CEO’s en managers kunnen 

respect vragen van hun ondergeschikten en arme werknemers, 

maar zijn niet bereid om zelf respect voor hen te hebben, en dat 

is de reden waarom we zoveel problemen en chaos hebben in 

onze samenleving. De Bijbel leert ons de ‘Gouden Regel’: 

“Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hen ook 

zo….” (Matthéüs 7:12). 

Dit betekent dat niemand zomaar respect kan ontvangen zonder 

eerst respect voor anderen te tonen. In mijn ervaring met onze 

waterbuffel Octopus en mijn vriend die een bedrijf heeft, kunnen 

we concluderen dat u absoluut respect kunt krijgen als u ook 

leert om respect te hebben voor anderen, zelfs voor domme 

dieren. Laten we stoppen met het vragen van respect van de 

ander, maar laten we veel liever aan hen respect tonen, zodat zij 

in ruil daarvoor ons zullen respecteren. Dit is wat de hele wereld 
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nu nodig heeft, en we moeten bij onszelf beginnen met de ver-

andering. Moge de goede God ons zegenen en vrede schenken 

aan de wereld door respect voor iedereen. Amen. 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
  

  

66ee  lleezziinngg  ––  SSaabbbbaatt,,  2211  mmeeii  22002222  
  

Het neerhalen van hindernissen 
Door zr. Raquel Orce, Spanje / Verenigde Staten 

 

adat het volk Israël veertig jaar lang door de woestijn had 

gereisd, kwam hun pelgrimstocht ten einde. Op hun pad kwa-

men zij zowel natuurlijke barrières tegen als met mensenhanden 

gemaakte obstakels. Op een wonderbaarlijke manier staken zij de 

rivier de Jordaan over, waarna zij stuitten op Jericho. Deze stad 

markeerde het begin van de verovering van het beloofde land en 

vormde een kolossale hindernis voor het volk om voorwaarts te 

kunnen gaan. Jericho vormde een met mensenhanden gemaakt 

obstakel om de belofte te verwezenlijken die God had gedaan aan 

Abraham, de patriarchen en nu de twaalf stammen.  

N 
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Door te leren om ongemakken te zien als uitdagingen en belem-

meringen als mogelijkheden, liet God aan Jozua een plan zien 

voor de belegering en vernietiging van de muren van Jericho. 

Dit plan vormde een systeem van actie dat de muren van 

scheiding tussen individuen, stellen, gezinnen, instellingen en 

zelfs naties moest neerhalen. Muren veroorzaakt door voor-

oordelen, angst, haat, onwetendheid, negativiteit en een hele 

reeks van emoties, geformuleerd in gedachten, uitgedrukt in 

woorden en zichtbaar in een houding van afwijzing, minachting 

en pijn. 

Toen aan een zekere Chinese keizer werd verteld dat er een 

opstand was in een van de provincies van zijn rijk, zou hij tegen 

zijn ministers en generaals hebben gezegd: “Laten we gaan. 

Volg mij: spoedig zal ik mijn vijanden vernietigen.” Toen de 

keizer en zijn troepen aankwamen waar de opstandelingen zich 

bevonden, bejegende hij deze rebellen vriendelijk. Uit 

dankbaarheid onderwierpen zij zich opnieuw aan hem. Iedereen 

uit de keizers entourage had gedacht dat hij de onmiddellijke 

executie zou bevelen van allen die tegen hem in opstand waren 

gekomen. Maar zij waren zeer verbaasd toen zij zagen dat de 

keizer de opstandelingen humaan en zelfs met genegenheid 

behandelde. Daarop vroeg de eerste minister boos aan de keizer: 

“Vervult uwe Excellentie op deze wijze zijn belofte? U zei dat 

wij zouden afreizen om uw vijanden te vernietigen. U heeft ze 

allemaal vergeven en u heeft velen van hen zelfs met 

genegenheid behandeld.” Daarop zei de keizer grootmoedig: “Ik 

heb beloofd mijn vijanden te vernietigen, en jullie zien allemaal 

dat niemand meer mijn vijand is. Allemaal heb ik hen mijn 

vrienden gemaakt.”1 

 

                                                 
1 Verhaal ontleend aan: ‘Enemigos Destruidos por Medio del Perdón’, 

Sigueme.net, https://www.sigueme.net/anecdotas-

ilustraciones/perdon/enemigos-destruidos-por-medio-del-perdon 

(geraadpleegd op 9 maart 2022). 

https://www.sigueme.net/anecdotas-ilustraciones/perdon/enemigos-destruidos-por-medio-del-perdon
https://www.sigueme.net/anecdotas-ilustraciones/perdon/enemigos-destruidos-por-medio-del-perdon
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1. Observatie en analyse 

“Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten: er ging 

niemand uit en er ging niemand in.” (Jozua 6:1). Twee groepen 

van mensen stonden tegenover elkaar, maar waren van elkaar 

gescheiden. De bevolking van de stad was opgesloten binnen de 

muren en de Israëlieten hadden hun tenten dichtbij opgezet. De 

muren tussen hen lieten de verschillen tussen deze groepen zien 

en versterkten hun vervreemding, zoals uitgedrukt in het citaat 

van Jozua 2:24. “... Want ook alle inwoners van het land zijn 

voor ons weggesmolten van angst...” Angst, onzekerheid en 

wantrouwen zijn de belangrijkste redenen voor het bouwen van 

muren als een verdedigingsmechanisme, zelfs tussen individuen. 

De analyse van de situatie, het zien van passief en of agressief 

gedrag, het horen van opmerkingen en uitdrukkingen die pijn 

doen, geven reden voor een scheiding tussen een echtpaar, 

tussen ouders en kinderen. Ze zorgen voor scheiding op elk 

sociaal, cultureel, etnisch, en nationaal niveau. De bewust-

wording van deze werkelijkheid die hier is beschreven, zou ons 

moeten uitnodigen een tweede stap te zetten om de muren die 

ons scheiden, af te breken. Dat is wat God verlangt van iedereen 

die verandering, gelijkheid, vertrouwen en respect tot stand 

hoopt te brengen. 

 

2. Aanpak en samenhang 

Nabijheid en een gevoel van samenhang zijn vitale waarden in 

de tweede Bijbelse fase om barrières te ontmantelen. “U, alle 

strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan, de stad één keer 

rondtrekken. Zo moet u zes dagen doen.” (Jozua 6:3). De 

proactieve houding van Israël was opmerkelijk: Ze maakten 

zichzelf zichtbaar en handelden systematisch op een vooraf 

bepaalde tijd. Het initiatief om dagelijks rondom de stad te 

marcheren, liet hun wens om de stad in te nemen, zien. De regel-

maat in dit handelen bevestigde de zekerheid van de overwin-

ning. De efficiëntie van dit proces werd bevestigd in een strak 
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schema. Deze drie genoemde variabelen wakkerden bij de in-

woners van Jericho reflectie en bewondering aan, en gaven hun 

een gelegenheid om de obstakels weg te nemen. Mensen moeten 

tijd, ruimte en gelegenheid worden gegund om obstakels vrijwil-

lig te verwijderen, voordat God ze neerhaalt. 

 

3. Strategie en middelen  

“Voorop liep een keurbende krijgslieden, niet om door eigen 

kracht en moed te strijden, maar gehoorzaam aan Gods bevelen. 

Achter hen liepen zeven priesters met bazuinen. Daarna werd de 

ark Gods, omgeven door een stralenkrans van Gods heerlijkheid, 

gedragen door priesters, die in hun priesterkleding waren 

gekleed. Het leger van Israël volgde, elke stam onder zijn eigen 

banier. Deze optocht trok rondom de gedoemde stad. Geen 

geluid werd gehoord behalve de voetstappen van dat machtige 

leger en het plechtige geluid der bazuinen, dat weerklonk door 

de heuvels en in de straten van Jericho. Toen de rondgang 

voltooid was, trok het leger zich zwijgend terug in zijn tenten en 

werd de ark weer in de tabernakel geplaatst.” –Patriarchen en 

profeten, blz. 439.  

God had Zelf de strategie aan Jozua verteld die Israëlieten 

vervolgens toepasten. Deze strategie zou voor ons allemaal een 

model moeten zijn om te volgen. Wij moeten de wapenrusting 

van hemelse deugden dragen: waarheid, gerechtigheid, het 

evangelie van vrede, geloof, zaligheid, het woord van God, 

gebed, waakzaamheid, volharding en smeking, in overeenstem-

ming met Éfeze 6:10-18. Elk van deze genoemde elementen is 

belangrijk voor de bescherming tijdens het gevecht met het 

kwade, de muur die moet worden neergehaald. Elk van deze 

deugden is beschikbaar voor het volk van God, voor elk van haar 

leden afzonderlijk. 
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4. Dynamiek en systeem 

Voor de vesting vond een gezamenlijke actie plaats. Het 

gezamenlijke optreden bleek uit de aanwezigheid van de 

soldaten, de priesters – waarmee de geestelijkheid van de mars 

werd benadrukt – de ark – een zegel van goddelijke instemming 

en identiteit – en achteraan de grote groep Israëlieten. Samen 

onthulden zij de eenheid tussen God en de mens in deze stoet. 

“Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen....” 

(Hebreeën 11:30). De eenheid in het doel onder de Israëlieten, 

de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van Gods volk, maar ook 

de orde, de heiligheid en precisie in het uitvoeren van Gods 

plan, garandeerden goddelijke tussenkomst en het neerhalen van 

de muren. Dezelfde systematische volgorde moet worden toe-

gepast op elk menselijk niveau bij het oplossen van conflicten, 

herstel van communicatie en het verwijderen van obstakels. 

 

5. Volharding en effectiviteit 

Zes dagen lang werd alles precies uitgevoerd volgens het 

goddelijk plan en nu was het volk bijna klaar. De zevende en 

laatste dag was anders dan de zes voorgaande dagen: “… En u 

moet op de zevende dag zeven keer rondom de stad gaan, en de 

priesters moeten op de bazuinen blazen. En het zal gebeuren, als 

men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als u het 

bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal 

aanheffen...” (Jozua 6:4, 5). De voorgaande zes dagen hadden ze 

elke dag maar een enkele ronde gelopen. Maar nu op de laatste 

dag zouden ze er zeven lopen, waarna de priesters op de 

bazuinen moesten blazen. Voor de val van de muren van Jericho 

had God dus voorzien in twee tijdsperiodes. Er was eerst een tijd 

van genade die zes dagen duurde, uiteindelijk gevolgd door een 

dag van oordeel. Het is erg belangrijk om te begrijpen dat we het 

neerhalen van verschillende barrières, het wegnemen van aanval 

en verdediging, altijd in fasen moeten aanpakken die geduld, 

volharding en doelgerichtheid vereisen. 
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6. Gelijktijdigheid en impact  

Het verlangen om muren neer te halen moet kenbaar worden 

gemaakt en helder worden uitgedrukt. Ook de tijd die nodig is 

om dit gezamenlijk en gelijktijdig voor elkaar te krijgen, moet 

op een duidelijke manier worden gecommuniceerd, zoals be-

schreven in Jozua 6:5. “... Als u het bazuingeschal hoort, dat 

heel het volk een luid gejuich zal aanheffen.” Luisteren naar de 

manier hoe je het juiste geluid kunt laten horen, is van groot 

belang om een helder en indrukwekkend bericht over te brengen 

op een gezamenlijke manier.  “Want ook als de bazuin een on-

herkenbaar geluid geeft, wie zal zich gereedmaken voor de 

strijd?” (1 Korinthe 14:8). Het is essentieel om te handelen, te 

beslissen en te communiceren in overeenstemming met Gods 

woord. Alles dat storend, giftig, en pijnlijk is, en afstand creëert 

in een menselijke relatie wordt gezien als een obstakel. 

 

7. Overwinning en vooruitgang 

“... Dan zal de stadsmuur instorten en het volk moet eroverheen 

klimmen, ieder recht voor zich uit.” (Jozua 6:5). De beloften van 

de Heer zijn waar en zeker en door het uitvoeren van de 

verschillende genoemde stappen is de overwinning gegaran-

deerd. “Wanneer de wil van de mens met Gods wil samenwerkt, 

wordt deze almachtig. Wat op zijn bevel gedaan moet worden, 

kan tot stand gebracht worden in zijn kracht. Alles wat Hij 

vraagt, is mogelijk.” –Lessen uit het leven van alledag, blz. 202. 

Een overwinning is geen garantie voor succes, maar wordt 

bekrachtigd door voorwaarts te gaan in geloof en 

gehoorzaamheid en steeds voorwaarts te blijven gaan. In ons 

leven zijn er tal van omstandigheden, situaties, relaties en muren 

te zien die obstakels en scheidingen teweegbrengen, maar het 

plan dat ten grondslag lag aan de val van Jericho maakt het 

mogelijk om deze obstakels neer te halen. 

