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Daer moet veel strijdts gestreden zijn;
Veel kruys en leedts geleden zijn;
Daer moeten heyl’ge zeden zijn;
Een nauwen wegh betreden zijn;

En veel Gebedts gebeden zijn;
Soo langh wij hier beneden zijn:
Soo sal ’t hier na in vreden zijn.

Dirk Rafaëlszoon Camphuysen
1586-1627

B'werk_NietikmaarChristus.indd   6 21-02-11   13:08



7

1
Wat moet ik met mijn zonden?

Beste mensen, ik heb een boodschap voor u. 
De duivel is als een slimme veehandelaar, die één keer 

om een koe heenloopt en dan alle zwakke plekken ziet. 
Hij kent ons en hij weet precies waar hij ons kan treffen. 
De duivel is nog niet met pensioen. Hij weet dat zijn tijd 
kort is en hij is zeer actief.

Maar Jezus is er ook, en Hij is veel sterker dan de dui-
vel.

Dat is dan ook het antwoord op ons zondeprobleem. 
Jezus zegt in Matteüs 9:13: ‘Want Ik ben niet gekomen 
om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

Wat moeten we dan doen? In Spreuken 28:13 lezen we: 
‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, 
maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.’

En in 1 Johannes 1:9 staat: ‘Indien wij onze zonden 
belijden, Hij [Jezus] is getrouw en rechtvaardig om onze 
zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerech-
tigheid.’ 

Een man kwam eens bij een pastoor. Hij vroeg hem of 
hij zijn zonden mocht belijden en of er voor hem absolu-
tie was. ‘Ik heb drie zakken aardappelen gestolen,’ zei hij. 
De pastoor luisterde en wees hem op de noodzaak van 
bekering en de belofte van vergeving.

Toen het gesprek was afgelopen, zei de pastoor: ‘Ik 
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heb horen zeggen dat er twee zakken gestolen zijn. En jij 
spreekt over drie.’ 

‘Dat klopt,’ was het antwoord, ‘maar morgen steel ik 
de derde.’

Wie zijn zonden belijdt en… nalaat! Toen Jezus zijn 
grote barmhartigheid voor zondaars liet zien, bij de 
vrouw die op overspel betrapt was, zei Hij: ‘Wie zonder 
zonde is, werpe de eerste steen naar haar.’ Alle toehoor-
ders liepen weg. Toen zei de Heer tot de vrouw: ‘Ga heen 
en zondig niet meer.’

Misschien zegt u: ‘Het klinkt wel heel mooi wat de 
Heer zegt – ‘Zondig niet meer’ – maar dat zie ik nu juist 
als een hoge bergtop waar ik nooit overheen kan.’

Weet u wat zo fijn is? Als u met de Heer Jezus gaat 
klimmen, ziet u dat het geen top is, maar een hoogvlakte, 
en u beleeft Psalm 18:37, waar een zondaar spreekt tot de 
Heer: ‘Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden.’ 
De Bijbel zegt het zo eenvoudig, zoals in Jeremia 3:13: ‘Al-
leen, erken uw ongerechtigheid, dat gij van de Heer, uw 
God, zijt afgevallen.’ Maar daar hoort ook bij: ‘Komt toch 
en laat ons tezamen richten, zegt de Heer. Al waren uw 
zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. 
Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte 
wol’ (Jes. 1:18). 

Jezus stierf aan het kruis om zondaren vrij te kopen. 
Wie door Jezus wordt vrijgekocht, die is echt vrij!

Als de duivel ons onze zonden laat zien, doet hij dat 
om ons wanhopig te maken. ‘Zo ben je nu,’ zegt hij, ‘en 
zo zul je je hele leven blijven.’ Als de Heilige Geest ons 
onze zonden laat zien, gebeurt dat altijd in het licht van 
het volbrachte werk aan het kruis. Daar is Jezus voor u en 
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voor mij gestorven. En Hij is niet alleen voor ons gestor-
ven, Hij leeft en Hij is altijd bij ons. 

Een kleine jongen van drie jaar haalde zijn vader op 
van de trein. ‘Ik wil uw koffer dragen, Papa.’ 

‘Goed, jongen,’ zei de vader, ‘leg je hand maar op mijn 
hand.’ Zo droegen ze samen de zware koffer. Toen ze 
thuis kwamen, zei het jongetje tegen zijn moeder: ‘Ik heb 
Papa’s zware koffer gedragen.’

Wij mogen hetzelfde doen: onze zwakke hand op Je-
zus’ sterke hand leggen. Dan zijn we sterk, samen met 
Hem, ja, meer dan overwinnaars. U en ik zullen niet zo 
dom zijn om te zeggen: ‘Ik heb de koffer gedragen.’ We 
zullen Hem loven en prijzen, die niet alleen helpt dragen, 
maar ook ons draagt!