De Chinese Muur was een serie van bemuurde delen die waren 

opgericht om de Chinese staten te beschermen tegen invasies 
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van nomadische volken die de Euraziatische steppen bevolkten. 

De bouw van deze muur begon tussen de 8ste en 5de eeuw voor 

Christus, hoewel de bekendste delen afkomstig zijn uit de Ming 

dynastie, in de 14de eeuw na Christus. De totale lengte van de 

Chinese Muur wordt geschat op 21.196 km, wat overeenkomt 

met iets meer dan de helft van de omtrek van de aarde. Het is 

interessant om op te merken dat het belangrijkste doel van de 

muur was om te voorkomen dat mensen binnenkwamen. Een 

andere muur, uit een recentere tijd, had echter een tegen-

overgesteld doel. Het doel van de Berlijnse Muur was niet om 

buitenstaanders buiten te houden, maar om te voorkomen dat 

mensen tijdens het communistische regime wegvluchtten uit de 

Duitse Democratische Republiek. Gebouwd in 1961, verdeelde 

deze muur Berlijn in tweeën tot haar val in november 1989.1 

Elke weerstand tegen het goede komt of van binnen, of van 

buiten, of vanuit beiden. De Berlijnse Muur vormde een ob-

stakel voor de vrijheid, vreugde en vrede van de inwoners van 

Oost-Berlijn. Zo verhindert de muur die wij gedurende ons 

leven hebben opgebouwd als gevolg van teleurstellingen, 

bedrog, trauma, misbruik, evenals gebreken en verachtelijke 

praktijken dat wij vrijheid, vreugde en vrede vinden in Christus. 

Diezelfde muur verhindert net als de Chinese Muur dat we 

verbinding leggen met andere meningen, gebruiken en waarden, 

waardoor een vrijwillig isolement van zelfbehoud ontstaat, dat 

de goddelijke invloed in het leven van het individu blokkeert, 

zoals beschreven in Jesája 59:2. “Maar uw ongerechtigheden 

maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn 

aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.” Maar 

God wil deze scheidsmuur neerhalen, “... Door de tussenmuur, 

die scheiding maakte, af te breken...” (Éfeze 2:14).  

Spurgeon bezocht eens een vriend op het platteland. Hij zag dat 

deze vriend op een van de boerderijen een windvaan had 

                                                 
1 ‘Estos son los muros más famosos de la historia’, Milenio.com, 

https://www.milenio.com/cultura/estos-son-los-muros-mas-famosos-de-la-

historia (geraadpleegd op 9 maart 2022). 

https://www.milenio.com/cultura/estos-son-los-muros-mas-famosos-de-la-historia
https://www.milenio.com/cultura/estos-son-los-muros-mas-famosos-de-la-historia
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geplaatst met het opschrift “God is liefde”. Hij vroeg hem of hij 

bedoelde dat Gods liefde net zo veranderlijk was als de 

windrichting. De vriend antwoordde dat Spurgeon de betekenis 

niet goed had begrepen. De windvaan moest duidelijk maken dat 

God altijd liefde is, hoe de wind ook waait.1  

De ervaring van Gods volk in Jericho leert ons dat we geen oor-

logen moeten beginnen. De rondgang om de stad was een reli-

gieuze optocht. Niet de soldaten haalden de muren neer, maar het 

geluid van de bazuinen en de stemmen van de mensen met de 

orde en de kracht van God. Er werd geen geluid van oorlog 

gehoord gedurende de eerste zes dagen, zoals God had verordend. 

Net als de Ark van het Verbond die de Tien Geboden bevatte, 

vertegenwoordigde dit zowel de aanwezigheid als het karakter 

van God dat werd geopenbaard in alle tijden van genade, maar dat 

ook geopenbaard wordt in het oordeel. Gehoorzaamheid en trouw 

aan het woord van God zijn essentiële voorwaarden in het proces 

van het verwijderen van de muur doormiddel van “... het geloof, 

dat door de liefde werkzaam is.” (Galaten 5:6). Zeven is het getal 

van de volheid en leert ons om het element van geduld toe te 

passen in het verwijderen van barrières. Op zes dagen liep het 

volk eenmaal om de stad heen en op de laatste dag zevenmaal: 

“Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.” (Lukas 21:19). 

De kinderen van Israël vervulden, bevorderden en behaalden de 

overwinning, volgens de tijd, het handelen en het model van God. 

“Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze 

Heere Jezus Christus.” (1 Korinthe 15:57). Amen. 

 

_____ 

 

 

 

 

                                                 
1 Verhaal ontleend aan: ‘Dios es Amor en Todos los Vientos’, Sigueme.net, 

https://www.sigueme.net/anecdotas-ilustraciones/amor/dios-es-amor-en-

todos-los-vientos (geraadpleegd op 9 maart 2022). 

https://www.sigueme.net/anecdotas-ilustraciones/amor/dios-es-amor-en-todos-los-vientos
https://www.sigueme.net/anecdotas-ilustraciones/amor/dios-es-amor-en-todos-los-vientos
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77ee  lleezziinngg  ––  SSaabbbbaatt,,  2288  mmeeii  22002222  

 

Het herstellen van het gezin 
Door br. Adalicio Fontes de Souza, Brazilië / Portugal 

 

sraël ervoer de grootste afval in haar geschiedenis. Het 

opgeven van het ware geloof, de aanbidding van valse goden 

en de vernietiging van het altaar van de Heer hadden ertoe 

geleid dat de grote meerderheid van de gezinnen het altaar van 

de gezinsaanbidding en de collectieve aanbidding had afge-

broken. God werd niet langer aanbeden in Israël. Onder deze 

omstandigheden riep God Elia om het altaar van de Heer te 

herbouwen. 

“Toen zei Elia tegen heel het volk: Kom naar voren, bij mij. En 

heel het volk kwam naar voren, bij hem. Vervolgens herstelde 

hij het altaar van de HEERE, dat omvergehaald was. Elia nam 

twaalf stenen, overeenkomstig het getal van de stammen van de 

zonen van Jakob, tot wie het woord van de HEERE was 

gekomen: Israël zal uw naam zijn.’” (1 Koningen 18:30, 31). 

Het altaar is een symbool van ware aanbidding en de 

wederopbouw met de verspreidde verkruimelde stenen betekent 

dat elk lid van de familie wordt opgeroepen om deel uit te 

maken van het altaar en de tabernakel van het huis van Christus. 

I 
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Petrus schreef aan de gemeente: “dan wordt u ook zelf, als 

levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig 

priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God 

welgevallig zijn door Jezus Christus.” (1 Petrus 2:5). De 

werkelijke christen is een ‘levende steen’ op het altaar van God. 

Maleachi profeteerde dat de profeet Elia op een grote missie zou 

komen als de grootste van alle tekenen. “Zie, Ik zend tot u de 

profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en 

ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de 

kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun 

vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal 

slaan..” (Maléachi 4:5, 6). 

Elia (Johannes de Doper) zou komen om de mensen voor te 

bereiden om Jezus te ontvangen. De berichten zijn altijd van 

besluiten en wederopbouw geweest en ook gericht aan de 

familie. Johannes de Doper ging naar Herodes om zijn ogen te 

openen door hem te zeggen: ‘Je overtreedt het zevende gebod en 

woont bij de vrouw van je broer.’ 

Net als in deze typologische relatie kwam de eerste Elia op een 

dramatisch moment in de geschiedenis van Israël, toen een gezins-

hervorming nodig was. Hoewel Izebel leefde in een milieu van 

totale afvalligheid en rebellie in de Baälaanbidding, nam Achab 

niet de moeite om zich in het huwelijk te verenigen met deze 

vrouw, die een vijand van God en zijn volk was. Het was toen dat 

God Elia riep om de ware religie onder de families te herbouwen. 

 

De twaalf stenen om het altaar in het gezin te herbouwen  

“Vervolgens herstelde hij het altaar van de HEERE, dat omver-

gehaald was. Elia nam twaalf stenen, overeenkomstig het getal 

van de stammen van de zonen van Jakob…Hij bouwde met die 

stenen het altaar in de Naam van de HEERE.” (1 Koningen  

18:30-32). 

De eerste steen in de wederopbouw van het gezin: EENHEID – 

(Matthéüs 19:5). 
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“en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder 

verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot 

één vlees zijn?” 

Vast staat dat niemand zijn persoonlijke identiteit in de nieuwe 

relatie mag verliezen. Je kunt de auteur of het model niet uit het 

oog verliezen, want als je het model verandert, verander je de 

basis, en van deze veranderingen zal het resultaat verwoesting 

zijn. 

In het oorspronkelijke gezinsmodel vinden we deze eenheid in 

de vereniging van het eerste paar, Adam en Eva: “Toen zei 

Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van 

mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man 

is zij genomen…en zij zullen tot één vlees zijn.” (Genesis  

2:23, 24). 

Daarom werd de gezinseenheid vanaf het begin door God 

gebouwd. Dit houdt in dat man en vrouw, als vader en moeder, 

primair verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van de 

gezinseenheid en dienen te fungeren als een verenigend 

instrument. De tekenen die worden uitgezonden in de dagelijkse 

relaties, zoals de uitingen van genegenheid en liefde tussen 

echtgenoten, zijn de referentie en alleen God zal in staat zijn om 

deze broederlijke omgeving te bieden. Laten we niet vergeten 

dat ons huis de eerste school en de eerste kerk is, waar God 

begint te handelen in onze vorming als gelovigen en als 

bewoners. We moeten ons huis veranderen in een huis dat de 

Here dient. (Jozua 24:15). 

De tweede steen: VERANTWOORDELIJKHEID – (Matthéüs 

19:4-6). 

“… Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet 

scheiden..” 

In het huwelijk zijn er drie partners: God en elke echtgenoot. We 

zijn dus verantwoording verschuldigd aan de Schepper Zelf en 

aan de andere echtgenoot voor elke handeling die wordt verricht 

in de delicate huwelijksrelatie. 
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We zijn verantwoordelijk voor God. Hij zal geen 

onrechtvaardigheid of schending van heiligheid in ons huwelijk 

goedkeuren. Dit is onze verantwoordelijkheid. 

De derde steen: GEDULD – (Openbaring 14:12). 

Geduld is de deugd die koppels bij elkaar houdt en de wrijving 

verlicht die ontstaat met het huwelijksleven. Het is door geduld 

dat een persoon grote beproevingen en tegenspoed kan 

doorstaan, evenals de kleine ergernissen van elke dag. Een 

geduldig persoon “bedekt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt 

alle dingen, verdraagt alle dingen..” (1 Korinthe 13:7). De 

geduldige persoon tolereert de fouten en mislukkingen van 

anderen. En bij tegenslagen blijft hij kalm.  

“Het gezin waarvan de leden God en elkaar liefhebben, die niet 

geprovoceerd worden, die lankmoedig, verdraagzaam en 

vriendelijk zijn, is een symbool van de familie hierboven. De 

leden beseffen dat ze deel uitmaken van de grote gemeenschap 

des hemels. Ze worden geleerd door de wetten van wederzijdse 

afhankelijkheid om te vertrouwen op het grote Hoofd van de 

kerk.” –The Upward Look, blz. 33. 

De vierde steen: BELEEFDHEID – (Spreuken 11:25). 

Beleefdheid is een deugd die de weg naar geluk opent. Het 

manifesteert zich in daden van vriendelijkheid, liefde en 

hoffelijkheid. Hoffelijkheid is anderen behandelen zoals we door 

anderen behandeld zouden willen worden. 

De een ontdekt duizend kleine manieren om de ander te 

plezieren. De een behandelt de ander niet grof of ruw. 

Hoffelijkheid en vriendelijkheid zijn talen die doven kunnen 

horen en stommen kunnen spreken. 

 “De dagelijkse daden in het leven vertellen meer over de maat 

en vorm van onze gesteldheid en karakter. Waar er een gebrek is 

aan huiselijke godsdienst, is een belijden van geloof waardeloos. 

Laat dan geen onvriendelijke woorden vallen van de lippen van 

degenen die de huiselijke kring vormen. Maakt de atmosfeer 

geurig door tedere bedachtzaamheid voor anderen….Het werk 

van heiliging begint thuis. Zij die thuis christenen zijn zullen 
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christenen in de kerk zijn en in de wereld; er zijn velen die niet 

in genade opgroeien omdat zij verzuimen de huiselijke 

godsdienst te beoefenen.” –Hoe leid ik mijn kind, blz. 569, 570.  

“Als je geen zachtmoedigheid, vriendelijkheid en beleefdheid in 

je gezin laat zien, is je geloof tevergeefs. Wanneer er meer echte 

Godsdienst thuis is, geeft dat meer kracht aan de gemeente.”  

–Het Bijbels gezin, blz. 261, 262. 

De vijfde steen: OPRECHTHEID – (Matthéüs 5:8). 

Oprechtheid is de essentie van transparant en oprecht 

christendom. De reine van hart is geen slaaf van zijn 

hartstochten. Hij is vrij van boosaardigheid en onzuivere 

gedachten. Hij gebruikt geen onwaarheden of leugens. Hij is 

trouw aan zijn echtgenote met wie hij de huwelijksgelofte voor 

de Heer heeft afgelegd. God geeft een belofte voor het reine in 

Matthéüs 5:8. 

De zesde steen: GEBED – (Romeinen 12:1). 

“Elke morgen en elke avond werd een eenjarig lam op het altaar 

verbrand, samen met het daartoe aangewezen spijsoffer, 

waarmee de dagelijkse toewijding van het volk aan de Here en 

hun voortdurende afhankelijkheid van het verzoenend bloed van 

Christus werd aangeduid…De uren die bepaald waren voor het 

morgen- en het avondoffer, werden als geheiligd beschouwd en 

werden na verloop van tijd vaste uren voor aanbidding van het 

joodse volk.” –Patriarchen en profeten, blz. 315, 318.   

“Evenals de patriarchen moeten degenen die voorgeven God lief 

te hebben, een altaar bouwen voor de Here, waar ze hun tenten 

opslaan. Als er ooit een tijd was dat elk huis een huis des gebeds 

moest zijn, is dat nu wel. Vaders en moeders zouden meer hun 

harten moeten verheffen tot God in smeking voor zichzelf en 

voor hun kinderen. Laat de vader, als priester in het gezin, elke 

morgen en elke avond een offer brengen, terwijl de vrouw en de 

kinderen zich verenigen in lof en gebed. In zulk een gezin 

vertoeft Jezus graag.” –Patriarchen en profeten, blz. 116. 

De zevende steen: VOORZICHTIGHEID – (Spreuken 19:11). 
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Voorzichtigheid is de deugd die kennis van gevaren geeft en 

moeilijkheden vermijdt. Voorzichtigheid leidt ertoe dat mensen 

met mate omgaan met hun verantwoordelijkheden en rechten. 

Het beste synoniem voor voorzichtigheid is gezond verstand. Dit 

betekent wijsheid toepassen op de juiste manier en op het juiste 

moment. De voorzichtige persoon is verstandig en voorzichtig. 

Hij stelt zich niet bloot aan gevaren. Hij denkt goed na voordat 

hij spreekt en handelt. 

Advies van de Dienaar van de Heer: “Rond ieder gezin bestaat 

een heilige kring, die in stand gehouden moet worden. Niemand 

anders mag die heilige kring binnendringen. Man en vrouw 

moeten alles voor elkaar zijn. De vrouw moet voor haar man 

geen geheimen hebben die zij wel aan anderen laat weten. En de 

man moet geen geheimen voor zijn vrouw verborgen houden en 

die wel aan anderen vertellen. Het hart van zijn vrouw moet het 

graf voor de fouten van zijn vrouw zijn. Nooit mag één van 

beide partijen een grap maken ten koste van de gevoelens van 

een ander. Nooit mag een man of vrouw, ook al is het voor de 

grap, of op wat manier dan ook, tegenover buitenstaanders 

klagen over de ander. Want het geregeld toegeven aan deze 

dwaasheid, ook al lijkt het een onschuldige grap, eindigt in 

moeilijkheden met elkaar en misschien in het vervreemden van 

elkaar. Mij werd getoond, dat er rond elk gezin een heilig schild 

moet zijn. –Het Bijbels gezin, blz. 144. 

De achtste steen: BEGRIP – (Filippensen 1:9). 

Waarom vinden velen een muur van klaagzang in het huwelijk? 

Omdat ze elkaar niet proberen te begrijpen. Vecht voor elkaar, 

maar niet tegen elkaar. 

De realiteit in miljoenen gezinnen vandaag de dag zijn 

echtgenoten die hun vrouw niet langer begrijpen, ouders die niet 

met hun kinderen praten, broers en zussen die ruzie hebben 

gemaakt en al jaren elkaar niet hebben gesproken, kinderen die 

de principes van hun ouders niet accepteren. Het zijn mensen 

die, beetje bij beetje of plotseling, besloten onder hetzelfde dak 

te gaan wonen, maar zonder enige vorm van affectieve relatie of 
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betrokkenheid bij gezinsactiviteiten te cultiveren. Of ze 

verbraken definitief de familieband en gingen letterlijk uit 

elkaar. De familieband, zo belangrijk, lijkt niet meer te bestaan 

en, wat erger is, het gevoel is dat het onmogelijk is om het weer 

op te bouwen. Dit is echter niet waar. 

We zijn getraind om ten koste van alles conflicten te vermijden, 

in de veronderstelling dat dit de vrede bewaart. Maar wat vrede 

bevordert en handhaaft, is juist conflictoplossing. De Bijbel 

zegt: “Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede 

met alle mensen.” (Romeinen 12:18). 

De negende steen: COMMUNICATIE  

Wat is communicatie? Het is niets meer dan de kunst van het 

ontmoeten. 

In Spreuken 18:21 staat: “Dood en leven zijn in de macht van de 

tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten..” Of het nu 

gaat om dood of leven, geluk of ongeluk, het hangt allemaal af 

van hoe we communiceren.  

Zwijgen is een instrument dat in veel huwelijken op het 

verkeerde moment wordt gebruikt. Onverschilligheid voor de 

gevoelens van de vrouw en weigering om met haar in dialoog te 

gaan, kunnen leiden tot het mislukken van het huwelijk. De 

stilte die door de man wordt opgelegd, kan leiden tot de 

ineenstorting van het huwelijk en kan het langzaam laten 

afsterven. 

Een van de grootste zorgen van een vrouw is niet dat haar man 

alles zal oplossen, maar dat hij naar haar zal luisteren. 

Waarom doorstaan veel huwelijken niet de tand des tijds? 

Omdat ze alles tolereren wat hinderlijk is en geen klimaat van 

dialoog scheppen. Als mensen moeten we communiceren en 

onze gevoelens delen; en dit geldt vooral voor het huwelijk. 

De tiende steen: VERGEVING – (Matthéüs 5:23, 24). 

Gods doel bij het scheppen van het gezin was Zijn lofprijzing, 

dat Zijn heerlijkheid zich over de aarde zou verspreiden. 

Daarom is elke aanval op het gezin een aanval op God. We 

leven in een tijd waarin families vreselijk worden aangevallen 



 - 60 - 

door pijlen die uit alle richtingen komen. Satan heeft alles 

gedaan, met behulp van geavanceerde strategieën en wapens om 

het gezin dat God heeft geschapen te verzwakken en te 

vernietigen. Ook onze hardheid van hart, dat niets meer is dan 

trots, bitterheid en moeite om te vergeven met dezelfde mate van 

vergeving waarmee God ons heeft vergeven in Christus Jezus. 

Dit heeft geleid tot veel onrust in gezinnen. We accepteren niet 

dat het niet vergeven van de ander betekent niet vergeven 

worden door God. Maar er is hoop op herstel. De Bijbel 

verzekert ons van deze mogelijkheid. We moeten de Heer dit 

wonder van herstel volledig laten uitvoeren. Onze gezinnen 

kunnen een zegen zijn in Gods handen. 

Predikant Dinart Barradas, van de Family University, wijst erop 

dat hypocrisie het vertrouwen schaadt en dit tast de transparantie 

in relaties aan. Evenzo is hardheid van hart de grootste vijand 

van gezinsherstel. Degene die een fout maakt, neemt geen 

verantwoordelijkheid voor zijn of haar overtredingen, net zoals 

degene die beledigd is de ander niet probeert te vergeven. Het 

herstellen van een gezin of een huwelijk dat verwoest is, vereist 

het uitoefenen van vergeving. 

Vergeving is ongetwijfeld het sleutelwoord bij het herstel van de 

familiebanden. Paulus schrijft in Kolossensen 3:13, “Verdraag 

elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand 

anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo 

moet ook u doen.” Zonder vergeving is er geen manier om de 

eerste stap te zetten. De kunst van vergeving moet worden 

geleerd door elke christen die gelukkig wil zijn. Vergeving is 

geen optie; het is een noodzaak. Er zijn enkele magische 

woorden die de deuren naar geluk openen: ik had het mis, het 

spijt me, vergeef me, ik ben erg verdrietig omdat ik je pijn heb 

gedaan. Maar onthoud iets dat nog belangrijker is: weten hoe te 

vergeven is heel goed, maar weten hoe niet te beledigen is veel 

beter. 

De elfde steen: LIEFDE – (1 Korinthe 13:1-13). 
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De Bijbel spreekt van een nieuw soort dominantie in het 

huwelijk, daarom is het liefde; een heerschappij zonder 

heerschappij; een volledige toewijding aan het welzijn van de 

geliefde, evenals aan Christus met Zijn gemeente. Ware liefde is 

meer dan alleen een gevoel. Het is een principe. 

Liefde die uitsluitend is gebaseerd op gevoelens, heeft geen 

hoop om een leven lang voort te duren. Liefde die op principes 

is gebaseerd, zal echter niet alleen blijvend zijn, maar zal elk 

probleem of elke beproeving het hoofd bieden. God zal het 

gezin gebruiken als de omgeving waarin de vorming en ont-

wikkeling van ethische, morele, sociale, spirituele en religieuze 

waarden zal plaatsvinden. 

“Ons gezin is misschien eenvoudig, maar het kan toch altijd een 

plek zijn, waar opgewekt gesproken wordt, en waar men 

vriendelijk tegenover elkaar is, waar hoffelijkheid en liefde 

blijvende gasten zijn.” –Het Bijbels gezin, blz. 14. 

De christen moet thuis liefde en tederheid kweken. Paulus zegt: 

“Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en 

geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, 

nederigheid, zachtmoedigheid, geduld..” (Kolossensen 3:12). 

Liefde is verantwoordelijk voor het elimineren van de meeste 

problemen in huwelijksrelaties. 

De aardse familie is een representatie van de hemelse familie. 

Ouders en kinderen moeten leren vechten tegen verleidingen en 

zonde, er moet thuis liefde zijn, liefde die de harten van elk lid 

verenigt met sterke banden. Liefde is de wet van de hemel die de 

Godheid verenigt met de mensheid. 

De twaalfde steen: GODSVRUCHT – (1 Timótheüs 6:6). 

De deugd van godsvrucht kan het ontbreken van een of meer 

van de bovengenoemde eigenschappen goedmaken. Je hebt deze 

eigenschappen misschien niet, maar godsvrucht mag niet 

ontbreken. Het is de oorspronkelijke bron van alle andere 

deugden. Hoe herken je een godvrezend persoon? De Bijbel 

geeft de kenmerken van iemand die godvrezend is. In Genesis 5 

wordt de naam Henoch genoemd. Hij wordt beschreven als 
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iemand die “wandelde met God.” In het boek Hebreeën wordt 

Henoch beschreven als een persoon die “God behaagde.” 

Daarom hebben we twee kenmerken van Henoch: hij wandelde 

met God en hij behaagde God. Met andere woorden, zijn leven 

was gericht op God. Hij handhaafde zijn gemeenschap met God. 

De Bijbel leert dat Jezus zich aan Zijn Vader onderwierp, maar 

Hij is gelijk aan Zijn Vader. Daarom is een onderdanige vrouw 

niet minder waardevol als mens en is ze godvrezend in haar 

huwelijk. Daarom is een godvrezend persoon iemand die een 

vriend van Jezus is. 

 

De zegen van herstel 

Een mooie belofte van herstel vinden we in Jesája  42:3: “Het 

geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal 

Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht doen 

uitgaan..” 

Hier voor ons ligt de missie van Jezus; Hij die naar deze wereld 

kwam en zegeningen van herstel bracht. Het gebroken riet wordt 

hersteld en het rokende vlas krijgt weer licht. De missie van 

Jezus zou dan zijn om te herstellen wat kapot was, wat nutteloos 

en onbruikbaar lijkt. De profeet zegt ons door de allegorie van 

het rokende vlas waarnaar God, in zijn oneindige genade, Jezus 

zond, in plaats van de rokende en nutteloze lont te vervangen, 

om zijn functie van verlichting van het huis te herstellen. Mogen 

de stenen van eenheid, verantwoordelijkheid, geduld, beleefd-

heid, oprechtheid, gebed, voorzichtigheid, begrip, communi-

catie, vergeving, liefde en barmhartigheid de wederopbouwende 

elementen zijn in uw leven en in uw gezin. 