Dank U, Heer Jezus, dat uw antwoord op ons zondepro-
bleem zo heerlijk en zo duidelijk is. Dank U dat U gezegd 
hebt: ‘Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt.’ 
Dank U dat U reinigt en sterk maakt. Dank U wel, hal-
leluja! Welk een Heiland! Amen.
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2
‘Niet kunnen’ moet ‘kunnen’
worden

In Johannes 7:37-39 (HLW)1, staat: ‘Op de laatste dag 
van het feest, het hoogtepunt, stond Jezus op en riep: 
“Als je dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Er staat 
geschreven dat er stromen van fris, levend water uit je 
binnenste zullen komen, als je in mij gelooft.” (Dat be-
doelde Hij niet letterlijk, maar Hij had het over de Geest 
die gegeven zou worden aan de mensen die in Hem ge-
loofden.)’

Jezus riep: ‘Kom!’ Hij zei het niet zachtjes, zodat alleen 
de mensen die vlak bij Hem stonden het konden horen. 
Hij riep het uit zodat ze het allemaal hoorden. En Hij zegt 
het ook tegen u: ‘Kom!’

‘O,’ zegt u misschien, ‘dat zal wel gelden voor die an-
der, voor die fatsoenlijke buurman van mij, die geregeld 
naar de kerk gaat en die zo braaf is, maar het is niets voor 
mij. Ik ben veel te zondig; ik durf niet. Nee, o nee hoor, 
godsdienstig worden is niets voor mij. Daar ben ik veel te 
slecht voor.’

Wanneer u dat zegt, bent u precies waar u wezen moet. 
Er was maar één soort mensen dat niet door de Heer 

1. Telkens als de afkorting HLW wordt gebruikt, verwijst deze naar Het Levende Woord 
– een vertaling van het Nieuwe Testament in modern Nederlands. Deze vertaling is de 
voorloper van Het Boek.
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Jezus werd aangenomen, toen Hij riep: ‘Kom!’ Als ze na-
melijk tegen Hem zeiden: ‘Ja, hier ben ik, Jezus, en ik ben 
heel goed en heel braaf’ (sommigen van hen heetten Fa-
rizeeërs), dan zei de Heer Jezus: ‘Ben jij heel braaf? Het 
spijt me, maar dan kan Ik je niet helpen.’ Maar als zo’n 
Farizeeër zei: ‘Ik ben in de ogen van de mensen wel braaf, 
maar er is zonde in mijn hart, dán zei de Heer Jezus: Kom 
maar bij Me, Ik zal je helpen.’ 

Zegt u: ‘Ik ben te slecht om bij Jezus te komen,’ dan 
bent u precies degene die Hij helpen wil. Dan mag u bij 
Jezus komen. Jezus heeft zóndaars en alleen zondaars 
lief. Hij heeft nog nooit een zondaar weggezonden die om 
vergeving vroeg. Hij stierf aan het kruis voor zondaars, 
niet voor brave mensen. Hij heeft juist voor zondaars zo 
ontzettend veel geleden aan het kruis, zo erg dat Hij zei: 
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ 

Dat deed Hij allemaal voor mensen zoals u en ik; daar-
om mag u komen. En als u dan bij Hem komt, zal Hij u 
verlossen van uw zonden. U moet ze belijden, ze bij Hem 
brengen. Als u Jezus, in zijn grote liefde, als het ware aan-
kijkt, als u Hem ziet met de ogen van het geloof, dan gaat 
u zich schamen. Dan gaat u bidden: O Heer, wees mij, 
zondaar, genadig.

En weet u wat zo heerlijk is? Dát Hij zondaars genadig 
is. Nu kunt u uw zonde bij Hem brengen. U kunt zeggen: 
Heer, dit is zo verkeerd en dat is zo scheef gegaan bij 
mij, en dat is zo akelig en dit heb ik gezegd en dat heb ik 
gedacht. Als u dat gaat bekennen, is het net of er een last 
van uw schouders valt. Zo is het. Als u bij Jezus komt, 
valt de zondelast van u af. Als u uw zonden hebt beleden, 
keert u zich er ook echt van af. Johannes zegt: ‘Indien wij 
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onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om 
ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle 
ongerechtigheid.’ 

Als u dit doet, hebt u uw zonden niet alleen beleden, 
maar dan gebeurt ook het grote wonder dat Jezus u met 
zijn bloed gaat reinigen. Ja, wat is dat? Het bloed van Je-
zus? Ik begrijp ook niet hoe het werkt. Ik weet wel waar 
het op wijst. Aan het kruis heeft Jezus zijn bloed gegeven 
om u en mij vrij te kopen. Een vreselijk hoge prijs. Als we 
spreken over het bloed van Jezus, dan denken we aan het 
volbrachte werk aan het kruis. 