Jezus wil het vuur in uw huis aansteken, Hij wil dat uw huis een 

kleine hemel op aarde wordt. Moge God alle gezinnen zegenen 

in deze laatste dagen, en moge de vlam van liefde in onze huizen 

nooit worden gedoofd. Amen. 

 

_____ 
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11ee  kkiinnddeerrlleezziinngg  

SSaabbbbaatt,,  77  mmeeii  22002222  
 

Laat je niet misleiden! 
Door br. Danilo Monterroso, Guatemala 

Gebaseerd op:  “Verborgen vijanden” 

van br. Woonsan Kang, Zuid Korea 

 

Inleiding 

Hallo kinderen! 

Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Moge God jullie zegenen bij 

alles wat je doet. 

Ik vind het heel fijn om het met jullie over dit onderwerp te 

hebben. Vandaag zullen we meer leren over “Een invasie van 

buitenaardse wezens” 

Je hebt waarschijnlijk weleens gehoord over buitenaardse wezens, 

ook wel ‘aliens’ genoemd. Sommige mensen geloven dat zij in 

vliegende schotels of ruimteschepen onze aarde komen bezoeken. 

Die buitenaardse wezens zouden bovennatuurlijke krachten 

hebben en sommigen zouden ook veel schade toebrengen aan de 

natuur, dieren en mensen. In sommige verhalen zijn die buiten-

aardse wezens slecht, in andere verhalen zijn ze goed. Ze zouden 
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anders zijn dan wij en ons denken en onze geest willen beheersen. 

Om dat te doen, zouden ze valstrikken voor ons zetten door ge-

bruik te maken van verborgen vijanden die vaak onzichtbaar zijn. 

De buitenaardse wezens uit deze verhalen zijn verzonnen door 

schrijvers van films en boeken. Maar je zou kunnen zeggen dat de 

engelen en wezens die God heeft geschapen wel echte 

‘buitenaardse wezens’ zijn. De Bijbel vertelt ons dat er heel lang 

geleden tussen hen een oorlog was in de hemel. Er waren toen 

twee legers: één geleid door een goed persoon en de ander door 

een zeer slecht persoon. 

Heb jij dit verhaal al eens gehoord? Dit verhaal gaat over een 

echte “Star Wars”, een oorlog tussen de sterren. 

Bereid je voor, want vandaag maken we een reis terug in de tijd 

om het échte verhaal van “Star Wars" te leren, wie de 

personages waren en om welke wereld zij vochten. 

 

Een oorlog in de hemel 

In Openbaring 12:7, 8 lezen we het volgende: “Toen brak er 

oorlog uit in de hemel: Michaël en Zijn engelen voerden oorlog 

tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar 

zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet 

meer gevonden.”  

Deze Bijbelverzen vertellen ons dat lang geleden, voordat de 

aarde bestond, er een oorlog was tussen twee verschillende mach-

ten. Er waren twee legers, één geleid door Michaël, een naam 

gegeven aan onze Here Jezus Christus en een ander leger geleid 

door de ‘draak’ een naam gegeven aan satan. Satan was een engel 

die door God was geschapen. De andere engelen in de hemel 

hadden veel respect voor hem. Maar op een bepaald moment 

ontstond er jaloezie in zijn hart: hij wilde de plaats van Gods 

Zoon innemen. Om dit te bereiken, gebruikte satan bepaalde 

verborgen vijanden om God en zijn Zoon in een kwaad daglicht 

te zetten. Hierdoor ontstond er een oorlog in de Hemel. 

Jesája 14:12-15 beschrijft het als volgt: “Hoe bent u uit de hemel 

gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de 
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aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik 

zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn 

troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan 

de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal 

mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk 

van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!!” 

In deze Bijbelverzen lezen we hoe satan probeerde een god te 

worden. Hij was jaloers op Gods troon in de hemel en daarom 

begon hij in het geheim te handelen, met behulp van een gevaar-

lijke vijand die “de leugen” wordt genoemd. 

In Johannes 8:44 zegt Jezus: “U bent uit uw vader de duivel, en 

wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoor-

denaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in 

hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij 

vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader 

van de leugen.” 

Eén van de verborgen vijanden die satan heeft, is die van de 

“leugen”. Alle kinderen moeten heel voorzichtig zijn met 

leugens, want de auteur en vader van de leugen is satan. Hoe 

vaak ontstaan er niet problemen in de gezinnen doordat zowel 

kinderen als ouders gebruik maken van leugens om hun fouten 

goed te praten.  

De Geest der Profetie zegt: “Het gezin is een instelling van God. 

God wil dat het gezin – vader, moeder en kinderen – een firma 

vormt…” –Het Bijbels gezin, blz. 172. 

 

Vernietiging en uiteenvallen van het gezin 

Satan begon zijn aanval met het ontketenen van een oorlog in de 

hemel en daarna voerde hij oorlog met Adam en Eva in Eden, 

want het gezin is een instelling van God. Hij gebruikte leugens 

om het eerste gezin te vernietigen. 

Weten jullie hoe satan leugens gebruikte om Adam en Eva te 

misleiden? Hij deed dat op een hele slimme manier. Hij ge-

bruikte daarvoor het allermooiste dier van de schepping.  
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Laten we hier eens even over nadenken. Wat denk je dat het 

allermooiste dier in Eden was? 

Ja, zeker, de slang! Dit dier kroop niet, maar vloog door de 

lucht. En als het vloog was het prachtig om te zien! 

De Geest der Profetie zegt: “Satan nam de gedaante aan van een 

slang en ging Eden binnen. De slang was een prachtig schepsel 

met vleugels. Wanneer de slang door de lucht vloog leek hij op 

helder gepolijst goud. Hij kwam niet op de grond, maar ging van 

plaats tot plaats door de lucht en at fruit zoals de mens. Satan nam 

bezit van de slang en nam plaats in de boom van kennis van goed 

en kwaad en begon rustig van de vrucht te eten.” –The Story of 

Redemption, blz. 32. 

 

De eerste leugen op aarde  

Alle kinderen moeten leren de waarheid te spreken. Leugen is 

een vijand waarachter je je makkelijk kunt verschuilen. Laat me 

je een vraag stellen. Weet jij wanneer de eerste leugen werd 

verteld? Weet jij wat die leugen was? 

De Geest der Profetie vertelt ons dit: “De grote oerleugen, die hij 

Eva in het Paradijs vertelde, ‘Gijlieden zult de dood niet sterven.’ ” 

–Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 119. “Het grote 

gevaar voor de mens ligt in zelfbedrog, overgave aan zelfgenoeg-

zaamheid en dus verwijdering van God, de bron van kracht.” –De 

weg tot gezondheid, blz. 390. 

 

Conclusie 

Nu ik geleerd heb hoe leugens zoveel problemen in de wereld 

hebben veroorzaken, wil ik jullie kinderen adviseren altijd de waar-

heid te spreken! Vergeet niet dat satan, de vader van de leugen, een 

‘alien’ is die het universum probeerde te veroveren met leugens, 

maar werd verslagen met de waarheid. Die waarheid is Jezus 

Christus. Door Jezus toe te laten in ons leven kunnen we satan ook 

verslaan. 

Weet je trouwens hoe die oorlog in de hemel afliep? Die heeft 

satan al verloren!  
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In Openbaring 12:7-12 staat: “Toen brak er oorlog uit in de 

hemel: Michaël en Zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, 

ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren 

niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer 

gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de 

oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele 

wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn 

engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide 

stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht 

en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, 

want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht 

aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem 

overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van 

hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de 

dood. Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee 

hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar 

beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet 

dat hij nog maar weinig tijd heeft.”  

In zijn poging de hemel te veroveren, gebruikte satan leugens als 

zijn wapen. Zijn leugens werden ontdekt en hij werd verslagen. 

Helaas werkten zijn leugens wel hier op aarde en kroonde hij 

zichzelf als koning van deze planeet. Daarom staat er in 

Openbaring 12:12: “Wee hun die de aarde en de zee bewonen, 

want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote 

woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.”  

Tegenwoordig leeft deze leugen, deze verborgen vijand, in het 

hart van veel volwassenen, jongeren en kinderen. Daarom 

moeten wij God danken die ons de overwinning geeft door onze 

Here Jezus Christus.  

Ik wil jullie allemaal uitnodigen, lieve kinderen, om te leren 

alleen de waarheid te spreken. Als jullie dat doen, zullen jullie 

vrij zijn van de misleidingen van de duivel, precies zoals het 

Woord van God dat zegt in Johannes 8:32: “En u zult de 

waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.”  
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En in Johannes 14:6 staat: “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de 
Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door 
Mij.”  
Moge God alle kinderen zegenen. Jullie zijn de beste erfenis die 
God ons geeft in onze huizen en in onze gemeente. Van jullie is 
het Koninkrijk der hemelen. Laten we bidden dat we alle 
leugens mogen overwinnen met de waarheid, de waarheid die 
Jezus is! Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

22ee  kkiinnddeerrlleezziinngg  

ddoonnddeerrddaagg  1122  mmeeii  22002222  
  

Liefde wordt niet opgelegd, 

ze wordt verdiend! 
Door zr. Margie Seely, Verenigde Staten 

Gebaseerd op “Liefde wordt niet opgedrongen, 

ze wordt verdiend” van br. Rosas Calderón, Peru 

 
De knorrige oude koning Frederik I van Pruisen wandelde vaak 

door de straten van Berlijn. Hij was een goede koning, maar hij 

had zo’n opvliegend karakter dat de mensen vaak wegliepen als 
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ze hem zagen. Op een dag, toen hij aan het wandelen was, zag 

hij een man aankomen met zijn hoofd naar beneden. Toen de 

man zijn hoofd ophief en zag dat koning Frederik daar liep, 

draaide hij zich om en liep snel naar een nabijgelegen huis. De 

eenzame koning was woedend! 

“Jij!”, schreeuwde hij. “Waar denk jij heen te gaan?” 

“Naar mijn huis, Majesteit”, riep de man over zijn schouder.  

“Is dat jouw huis?” Koning Frederik wees met zijn wandelstok 

in de richting van het huisje. De man stopte en liet zijn hoofd 

hangen. “Nee, Majesteit”, antwoordde hij beschaamd.  

“Waarom ga je er dan heen?” riep de koning.  

Bezorgd dat de koning zou denken dat hij een dief was, 

stamelde de man en begon met zijn verdediging.  

“O-o-omdat ik U niet wilde ontmoeten!”  

“Maar waarom niet?!”. vroeg de koning.  

“Omdat ik bang voor u ben, Majesteit!” 

Het gezicht van de koning werd rood van woede en hij hief zijn 

wandelstok op, alsof hij de bevende man op het hoofd wilde 

slaan.  

“Je hoort niet bang voor me te zijn!!!” schreeuwde hij.  

“Je zou van me moeten houden! IK BEN JOUW KONING!” 

“Maar liefde wordt verdiend, niet gedwongen!”, zei de bange 

man terwijl hij zo snel als hij kon wegliep.  

 

Wat is liefde? 

Iedereen wil geliefd zijn, maar niet iedereen weet hoe je moet 

liefhebben. Liefde is niet alleen het aan elkaar sturen van rode 

hartjes of het hebben van warme gevoelens. Liefde is een 

beslissing die wordt gevolgd door daden. Het is heel makkelijk 

om te zeggen: “Ik hou van je!” Maar er is veel meer voor nodig 

om mensen zich écht geliefd te laten voelen, zodat ze in ruil 

daarvoor ook van jou zullen willen houden. 

God is liefde, dus liefde is de grootste kracht die er is. Gods 

liefde kan een verdrietig persoon veranderen in een gelukkig 

persoon en een boos persoon in iemand die vriendelijk en 
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zachtaardig is. De Bijbel vertelt ons: “Wie niet liefheeft, kent 

God niet, want God is liefde.” (1 Johannes 4:8). Als we God 

leren kennen, verandert Hij ons en leert Hij ons op de juiste 

manier lief te hebben. 

Harry Orchard was eens een erg boze man. Hij leek altijd in de 

problemen te komen. Hij loog. Hij stal. Hij deed mensen pijn. 

Hij haatte iedereen! Uiteindelijk liep zijn woede zo uit de hand 

dat hij bommen ging maken en mensen begon te vermoorden. 

Een van die bommen doodde gouverneur Steunenberg van Idaho 

in de Verenigde Staten. Het duurde niet lang voordat Harry werd 

gearresteerd en veroordeeld werd tot een levenslange 

gevangenisstraf. 

Na een tijdje vastgezeten te hebben, kreeg Harry bezoek. Harry 

schrok erg toen hij ontdekte dat deze bezoeker niemand minder 

was dan de jonge zoon van gouverneur Steunenberg. De jongen 

overhandigde Harry een pakje en zei dat z’n moeder hem had 

vergeven voor zijn daad en dat ze voor hem aan het bidden was. 

Ook al had Harry een vreselijke misdaad begaan, ze wilde dat 

Harry Gods liefde zou leren kennen en gered zou worden. 

Terug in zijn cel opende Harry het geschenk en een boekje 

genaamd “Schreden naar Christus” viel op zijn schoot. Hij pakte 

het op en begon te lezen. Pagina na pagina vertelden over de 

krachtige, leven veranderende liefde van God. Harry had in zijn 

leven nog nooit zoiets gelezen! Hij kon het boekje niet neer-

leggen. Toen hij eindelijk klaar was met lezen, begon hij ook in 

de Bijbel te lezen. Na verloop van tijd gaf Harry Orchard zijn 

hart aan Jezus en liet zich dopen. De kracht van Gods liefde had 

hem veranderd van een moordenaar in een vriendelijke vriend 

die van iedereen hield die hij ontmoette. Op zijn beurt hield 

iedereen die hij ontmoette van hem. 

 

Liefde kan niet worden opgelegd  

Voordat deze aarde begon, besloot satan de dingen op zijn eigen 

manier te doen. Hij kwam in opstand tegen God en loog over 

Zijn liefde. Wat moest God doen?  
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“God had satan …. even gemakkelijk kunnen vernietigen als 

iemand een steentje op de grond gooit, maar God heeft dit niet 

gedaan.” –Jezus, de Wens der eeuwen, blz. 634. 

In plaats daarvan zond God Jezus om voor onze zonden te 

sterven en ons te laten zien wat ware liefde is. Hij zal ons nooit 

dwingen om van Hem te houden. Door Zijn eigen Zoon voor 

ons te geven, heeft Hij alles gedaan wat Hij kan om onze liefde 

te verdienen. Op dezelfde manier kunnen we mensen niet 

dwingen om van ons te houden, maar moeten we geduldig 

werken om hun vertrouwen en genegenheid te verdienen. 

Mijn dochter Alyssa houdt van katten. Door de jaren heen heeft 

ze veel zwerfkatten mee naar huis genomen. Op een dag vond ze 

een klein katje langs een drukke straat. Zonder een minuut te 

aarzelen, pakte Alyssa de kitten op en nam deze mee naar huis. 

Alyssa was meteen weg van dit schattige diertje. De kitten 

deelde echter niet de gevoelens van Alyssa. Hij was doodsbang 

voor mensen. Telkens als een van ons in de buurt van de kitten 

kwam, rende hij weg en verstopte zich zo snel als hij kon. Ik 

adviseerde mijn dochters om langzaam om de kitten heen te 

bewegen, terwijl ze vriendelijke woorden zouden spreken met 

een kalme en rustgevende stem. 

Elke dag als we hem te eten gaven en een kommetje met vers 

water neerzetten, staarde het nerveuze katje ons aan met grote, 

bange ogen, klaar om meteen weg te rennen. Maar na een tijdje 

merkten we een verandering. Hoewel we het beestje nog steeds 

niet konden aaien, rende het katje niet zo snel meer weg. Deze 

kleine zwerfkitten leerde ons te vertrouwen en, na verloop van 

tijd, ook van ons te houden. 

 

Hoe moet je liefhebben? 

Wil je dat iemand van je houdt? Je kunt liefde niet afdwingen, 

maar hier zijn vier dingen, die je kunt doen om liefde te laten 

groeien: 

1) Bid: God is liefde. Als je tijd met Hem doorbrengt, leer je lief 

te hebben zoals Hij liefheeft. Terwijl we bidden, kunnen we om 
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wijsheid vragen over hoe we de mensen om ons heen kunnen 

liefhebben. 

2) Luister: in deze drukke wereld willen de meeste mensen 

gehoord worden. Leer om meer te luisteren dan dat je spreekt. 

Luisteren is de eerste stap om anderen te leren begrijpen. 

3) Bemoedig: Deze wereld is gevuld met negativiteit. Wees er 

altijd snel bij om een bemoedigend woord tot anderen. 

4) Dien: zoek naar manieren waarop je de persoon van wie je 

houdt, kunt helpen. Wees creatief! 

 

Conclusie 

In Matthéüs 7:12 geeft Jezus ons de Gouden Regel. “Alles dan 

wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is 

de Wet en de Profeten.” Wil je dat iemand van je houdt? Probeer 

mensen niet te dwingen van je te houden. Deel in plaats daarvan 

de liefde die God je heeft gegeven. Je zou snel verrast kunnen 

worden met een nieuwe vriend. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 73 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33ee  kkiinnddeerrlleezziinngg  

vvrriijjddaagg  1133  mmeeii  22002222  

 

De waarheid vertellen, 

maakt God gelukkig! 
Door zr. Lorena Ajucum Sánchez, Verenigde Staten 

Gebaseerd op “Liefde zonder leugens” 

van br. Juan Quezada, Chili 

 

“Valse lippen zijn voor de HEERE een gruwel, maar wie 

betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig.” (Spreuken 

12:22).  

Wat is het fijn om te weten dat je God gelukkig maakt door de 

waarheid te vertellen! En als je Hem gelukkig maakt, zul je 

zeker ook je moeder, vader en vrienden gelukkig maken.  

De gedachte dat mijn daden de God van het universum 

verdrietig of gelukkig maken, heeft mij geholpen om zorgvul-

diger na te denken over alles wat ik doe en zeg. Helaas liegen de 

meeste mensen, zelfs kinderen, in de wereld van vandaag zo 

gemakkelijk en zo gedachteloos, zonder na te denken over het 
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feit dat liegen pijn doet, ons anderen doet wantrouwen en vrede 

en harmonie ruïneert.  

Misschien heb je zelf wel eens gelogen of heb je iemand op 

heterdaad betrapt. In dat geval heb je je vast gerealiseerd dat je, 

om de leugen geheim te houden, steeds opnieuw zult moeten 

liegen. En als je leugen wordt ontdekt, zullen anderen je niet 

meer zo goed vertrouwen als voorheen. 

Het is zeker beter om altijd de waarheid te vertellen, ook al is 

dat moeilijk en heeft het soms consequenties. Dankzij God 

hebben we Zijn Woord, dat iedereen adviseert en eraan herinnert 

“Houd u ver van bedrieglijke zaken.” (Éxodus 23:7, eerste 

gedeelte). Als je eerder hebt gelogen, hoef je alleen maar te 

bidden, God om vergeving te vragen en je leugen op te biechten 

aan degenen tegen wie je hebt gelogen. Het zal je zeker 

vergeven worden.  

Lief kind, als je erover denkt om een leugen te gaan vertellen, 

denk dan eens aan het volgende: Hoe zou jij je voelen als jij zelf 

bedrogen zou worden? Wat zou jouw reactie zijn? Je zou je 

zeker heel verdrietig voelen. Volg dus het advies op dat Jezus 

gaf in een van Zijn beroemdste preken: “Alles dan wat u wilt dat 

de mensen u doen, doet u hun ook zo.” (Matthéüs 7:12, eerste 

gedeelte). Als we dat advies, dat de gouden regel wordt ge-

noemd, allemaal zouden opvolgen, zouden we gelukkiger 

gezinnen, gelukkiger scholen en een gelukkiger wereld hebben.  

Laten we God vragen om ons het vermogen te geven om 

anderen te vergeven, zoals Hij ons vergeeft. Laten we om verge-

ving vragen wanneer we pijn en lijden hebben veroorzaakt bij 

onze naasten en vooral bij degenen van wie we houden. Dit zal 

het begin zijn van een vredig en harmonieus leven, en de prach-

tige resultaten zullen duidelijk zijn in jouw leven en in jouw 

huis.  

De Bijbel zegt dat liegen uit satan werd geboren en dat wie liegt, 

satans kind en volgeling wordt. “U bent uit uw vader de duivel, 

en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensen-

moordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want 
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er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, 

spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar 

en de vader van de leugen.” (Johannes 8:44).  

Wat is het triest om te bedenken dat we volgelingen van satan 

kunnen worden genoemd! Maar ik hou er niet van om veel over 

satan te praten. In plaats daarvan denk ik er liever aan dat we 

een liefhebbende God hebben, die ons helpt en vergeeft. 

Nu wil ik jullie een mooi verhaal vertellen uit een boek 

genaamd: “Arrastrados por la corriente y otros relatos 

inspiradores”.1  

Er was eens een jongen, Abdul genaamd, die met zijn moeder en 

broer in Iran woonde. Abdul wilde naar een zendingsschool om 

over Jezus te leren en daarna anderen over Gods liefde te 

onderwijzen. Abduls moeder steunde het idee en gaf haar zoon 

40 biljetten voor zijn reis naar een ver oord waar hij zou gaan 

studeren. Voordat hij vertrok, zei Abduls moeder hem te 

beloven nooit leugens te vertellen of te stelen. Abdul beloofde 

zijn moeder dat hij dat nooit zou doen. Abdul begon aan een 

lange reis door de woestijn met een karavaan van andere mensen 

op kamelen en paarden; ze reisden in groepen om op elkaar te 

letten en gevaar te vermijden.  

Op een avond werd de karavaan overvallen door rovers, en 

velen van de reizigers werden gedood. Een van de overvallers 

vroeg Abdul of hij geld had. Hij zei “ja,” en dat hij 40 biljetten 

in zijn mantel had genaaid. De rover dacht echter dat Abdul loog 

en liep weg. Toen kwam een andere overvaller en vroeg Abdul 

of hij iets van waarde had. Hij antwoordde de overvaller het-

zelfde als de andere overvaller, maar ook deze overvaller 

geloofde Abdul niet. Deze overvaller dacht dat Abdul hem voor 

de gek hield, en sloeg de jongen. Toen een derde overvaller 

kwam, was Abdul bang. De derde overvaller nam Abdul mee 

naar de bendeleider, die streng sprak en zei dat Abdul hen niet in 

                                                 
1 Vertaald: “Meegesleurd door de stroom en andere inspirerende verhalen.” 

Oorspronkelijke titel: “Swept Away by the Stream”, Pacific Press, 1977. 
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de maling mocht nnemen. Dus sprak Abdul deze keer heel 

ernstig, in een poging de bendeleider ervan te overtuigen dat de 

waarheid werd verteld. De bendeleider liet Abduls mantel 

losmaken en vond daar de briefjes. Hij was geschokt en vroeg 

waarom Abdul hen de waarheid had verteld. Abdul antwoordde 

dat hij zijn moeder had beloofd dat hij altijd de waarheid zou 

vertellen. De roverhoofdman was zo verbaasd dat hij sprakeloos 

was. Alle andere rovers omringden de jongen, ontroerd door zijn 

dapperheid.  

Tenslotte herstelde het opperhoofd zich en zei tegen Abdul: 

“Kind, wat hebben we vandaag een krachtige les gekregen! We 

zullen niet alleen je leven sparen en je geld teruggeven, maar we 

willen ons leven veranderen, stoppen met stelen, alles 

teruggeven wat we hebben gestolen en eerlijk leven.” 

Wat een prachtig verhaal! Abdul hield zijn belofte en verkon-

digde zo de boodschap aan de rovers. Op dezelfde manier 

kunnen wij allemaal overal zendingswerk doen door altijd de 

waarheid te vertellen, ongeacht de gevolgen.  

Bedenk eens hoe blij Abduls moeder geweest moet zijn, toen zij 

hoorde over de ervaring van haar zoon, wetende dat hij zijn 

belofte gehouden had. Hoeveel gelukkiger is God als Hij ziet dat 

jij ook vastbesloten bent om niet te liegen, maar de leer van 

Jezus deelt met je vrienden en leeftijdgenoten, je ouders en 

leraren. De waarheid vertellen is altijd de moeite waard. Jezus 

verwacht van jou dat je de waarheid vertelt, en Hij belooft je dat 

Hij je zal helpen om moedig te zijn. Hij belooft je ook dat je 

voor eeuwig bij Hem zult wonen als je altijd de waarheid 

spreekt in je hart en met je mond.  

“HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw 

heilige berg? Hij, die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, 

die met zijn hart de waarheid spreekt.” (Psalm 15:1, 2). Amen. 
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44ee  kkiinnddeerrlleezziinngg  

SSaabbbbaatt,,  1144  mmeeii  22002222  
  

Van aangezicht tot aangezicht 
 

Door zr. Damaris Hunger, Verenigde Staten 

Gebaseerd op “Van aangezicht tot aangezicht” 

van br. Pablo Hunger, Argentinië / Verenigde Staten 

 

“Van aangezicht tot aangezicht heeft de HERE met u gesproken 

op de berg uit het midden van het vuur.” (Deuteronomium 5:4, 

NBG’51). 