En, weet u, als u nu uw zonde bij Jezus brengt, dan 
vergeeft Hij u en werpt uw zonde in de diepte der zee. 
Zo staat het in de Bijbel. De duivel zou u graag lastig wil-
len vallen met die beleden zonden. Maar de zonden die 
bij de Heer gebracht zijn, zijn dood. Er staat in de Bijbel 
dat Hij de zonde zo ver van ons weg doet als het westen 
van het oosten is. Hij doet ze verdwijnen, zoals een wolk 
verdwijnt. En als een wolk verdwenen is, komt die nooit 
meer terug. 

Daarna geeft de Heer zijn Geest in uw hart, inclusief 
de vrucht van de Geest – het tegenovergestelde van uw 
zonde: liefde, blijdschap, goedheid, reinheid. Is er dan 
geen verzoeking meer? Ja zeker, de duivel zal u heus niet 
met rust laten. Maar ik kan u een heerlijke gewoonte aan-
raden, en dat is de zonde meteen bij de Heer te brengen. 
Dat is nodig, omdat de duivel u anders beschuldigt. Er 
staat in de Bijbel dat hij de kinderen Gods dag en nacht 
beschuldigt. Maar het is zo heerlijk: als u het bij de Heer 
hebt gebracht, ook al zou het maar twee minuten zijn 
voordat de duivel komt om u te beschuldigen, dan hebt u 
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niets te vrezen. Dan zal de Heer zeggen: Deze zonde heb 
Ik in de diepte der zee gegooid, ze is weg. De duivel heeft 
dan niets meer te zeggen.

Dank U, Heer Jezus, dat U bent gekomen om zondaren 
gelukkig te maken, te bevrijden en vrede te geven in plaats 
van onvrede. Dank U dat degene die vandaag voor het 
eerst heeft begrepen dat hij of zij mág komen, ook mag 
weten dat uw hand naar hem of haar is uitgestrekt en dat 
U zegt: Kom!
Heer, zag U het? Natuurlijk zag U het! U hoorde het toen 
ze zeiden: Ja, ik kom, Heer Jezus. O, wat heerlijk, Heer! 
U zult er in hun leven voor zorgen dat ze sterk staan in de 
strijd, dat ze worden vervuld met uw Heilige Geest. Dank 
U wel, Heer Jezus! U maakt zondaren gelukkig, juist zon-
daren. U verlost hen. Halleluja, wat een Heiland! Amen.
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3 
Overgave

Nu wil ik u iets vertellen over volledige overgave. Er is 
een tijd geweest dat ik dat nogal moeilijk vond. Kent u dat 
ook? Ik begreep niet wat het was en hoe het moest. Toen 
las ik een boekje van Andrew Murray en dat heeft me erg 
geholpen.

Eerst moest ik begrijpen wat overgave betekende. Ik 
las 1 Koningen 20:1-4. Benhadad van Syrië, met tweeën-
dertig geallieerde landen, overwon Samaria, de Israëliti-
sche hoofdstad. Hij stuurde een boodschap naar koning 
Achab en zei: ‘Je zilver en goud zijn van mij, je vrouwen 
en kinderen zijn van mij.’

Achab antwoordde: ‘Al wat ik bezit, is het uwe.’ Die vol-
ledige overgave leerde ik door ervaring. Toen ik jaren ge-
leden een gevangene van Adolf Hitler en zijn volgelingen 
was, moest ik me tegen mijn wil volkomen overgeven. De 
hele tijd dat ik gevangen zat, mocht en kon ik nooit iets 
zelf beslissen. Ik had alleen maar te gehoorzamen. Achab 
zei: ‘Benhadad, mijn heer, mijn koning, ik behoor u nu 
toe met alles wat ik heb.’ Dat was totale overgave.

Maar wij hebben met iemand anders te doen, met God, 
die liefde is. God is geen dictator. Hij is een liefhebbende 
Vader. Er komt geen einde aan wat Hij voor ons wil doen  
– en geen einde aan zijn zegeningen – als wij ons maar 
aan Hem overgeven.
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Ik heb ergens het verhaal gelezen van een kleine jon-
gen die met zijn vader over een brug heen moest, een 
brug zonder leuning. Het jongetje zei: ‘Ik ben bang, Pa-
pa. Kijk eens naar die golven onder ons.’ ‘Geef mij maar 
een hand,’ zei zijn vader, ‘dan kan er niets gebeuren.’ Hij 
legde zijn hand in de sterke hand van zijn vader en zijn 
angst verdween.