Ik herinner me een verhaal over een klein meisje. Laten we haar 

Rosie noemen. Rosie kijkt graag naar een weide vol bloemen. 

Ze houdt van de kersenbloesems, die opkomen in de lente, 

luistert graag naar de vogels op een heldere zomerochtend, telt 

de kraaien die de zonnebloempitten aten in de herfst en ze kijkt 

graag naar de vorst en ijspegels in de winter, terwijl ze door de 

wei loopt. Maar op een dag kreeg Rosie droevig nieuws: ze 

hoorde dat het land was verkocht en dat er een parkeergarage 

zou worden gebouwd, waar ooit de bloemen groeiden. Al snel 

arriveerden er vrachtwagens en bulldozers en verdwenen de 
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prachtige planten die in het veld groeiden. Maar de vader van 

Rosie, Oliver, kwam met een briljant idee toen hij de droefheid 

in Rosies ogen zag. Hij zei tegen Rosie: “Waarom zoeken we 

geen nieuw stuk land? We kunnen er bloemen en bomen op 

planten, en dan kun je weer genieten van de schoonheid van 

Gods schepping!” Rosie was blij en zij en haar vader zochten en 

vonden een geschikt stuk land. 

Zodra ze toestemming kregen om te planten, gingen ze meteen 

aan de slag, en al snel was alles klaar. Het gras was geplant en 

de bloemen begonnen prachtig te bloeien. Ze besloten dat het 

heel leuk zou zijn om een openingsfeest te organiseren in de 

bloementuin en nodigden al hun buren uit voor dit speciale 

evenement. Maar toen gebeurde er iets onverwachts. Het begon 

te regenen. Dagenlang regende het zo hard, dat de tuin over-

stroomde en het landschap kapot ging. Toen Rosie en Oliver het 

verschrikkelijke resultaat zagen, maakte Rosie zich zorgen en 

vroeg haar vader: “Wat gaat er gebeuren met het openings-

feest?” Oliver antwoordde: “Maak je geen zorgen, we moeten 

gewoon de schade herstellen. Als alles weer op zijn plaats staat, 

zullen we het feest organiseren zoals we hadden gepland.” En 

dat is wat er gebeurde. Nadat ze de schade hadden hersteld, de 

verwelkte planten hadden vervangen en zelfs nieuwe dingen 

hadden toegevoegd, zoals vogelbadjes, fonteinen en voerbakjes 

voor kolibries, realiseerden Rosie en haar vader zich dat de tuin 

veel mooier was dan ooit. Het openingsfeest vond eindelijk 

plaats. Rosie en haar vader waren zo blij de wijd opengesperde 

ogen en grote glimlach van iedereen te zien, omdat de tuin de 

gasten zo blij maakte. 

Weet je dat jouw gezin lijkt op de tuin in dit verhaal? Soms heb 

je gewoon een hele goede dag, waardoor je eigenlijk ’s avonds 

niet wil gaan slapen, omdat deze dag zo geweldig was! Maar 

andere dagen zijn moeilijker en dan kun je je soms verdrietig, 

verveeld of zelfs boos voelen. Bijvoorbeeld als je ruzie hebt met 

je broers en/of zussen. Herinner je je Oliver, de vader in het 

verhaal nog? Hij deed het juiste door in elke situatie de positieve 
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kant te zoeken en Rosie eraan te herinneren dat er voor elk 

probleem een oplossing is, ook al lijkt het in het begin misschien 

moeilijk. Deze hoop die Rosie’s vader had, wordt geloof 

genoemd. Oliver had er vertrouwen in dat de tuin weer mooi zou 

worden. Door zijn geloof namen Oliver en Rosie elke dag wat 

tijd om aan hun tuin te werken, zodat deze weer mooi werd. Ze 

gaven nooit op. Dat betekent dat jij dat ook niet moet doen, 

vooral niet als je een slechte dag hebt, want je kunt er altijd iets 

aan doen! 

 

De bloemen van het huis 

Kun je de mooiste voorwerpen in je huis opnoemen? Welke 

dingen, zoals de bloemen in het verhaal, maken jouw gezin thuis 

blij? Heb je er wel eens bij stil gestaan dat de liefdevolle 

woorden, vriendelijke daden en de geur van Christus’ liefde je 

huis mooi maken, als Hij in het gezin regeert? Wanneer was de 

laatste keer dat je vriendelijke woorden sprak, terwijl je boos 

was op je broer of zus? Wanneer was de laatste keer dat je 

aandachtig luisterde naar wat je ouders van je vragen, in plaats 

van hun verzoek te negeren? Als je naar elkaar luistert en je 

familie liefde toont – misschien door een helpende hand te 

bieden in de keuken voordat je moeder je dat vraagt, het grootste 

koekje voor je broer te bewaren of je zus te knuffelen als ze 

verdrietig is – maak je van je huis een prachtig thuis. Een plaats 

van vreugde, troost en liefde. Kleine daden van vriendelijkheid 

kunnen een grote bijdrage leveren aan het opfleuren van jouw 

huis! 

 

Triomfantelijk in Christus 

Hoe voel jij je als je een brief over de post ontvangt? De apostel 

Paulus vertelt ons in 2 Korinthe 3:2 dat jij en ik “open brieven” 

zijn. Wij zijn berichten aan deze wereld. Wanneer mensen ons 

leven observeren, moeten ze hoop vinden, de liefde van Jezus 

voelen door onze acties en herinnerd worden aan het goede 

nieuws van het evangelie. 
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Misschien denk je bij jezelf: Vriendelijkheid laten zien, dat is 

lastig om te onthouden. Als je God niet om hulp vraagt, is het 

moeilijk om vriendelijk te zijn, dat is waar. Maar 2 Korinthe 

2:14-16 geeft je een belangrijke aanwijzing. Samengevat vertel-

len deze verzen je dat je kunt zegevieren in Christus en dat je 

kunt zijn als een parfum. Een parfum dat levens opfleurt. Jezus 

kan Zijn kracht met je delen, wanneer je bidt en Hem om hulp 

vraagt. Dan wordt het makkelijk om je liefde te laten zien aan je 

familie en aan anderen.  

Er is nog iets belangrijks dat je moet onthouden. Als je je huis 

opfleurt en van je gezin houdt, doe je deze dingen ook voor 

Jezus. En de eerste Korinthebrief vertelt je dat wanneer je 

dingen voor God doet, Hij je genade zal geven. 

 

Oog in oog met zonde 

Ik weet zeker dat je ook momenten kunt herinneren dat je je 

familie verdrietig maakte, toen je iets verkeerds deed. Als we 

zondigen, door onze ouders ongehoorzaam te zijn, boze 

woorden te spreken, tegen onze broers en zussen te liegen of een 

andere zonde hebben begaan, hebben deze daden droevige 

gevolgen. Dit is vaak te zien aan de gezichten van de mensen die 

we hebben geraakt. Het moeilijkste is dan om de situatie onder 

ogen te zien. Ook al probeer je je te verstoppen, je oren te 

bedekken of weg te rennen, je zult de tranen in de ogen van je 

zus zien als ze beseft dat je tegen haar hebt gelogen. Je zult de 

teleurgestelde toon in de stem van je ouders horen, toen je niet 

gehoorzaamde. Uiteindelijk ontkom je er niet aan om oog in oog 

te staan met je zonden. 

Koning David bevond zich ooit in een soortgelijke situatie. Hij 

had een verschrikkelijke zonde begaan. Hoewel hij het 

probeerde te verbergen, kon hij het niet ontlopen. Uiteindelijk 

kwam hij oog in oog te staan met zijn zonden. God stuurde de 

profeet Nathan om David te vertellen dat zijn zonde hem veel 

verdriet zou bezorgen, omdat zijn zoon zou sterven. Wat een 

verschrikkelijk gevolg! Zo verschrikkelijk is zonde. Net als in 
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het verhaal van David, heb je misschien geprobeerd een zonde te 

verbergen, toen je je realiseerde dat er geen manier was om aan 

de gevolgen ervan te ontsnappen. Koning David realiseerde zich 

uiteindelijk dat wat hij had gedaan, verkeerd was. Hij was 

bedroefd over de fout die hij had gemaakt en vroeg God om 

vergeving. Dat was een moedige keuze en God vergaf koning 

David. Met eenvoudige woorden staat er in 2 Korinthe 4:1, 2 dat 

een christen oneerlijkheid moet opgeven en de zonde moet 

stoppen, en dat hij ervoor moet kiezen eerlijk te zijn voor Gods 

glorie. Deze eerlijkheid zorgt voor een goed geweten en geeft 

gemoedsrust. Als je Jezus om vergeving vraagt, heb je geen 

schuldig geweten meer. Je kunt zonder angst naar God gaan, 

omdat Jezus jouw zonde op Zich nam. 

 

Oog in oog met geluk 

Kijk je graag naar je familiefoto’s? Misschien vind je het leuk 

om door de foto’s van je moeders telefoon te scrollen of vind je 

het leuk om lekker op een bank te liggen, terwijl je door de 

fotoalbums van je opa en oma bladert. Ik denk dat je blij wordt, 

als je foto’s ziet van je familie waar jullie samen lachend op 

staan. Wanneer je die foto’s ziet, herinner je je waarschijnlijk de 

fijne momenten samen, misschien in een park, op reis of aan 

tafel. Denk even aan deze momenten. Zijn dit misschien de 

keren dat je woorden van liefde en eerlijkheid sprak, je vader 

een dikke knuffel gaf en het bord van je zus of broer uitstak 

zodat zij of hij als eerste het avondeten kreeg? Je was niet van 

plan weg te rennen, je oren te bedekken of je te verstoppen, 

omdat je een schoon geweten en liefde in je hart had. Je zou je 

familie recht in de ogen kunnen kijken en ze zien glimlachen. Je 

stond oog in oog met geluk, omdat er niets te verbergen was; je 

had een schoon geweten. Je ouders willen soms graag met jou 

een persoonlijk gesprek hebben. En weet je dat God, je hemelse 

Vader, jou ook van aangezicht tot aangezicht wil zien? Zodat je 

Zijn glimlach en de liefde in Zijn ogen kunt zien als je met Hem 

spreekt? Net zoals God van aangezicht tot aangezicht tot Mozes 
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sprak, zoals een man tot zijn vriend spreekt (Éxodus 33:11), kan 

God niet wachten om jou op een dag van aangezicht tot 

aangezicht te spreken! 

Vergeet niet om vandaag aan je familie je liefde te tonen, wees 

eerlijk tegen ze, zodat je gemakkelijk kunt glimlachen als je ze 

persoonlijk aanspreekt. En vergeet niet dat Jezus heel snel zal 

komen om je naar de hemel te brengen, zodat je van aangezicht 

tot aangezicht met God kunt spreken. Amen. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

55ee  kkiinnddeerrlleezziinngg  

zzoonnddaagg  1155  mmeeii  22002222  

  

Respect 
 

Door zr. Ruth Moreno, Verenigde Staten 

Gebaseerd op “Respect wordt niet opgelegd, het wordt 

verdiend” van predikant Joseph Sugarob, Filipijnen 

 

Hallo kinderen! Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat jullie geluk-

kig en gezond zijn! Vandaag heb ik een verhaal te vertellen over 

respect. Weet je wat respect betekent? Het Websters’ woorden-
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boek vertelt ons dat respect het volgende betekent: “een gevoel of 

begrip dat iemand of iets belangrijk is ... en op een gepaste manier 

moet worden behandeld.”  

Wanneer we respect tonen voor iemand of iets, laten we anderen 

zien dat ze waarde hebben. Ze zijn belangrijk en verdienen het 

om met vriendelijkheid, liefdevol en zachtaardig te worden 

behandeld. 

Kort geleden was mijn vader erg ziek. Hij had een heel erge 

voedselvergiftiging en zijn maag was niet in orde. Hij had geen 

zin meer om te eten en had soms het gevoel dat hij moest 

overgeven. Hij dronk ook niet genoeg water. Hij werd zwak en 

moe. Hij voelde zich gewoon helemaal niet lekker! Eigenlijk wist 

ik niet eens dat hij ziek was, totdat mijn jongere zus me belde om 

het me te vertellen! Toen ik het hoorde, belde ik meteen mijn 

vader en zei: “Papa, waarom heb je me niet gebeld om me te 

vertellen dat je ziek was?” Hij antwoordde: “Nou, je neemt nooit 

je telefoon op!” Hij zei verder: “Dochter, je belt me niet vaak 

omdat je denkt dat alles altijd in orde is. Je denkt dat ik altijd 

gezond ben en dat er nooit iets met me aan de hand is.” Ik 

schaamde me. Mijn vader was niet boos. Hij vermaande me op 

een liefdevolle en zachte manier. Maar ik voelde me zo slecht! Ik 

voelde me schuldig omdat ik wist dat hij gelijk had! Ik wist dat 

alles wat hij zei waar was. Terwijl ik naar de woorden van mijn 

vader luisterde, boog ik mijn hoofd en fluisterde een kort gebed. 

“Heer, vergeef me”, bad ik in stilte, “want mijn vader heeft gelijk. 

Ik ben geen goede dochter voor hem geweest.” 

Terwijl je dit leest, denk je misschien: “Zuster Ruth, voel je niet 

slecht! Je hebt toch niets verkeerd gedaan?!” Maar de waarheid 

is dat ik niets heb gedaan, en dat is precies wat er mis is. Ik heb 

mijn vader niet laten zien dat ik van hem hou of hem laten zien 

dat hij waarde heeft in mijn ogen. Door hem niet af en toe te 

bellen om er zeker van te zijn dat hij zich goed voelde, door hem 

niet te vragen of hij iets nodig had, liet ik hem niet zien dat hij 

belangrijk voor me was. Met andere woorden, ik heb hem geen 

respect getoond.  
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In de Bijbel leert God ons om onze ouders te respecteren. 

Sterker nog, het vijfde gebod zegt ons onze vader en moeder te 

eren. We moeten onze ouders “eren” door ze te respecteren, 

door ze niet tegen te spreken en niet tegen ze te schreeuwen. 

Maar we moeten ze ook laten zien dat we van ze houden en voor 

ze zorgen. Op welke manier? Wel, als ze ons vragen om een 

taak thuis uit te voeren – zoals de afwas doen of de vuilnis 

buiten zetten – zouden we blij moeten antwoorden: “Ja, mama!” 

of “Ja, papa!” Als we respect tonen aan onze ouders, eren we 

God ook door Zijn wet te gehoorzamen!  

Hier is een idee! Als je dat nog niet gedaan hebt, leer dan het 

vijfde gebod van Gods heilige wet uit je hoofd. “Eer uw vader 

en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat 

de HEERE, uw God, u geeft.” (Éxodus 20:12).  

Nu vragen jullie je vast af wat er met mijn vader gebeurd is, en 

of ik hem het juiste respect begon te tonen! Nou, diezelfde dag 

maakte ik een lekkere groentesoep voor hem. Ik reed dertig 

minuten om het naar zijn huis te brengen. Ik kocht ook 

aardbeien en havermoutyoghurt voor hem. En het belangrijkste 

was dat ik hem vertelde dat het me heel erg speet. Ik vroeg God 

ook om mij te vergeven en mij te laten zien hoe ik een betere 

dochter kon worden. Ik dank God dat de gezondheid van mijn 

vader is verbeterd. Ik ben ook dankbaar dat God mij 

barmhartigheid en genade heeft getoond door mij de kans te 

geven om het opnieuw te proberen! 

Mijn liefste kleine vrienden, ik bid dat ook jullie je ouders 

zullen eren en respecteren. Door je ouders te respecteren, leer je 

respect te tonen voor alle mensen. Dat zal Hem gelukkig maken! 

Je wordt er zelf ook blij van! God zegene jullie! Amen. 
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66ee  kkiinnddeerrlleezziinngg  

SSaabbbbaatt,,  2211  mmeeii  22002222  

 

Het neerhalen van hindernissen 
 

Door zr. Miriam Bordonaro, Duitsland 

Gebaseerd op “Het neerhalen van hindernissen” van zr. Raquel 

Orce, Spanje / Verenigde Staten 

 

Veertig jaar lang had het volk Israël door de woestijn gereisd. 

Eindelijk kwamen ze aan in Kanaän. Ze staken de Jordaan over 

en arriveerden in het beloofde land. Ze sloegen hun kamp op in 

het vlakke land van Jericho, waar ze het Pascha vierden. Toen 

stopte God ook het neerregenen van het manna. Dit vertelde het 

volk dat hun reis afgelopen was. Maar nog steeds stond daar 

Jericho. Het was en is nog steeds een van de laagstgelegen steden 

van de wereld. Jericho ligt ongeveer 10 kilometer van de Dode 

Zee en bevindt zich 250 meter onder zeeniveau. De stad was 

bekend onder de naam “Stad van Palmen” omdat ze in een oase 

van de Jordaanvallei lag. Jericho had machtige muren. Ze waren 

3,6 meter hoog en 1,8 meter dik bij hun basis op de grond.  
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Hoe zou jij je voelen als je in een stad woonde met zulke 

geweldige muren? Ik zou me ongetwijfeld heel erg veilig voelen. 

Maar de inwoners van Jericho voelden zich niet veilig. Jericho 

was volledig afgesloten en omsingeld door de kinderen van Israël. 

Niemand ging nog naar buiten of kwam er nog binnen. Ze waren 

bang vanwege de verhalen die ze hadden gehoord over hoe God 

zoveel overwinningen had gegeven aan de Israëlieten. Er waren 

toen geen kranten, mobieltjes of social media. Toch had de 

bevolking van Jericho gehoord over de bevrijding uit Egypte, de 

scheiding van de Rode Zee, over overwinningen in verschillende 

oorlogen en nog veel meer nieuws. Ze waren zich ervan bewust 

dat als de God van Israël had besloten dat Jericho aan de 

Israëlieten toebehoorde, zij geen enkele kans maakten om te 

winnen.  

Geloof jij dat voor God niets onmogelijk is? Zelfs vandaag? 

Zelfs in jouw leven? Kun je een ervaring delen uit jouw leven 

waarin God heeft laten zien dat voor Hem niets onmogelijk is? 

Met zo’n sterke muur leek het niet makkelijk voor de Israëlieten 

om binnen te komen. Ze hadden een plan nodig. De strategie 

daarvoor werd door God aan Jozua gegeven. “Toen zei de 

HEERE tegen Jozua: Zie, Ik heb Jericho met zijn koning en zijn 

strijdbare helden in uw hand gegeven. U, alle strijdbare mannen, 

moet rondom de stad gaan, de stad één keer rondtrekken. Zo moet 

u zes dagen doen.” (Jozua 6:2, 3). “Voorop liep een keurbende 

krijgslieden, niet om door eigen kracht en moed te strijden, maar 

gehoorzaam aan Gods bevelen. Achter hen liepen zeven priesters 

met bazuinen. Daarna werd de ark Gods, omgeven door een 

stralenkrans van Gods heerlijkheid, gedragen door priesters, die in 

hun priesterkleding waren gekleed. Het leger van Israël volgde, 

elke stam onder zijn eigen banier. Deze optocht trok rondom de 

gedoemde stad. Geen geluid werd gehoord, behalve de voet-

stappen van dat machtige leger en het plechtige geklank der 

bazuinen, dat weerklonk door de heuvels en in de straten van 

Jericho. Toen de rondgang voltooid was, trok het leger zich 
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zwijgend terug in zijn tenten en werd de ark weer in de tabernakel 

geplaatst.” –Patriarchen en profeten, blz. 439.   

Hoewel God alles alleen had kunnen doen, vroeg Hij het volk 

om met Hem mee te doen. Als één man volgden ze Gods 

instructie. Stel je het volk van Jericho eens voor, zittend aan hun 

ramen of staand op de muur, kijkend naar de Israëlieten, die elke 

dag rond de stad trokken zonder ook maar één woord, schreeuw 

of geluid te horen. Wat denk je dat de bewoners van Jericho 

moeten hebben gedacht of gevoeld? Op de zevende dag 

veranderde de routine. De Israëlieten moesten nu maar liefst 

zeven keer rond de stad marcheren. Ik kan me voorstellen dat de 

inwoners van Jericho banger en banger werden. Ik kan hun 

gezichten zien: hun ogen wijd open, niet in staat om ook maar 

één woord te zeggen. Ze voelden dat er iets ging gebeuren, 

zonder te weten wat en hoe ze het konden stoppen. Aan het eind 

van de zevende ronde om de stad galmde de bazuin: de 

Israëlieten gaven een luide schreeuw en de muren vielen om. 

Stel je een eens het moment voor, hoe die grote muren 

omvallen, het stof, de rollende stenen en het lawaai van 

vernieling hiervan. Waarom denk je dat de muren omvielen? 

Door het geschreeuw? De bazuinen? De mars rond de muren?  

“Door geloof” zegt de apostel Paulus in Hebreeën 11:30 “vielen 

de muren van Jericho om.” Geloof begint met gehoorzaamheid. 

Jozua en de Israëlieten hebben niet getwijfeld aan de instructies 

die God had gegeven. Ze volgden deze instructies gewoon op, 

terwijl zij geloofden dat God wist wat Hij deed en ze geloofden 

dat God een wonder kon en zou doen. De Israëlieten waren 

gezegend om te mogen zien hoe God een hindernis overwon, 

een obstakel zoals Jericho. Het was niet de eerste en ook niet de 

laatste keer dat Hij dat zou doen. Ook vandaag de dag overwint 

God obstakels. Iedereen van ons heeft hindernissen die zo groot 

lijken te zijn, dat het lijkt alsof we ze niet kunnen overwinnen. 

Voor sommigen kan dit zijn dat mensen je anders behandelen, 

omdat jouw huid een andere kleur heeft. Voor anderen kan het 

een toets zijn op school. Sommigen hebben problemen thuis of 
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kunnen zelfs helemaal niet naar school. Anderen die wel naar 

school kunnen, worden misschien niet geaccepteerd door hun 

klasgenoten of worden gepest.  

Toen ik zelf nog een jong meisje was, moest ik naar school van 

maandag tot en met Sabbat. Ik ging natuurlijk niet naar school 

op Sabbat dus moest ik van tevoren uitzoeken welke lessen er op 

Sabbat gegeven zouden worden. Mijn lerares Engels was een 

veeleisende en strenge vrouw. Ze maakte duidelijk dat ze het er 

niet mee eens was dat ik op Sabbat niet naar school ging en ze 

maakte een aantal van mijn opdrachten heel onplezierig. Als ik 

bijvoorbeeld een fout maakte in grammatica moest ik de juiste 

zin 500 keer overschrijven. Na drie jaar zei ze tijdens de laatste 

les die ik van haar voor de hele klas dat ze wenste dat ze meer 

leerlingen had zoals ik, zelfs als zij ook niet naar school kwamen 

op de Sabbat. Ik was dankbaar voor de hulp die God mij gaf, om 

vol te houden, Zijn wet te houden en voor de zegen van het 

wonder van de verandering van de mening van mijn lerares. Ook 

al was het zwaar, ik was dankbaar voor de stevige basis die mijn 

lerares mij gaf op het gebied van mijn Engelse kennis. Laten we 

altijd bidden om Gods leiding en uithoudingsvermogen bij elke 

hindernis in ons leven. Wij weten dat niets onmogelijk is voor 

God, hoe groot en hoog de hindernissen ook zijn. God wil dat 

we om Zijn leiding vragen en Hij wil dat we met Hem 

samenwerken om elke hindernis te overwinnen. Als de wil van 

de mens samenwerkt met de wil van God wordt deze almachtig. 

Wat wordt gedaan op Zijn bevel wordt volbracht in Zijn kracht. 

Alles wat Hij ons vertelt te doen, is mogelijk. 

Laten we bidden voor elkaar; laten we elke dag bidden om Gods 

leiding en zegen. 

Moge God jullie allemaal zegenen! Amen. 
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77ee  kkiinnddeerrlleezziinngg  

SSaabbbbaatt,,  2288  mmeeii  22002222  

 

Mijn mooie familie 
 

Door zr. Tatiana Sanchez, Engeland 

Gebaseerd op “Het herstellen van het gezin” 

van br. Adalicio Fontes, Brazilië / Portugal 

 

Er kwam weer een einde aan een warme dag. De zon kwam 

steeds dichter bij de horizon. De effecten van de langdurige 

droogte waren overal zichtbaar: de gebarsten grond was bedekt 

met droog, geel gras en de door de zon verschroeide bladeren 

waren de enige versiering op de eens zo mooie en majestueuze 

bomen. Maar niet alleen de natuur zag er somber uit. Het volk 

van Israël was de levende God vergeten en aanbad afgoden. Op 

de berg Karmel, waar ze vandaag bijeen waren, waren er veel 

altaren voor afgoden. Er was ook een altaar voor de levende God, 

maar dat was afgebroken. Nu had de Heer Elia uitverkoren om 

Zijn altaar te herbouwen en de dienst aan de levende God te 

vernieuwen. “Toen zei Elia tegen heel het volk: Kom naar voren, 

bij mij. En heel het volk kwam naar voren, bij hem. Vervolgens 

herstelde hij het altaar van de HEERE, dat omvergehaald was. 
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Elia nam twaalf stenen, overeenkomstig het getal van de stammen 

van de zonen van Jakob, tot wie het woord van de HEERE was 

gekomen: Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met die stenen het 

altaar in de Naam van de HEERE. Vervolgens maakte hij een 

geul rondom het altaar, met een omvang van twee maten zaad…” 

(1 Koningen 18:30-32). Het altaar is een symbool van de ware 

aanbidding van God. Om het weer op te bouwen, moet elk 

gezinslid zijn of haar deel doen.  