Die avond moesten ze terug. Nu moesten ze niet al-
leen over die brug, maar het was ook nog donker. ‘Papa, 
ik ben weer bang. Het water onder ons is zo donker en je 
kunt de golven horen.’ Toen nam die vader zijn zoontje in 
zijn armen en droeg hem naar de overkant. Het kereltje 
viel in slaap en werd pas de volgende morgen wakker in 
zijn bedje.

Dit is een andere overgave dan die van Achab aan Ben-
hadad. En zo’n overgave vraagt God nu van ons. Dan 
geeft Hij je rust. Ik zong als kind zo graag: ‘Veilig in Jezus’ 
armen, veilig aan Jezus’ hart.’ De Heer Jezus is niet alleen 
aan het kruis voor uw en mijn zonden gestorven, maar 
Hij leeft en Hij heeft gezegd: ‘Zie, Ik ben met u, tot aan 
de voleinding van de wereld.’

Leg uw hand maar rustig in zijn hand, dan bent u vei-
lig, zelfs al lijkt het leven van vandaag veel op de wande-
ling over een brug zonder leuning, over wild, stromend 
water. Jezus is overwinnaar. Vertrouw uzelf maar rustig 
aan Hem toe. 

Moeten we eigenlijk wel weten wat volledige overgave 
betekent? 

God verwacht van ons dat we ons volledig aan Hem 
toevertrouwen. Als we eens kijken naar alles wat God ge-
maakt heeft, dan zien we iets wat ons kan helpen dit te 
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begrijpen. De zon, de sterren, de bloemen, de bomen zijn 
helemaal in zijn macht. 

Wij zelf bezitten dingen die we pas kunnen gebrui-
ken, als wij ze helemaal in onze handen hebben. De pen, 
waarmee ik schrijf, kan niet gedeeltelijk in mijn zak blij-
ven. Kan God u en mij gebruiken, als Hij maar een stukje 
van ons heeft? 

God is leven en liefde, zegen en kracht en oneindige 
schoonheid. Hij is blij als Hij met zijn kinderen verbon-
den is, met zijn kinderen die bereid zijn in Hem te zijn 
– wij in Hem en Hij in ons. 

U begrijpt wel dat ik het nu heb over mensen die de 
Heer Jezus kennen als hun Zaligmaker en Heer. Het eerste 
wat met ons moet gebeuren, is wat Jezus ‘wedergeboorte’ 
noemde. Als u weet dat u een zondaar bent en aan Jezus 
vraagt uw zonden te vergeven en in uw hart te komen, 
dan doet Hij het wonder dat u opnieuw geboren wordt. U 
wordt een kind van God. Dat is een belangrijke gebeurte-
nis, maar we moeten niet vergeten dat een geboorte het 
begin is. Daarna moeten we groeien en dan blijkt steeds 
weer de noodzaak van hernieuwde en volledige overgave. 
Want het gebrek aan volkomen overgave van onze kant 
is een belemmering voor Hem om ons te zegenen en te 
gebruiken, om ons een kanaal te maken voor stromen 
van levend water. God kan ons dag en nacht gebruiken, 
als wij ons volkomen aan Hem geven.

De tempel van Salomo was helemaal aan God gewijd, 
niet alleen maar een gedeelte ervan. Ieder kind van God 
is een tempel van de Heilige Geest. Daarom moeten wij 
ophouden compromissen te sluiten. Pas dan kan God 
zijn werk doen door ons heen.
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Het gaat niet meer om wat wij kunnen, maar om wat 
God kan. En dikwijls ervaren we dan dat we machtig zijn, 
juist als wij zwak zijn. 

Als je honderd procent van Hem bent, ben je honderd 
procent voor zijn rekening. Een elektrische trein is voort-
durend verbonden met de elektriciteitscentrale. Een auto-
bus moet steeds weer tanken. Als we ons maar een beetje 
aan de Heer geven, opdat Hij ons gebruiken kan, zijn we 
als autobussen. De kracht raakt steeds op en we moeten 
weer bijtanken. We moeten als elektrische treinen zijn, 
voortdurend verbonden met de stroom, dan gaan we 
voort van kracht tot kracht. Als we met de Heer verbon-
den zijn, staan we steeds onder zijn bescherming.

O Heer, wat kunt U veel doen met een volkomen overge-
geven kind van U! Dank U dat U mij helemaal wilt heb-
ben. Wilt U mij bewaren voor gevaren en voor angst en  
wilt U mij de rechte weg wijzen en mij vasthouden, vooral 
als ik verkeerd wil gaan? Dank U wel. Amen.
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