Wat denken jullie ervan kinderen? Kunnen jullie een altaar voor 

God bouwen?  

 

Twaalf stenen voor een prachtig gezin  
De eerste steen is: EENHEID. Weet je dat een gezin als een 

team is? En in een team ondersteunt, assisteert en helpt iedereen 

elkaar. Wil je in de tuin het onkruid wieden? Samen, als gezin, 

doe je het snel! Misschien heeft het zusje hulp nodig met een 

wiskundeprobleem. Haar oudere broer zal haar graag helpen. Of 

heeft mama hulp nodig bij een stapel vuile vaat in de keuken? 

Daarna wassen en drogen de oudere kinderen ze snel af. Of 

komt papa moe en hongerig thuis van zijn werk? Hoe zal hij 

zich voelen als zijn dochter en zoon zijn favoriete eten hebben 

klaargemaakt? Eenheid in het gezin gaat over het samen 

proberen een doel te bereiken, en elkaar daarin te steunen. 

Hierin is een heel belangrijk gezegde: ‘Er is kracht in eenheid.’ 

Wat vijf mensen één voor één niet kunnen bereiken, kunnen ze 

samen wel bereiken. Het vermogen om als een team te werken is 

zeer waardevol en moet worden geleerd.  

De tweede steen is: VERANTWOORDELIJKHEID. Alle 

gezinsleden hebben bepaalde taken waarvoor zij verantwoor-

delijk zijn. Papa en mama dragen elk hun steentje bij om de 

familie te voorzien van alles wat ze nodig hebben - vers brood, 

schone kleren, een warm en gezellig huis. Kinderen hebben ook 

hun eigen verantwoordelijkheden in huis, afhankelijk van hun 

leeftijd: de hond voeren, de schone borden voor het avondeten 

op tafel zetten, ontbijt maken, de kamer opruimen of de vuilnis 
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buiten zetten. Wat jouw verantwoordelijkheid ook is, doe het 

zorgvuldig en ijverig. Verantwoordelijk en betrouwbaar zijn is 

een zeer belangrijke karakterkwaliteit. Verantwoordelijke, 

betrouwbare mensen zullen succesvol zijn in het leven. “Wie 

trouw is in het minste, is ook in het grote trouw….(Lukas 

16:10).  

De derde steen is: GEDULD. Alex wilde heel graag zijn eigen 

appels kweken. Op een dag in de lente bracht zijn vader een 

jonge appelboom mee naar huis, en ze plantten hem in hun 

boomgaard. Denk je dat Alex in de herfst appels van zijn 

appelboom kon eten? Nee, hij moest nog vier lange jaren 

wachten voordat zijn appelboom zijn eerste vrucht droeg. Maar 

wat was hij blij toen hij de verse, sappige appels proefde, 

rechtstreeks vanuit zijn boom! Ze waren het wachten meer dan 

waard. Kun jij geduldig wachten? Lunchen zonder tussen-

doortje? Een paar maanden sparen om genoeg geld in te zamelen 

om een nieuwe fiets te kunnen kopen? Misschien moest je vader 

een paar dagen weg voor zijn werk – en heb je hem gemist en 

geduldig de dagen geteld tot hij terugkwam? Geduld is ook erg 

belangrijk voor de communicatie tussen familieleden. “Door uw 

volharding zult u uw leven verkrijgen.” (Lukas 21:19).  

De vierde steen is: BELEEFDHEID. Met wat voor soort 

mensen praat je het liefst: beleefde en welgemanierde, of grove 

en opdringerige? De beleefde, natuurlijk. Dat komt omdat 

beleefdheid een uiting is van respect, liefde en zorg voor een 

ander. Beleefdheid en vriendelijkheid zijn talen die doven 

kunnen horen en stommen kunnen spreken. Denk eraan om 

altijd woorden als "alsjeblieft", "dank je", "excuseer me", 

"hallo" en "tot ziens" te zeggen. En ook je toon of stemgebruik 

is erg belangrijk. Het moet vriendelijk en zacht zijn in plaats van 

hard en onaangenaam. Beleefdheid moet worden geoefend 

binnen het gezin, met je vader, moeder, broers en zussen. Hoe je 

in je gezin bent, is hoe je in werkelijkheid bent. Beleefdheid 

naar ouderen is erg belangrijk; door ouderen te respecteren, 

gehoorzaam je het vijfde gebod. Maar je moet ook degenen die 
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jonger zijn dan jij met hoffelijkheid en respect behandelen. 

(Vergeet dat niet als je je kleine zusje om iets moet vragen.)  

De vijfde steen is: OPRECHTHEID. Oprechtheid, eerlijkheid 

en openheid zijn het tegenovergestelde van sluwheid, bedrog en 

leugens. Rosa wilde heel graag een puppy als cadeau hebben. 

Haar ouders beloofden haar er een te geven als ze haar wiskunde 

met goede cijfers zou behalen. Wiskunde was moeilijk voor haar 

en ze moest daar hard aan werken om het goed te doen. Een van 

haar vrienden raadde haar eens aan: ‘Waarom maak je geen 

nepuitslag van je cijfers op je rapport? Je vader en moeder 

zullen van niets weten, en je zult snel je kleine puppy krijgen.’ 

Rosa aarzelde, maar besloot toen niet te zondigen voor God. 

Zelfs als ze haar ouders voor de gek kon houden, zou God het 

toch weten. Het is niet nodig om te proberen te manipuleren om 

te krijgen wat je wilt. Dat is de weg van de sluwe slang, de weg 

van de vijand. Het is niet nodig om geheimen voor je ouders te 

hebben, want dan kun je per ongeluk in gevaar komen. Je 

moeder en vader hebben meer levenservaring. Ze houden van je 

en willen het beste voor je. Wees altijd eerlijk: naar jezelf, naar 

God en naar je familie. God zal je eerlijkheid belonen.  

De zesde steen is: GEBED. Vind je het leuk om met je vrienden 

te praten? Jezus is je beste Vriend en gebed is een gesprek met 

Jezus en God. Als je 's morgens wakker wordt, neem dan eerst je 

Bijbel en praat met Jezus. Praat ook 's avonds voordat je naar 

bed gaat met Hem. Hij weet alles wat in je hart is, wat je 

gelukkig maakt en je zorgen baart. Je persoonlijke gebed is de 

basis van je relatie met God. Het mag niet worden omgezet in 

een simpele formaliteit of plicht. Heb gemeenschap met Jezus 

omdat je van Hem houdt en graag met Hem praat. Gezinsgebed 

is wanneer het hele gezin 's morgens en' s avonds samenkomt 

om met God en met elkaar te delen. Het is een vreugdevolle tijd, 

zonder haast of formeel handelen (je mag hiervoor wel wat 

vroeger opstaan). Elk gezinslid, inclusief de kinderen, kan 

deelnemen aan en leren van deze diensten.  
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De zevende steen is: VOORZICHTIGHEID. “Het verstand 

van een mens doet hem zijn toorn uitstellen, het is zijn sieraad 

aan een overtreding voorbij te gaan.” (Spreuken 19:11). 

Wijsheid omvat kennis van gevaren en hoe deze te voorkomen 

en te vermijden; het is een respectvolle en verantwoordelijke 

houding ten opzichte van plichten. Waar komen wijsheid en 

voorzichtigheid in de familiekring in de praktijk voor? 

Allereerst in de relaties tussen de gezinsleden. Als niemand 

kwetsende woorden tegen elkaar spreekt, of elkaar plaagt of 

bekritiseert, wordt niemand gekwetst. Je hebt ook wijsheid 

nodig om je huishoudelijke taken goed te kunnen doen.  

De achtste steen is: BEGRIP. Begrip en mededogen helpen je 

om in de schoenen van andere mensen te gaan staan en te 

proberen te voelen wat zij voelen. Op aarde had Jezus 

medelijden met de zieken en ongelukkigen. Hij hielp hun lijden 

te verlichten. Hij is “niet gekomen om gediend te worden, maar 

om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.” 

(Matthéüs 20:28). Hij heeft ook begrip voor jou en jouw zorgen. 

En weet je wat nog meer? Hij wil dat jij ook leert om 

medelevend te zijn naar anderen toe en begrip te tonen, vooral in 

je gezin en met andere familieleden. 

De negende steen is: COMMUNICATIE. Kan een gezin 

samenwonen zonder te communiceren? Nauwelijks! Maar er 

zijn ook veel verschillende manieren om te communiceren. De 

apostel Paulus zei in Éfeze 4:29: “Laat er geen vuile taal uit uw 

mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, 

opdat het genade geeft aan hen die het horen.” En de wijze 

Salomo omschreef het zo: “Een woord op het juiste moment 

gesproken, is als gouden appels in zilveren schalen.” (Spreuken 

25:11). Dus, mijn vriend, wil je dat er ‘gouden appels’ of ‘rotte 

appels’ komen uit jouw mond? De keuze is aan jouzelf.  

De tiende steen is: VERGEVEN. “En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg 

u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen” zei Christus 

op een dag tegen Zijn discipelen, die volwassen waren, “zult u het 

Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.” (Matthéüs 18:3) 
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Een zeer kostbare eigenschap die kinderen hebben, is dat ze snel 

fouten vergeven en vergeten. Jezus waardeert dit vermogen 

enorm en maakt het een voorwaarde om het Koninkrijk der 

hemelen binnen te gaan. Onthoud dat als je bitterheid in je hart 

houdt, dat gevoel zal overwinnen Als je vergeeft, ben je van je 

woede af en ben je vrij.  

De elfde steen is: LIEFDE. Er zijn veel gevallen waarin een 

persoon een heldhaftige daad heeft verricht uit liefde voor een 

andere persoon. Vaak wagen moeders of vaders hun leven om 

hun kinderen te redden. Maar dit is niet de enige manier om liefde 

te tonen. Als je beter kijkt, bestaat het hart dat liefde symboliseert 

uit vele kleine, nauwelijks waarneembare alledaagse dingen. 

Schone sokken in de la, warme pannenkoeken als ontbijt, een 

glimlach van mama en haar lieve woorden, fietsen met papa in de 

zomer en skiën in de winter, een briefje van je kleine broertje 

geschreven met die mooie, maar nog niet rechte letters... . En hoe 

toon je liefde aan je gezinsleden? Ga vanavond naar je moeder en 

fluister in haar oor: ‘Mama, je bent de beste ter wereld, en ik hou 

heel veel van je!’ En morgen, bedenk en bereid een interessante 

verrassing voor papa voor om hem een goed gevoel te geven. 

Vergeet je grootouders niet. Als ze ver weg wonen, stuur ze dan 

een brief en maak een leuke kaart waarop je zegt dat je van ze 

houdt. Ware liefde zal zelfs het kleinste ding als belangrijk 

beschouwen. Ware liefde omvat zowel woorden als daden.  

Dus de twaalfde steen is: GODSVRUCHT. ‘Godsvrucht’ of 

‘heiligheid’ is de belangrijkste eigenschap en omvat alle andere 

eigenschappen, zoals geduld, begrip, wijsheid, hoffelijkheid en 

vooral liefde. Henoch was godvrezend. In Genesis staat dat hij 

“wandelde met God”, en in Hebreeën lezen we dat hij “God 

behaagde”. Met andere woorden, God was het middelpunt van 

Henochs leven en hij deed alles zoals God het wilde. En hoe 

kunnen kinderen God behagen? Door hun godvrezende ouders te 

gehoorzamen natuurlijk. “Kinderen, wees je ouders gehoorzaam 

in de Heere, want dat is juist.” (Éfeze  6:1). Als je gehoorzaam 

bent aan je ouders, eer je niet alleen hen, maar ook God. Kun je 
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voorbeelden van godvrezende kinderen in de Bijbel bedenken? 

Wat dacht je van Jozef, Samuël, Hadassa en Timótheüs. Wil je 

dat jouw naam ook op die lijst staat?  

Hier hebben we alle twaalf stenen verzameld: eenheid, verantwoor-

delijkheid, geduld, beleefdheid, oprechtheid, gebed, voorzichtig-

heid, begrip, communicatie, vergeving, liefde en godsvrucht. Met 

hun hulp kan je je gezin mooier maken. Jezus zal blij zijn om in 

zo’n gezin te leven, en Hij zal er een klein paradijs op aarde van 

maken. Moge de Heer alle gezinnen zegenen, zodat er gelukkige 

kinderen in opgroeien. Moge het liefdesvuur in onze huizen nooit 

uitgaan! Amen.  
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