Katwijk, 06-01-2012
Een briefje tot versterking en bemoediging aan een aangevochten verloste christin. Lange
tijd verkeerde ze in het donker, maar God kwam terug op hetgeen ze in Christus deelachtig
geworden was. Hoewel zij zich als een ontrouwe had leren kennen, bleef Hij de Getrouwe.
Deze lieve vrouw wenste destijds van dit hemelse genadewonder te spreken, maar viel in
moordenaarshanden die haar betoverden met on-Bijbels onderwijs. Maar ook de duivel liet
haar innerlijk niet met rust, en maakte haar wijs dat ze geen Goddelijke vrijspraak
ontvangen had, waardoor haar hele wereld op z’n kop werd gezet.

Geliefde vriendin,
Je mag mij verdenken, wie mij veracht….God wou mij niet verachten. Uit je murmurerend
schrijven merk ik zo op dat je weer terug verlangd naar de vleespotten en de geselslagen van
het diensthuis waaruit God je heeft willen verlossen. Het staan in Zijn vrijheid valt je soms niet
zo gemakkelijk, omdat je vriendinnen je verdenken. Bijna niemand die je begrijpt of verstaat,
en waar vandaan ineens die verandering bij haar, denken wellicht je beste vriendinnen. Toen
de moordenaar de toevlucht tot Christus nam, en Hem smeekte hem te gedenken…..sprak
Christus tot hem: “Heden zult gij met mij in het Paradijs zijn…” Waar lees jij hierin de
zogenoemde vrijspraak zoals men dit heden ten dage in onze kringen beoogt te verkrijgen….??
Maar nu de vraag, was de moordenaar bevrijd en vrijgesproken van schuld, straf en eeuwig
oordeel…?? De Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 kreeg die woorden: “Ik ben het die met u
spreekt…” Lees hier haar geloofsbelijdenis: Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat
ik gedaan heb; is Deze niet de Christus? Waar lees jij hierin de zogenoemde vrijspraak zoals
men dit heden ten dage in onze kringen beoogt te verkrijgen….?? Maar nu weer de vraag, was
die Samaritaanse verlost en vrijgesproken van schuld, straf en eeuwig oordeel…?? De
blindgeborene werd opgezocht door den Heere Jezus, lees hier: Jezus hoorde, dat zij hem
uitgeworpen hadden, en hem vindende, zeide Hij tot hem: Gelooft gij in den Zoon van God?
Hij antwoordde en zeide: Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge geloven? En Jezus zeide tot
Hem: En gij hebt Hem gezien, en Die met u spreekt, Dezelve is het. En hij zeide: Ik geloof,
Heere! En hij aanbad Hem. Waar lees jij hierin de zogenoemde vrijspraak zoals men dit heden
ten dage in onze kringen beoogt te verkrijgen….??
Weet je waarin hun vrijmaking lag verklaard? Namelijk hierin:
Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. (1Joh.4:15)
Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft
Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is. (1Joh.5:1)

Maar….zeggen sommigen dan….de duivelen geloofden immers ook in de Zoon van God toen
bij die bezetene te Gaddara. Dat klopt, maar hun werken waren des duivels en boos. Ze misten
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de liefde waardoor het enige ware geloof werkende is, Gal. 5:6, en misten derhalve ook de
liefdewerken Christi die alleen door het geloof kunnen geschieden. Weet je welke
liefdeswerken dat zijn? Namelijk het wenend wassen en zalven van de voeten van Christus
door die zondares in Lukas 7, maar ook het wassen van de gegeselde ruggen der apostelen door
de verloste stokbewaarder in Hand. 10. Wie in Jezus Christus heeft geloofd en tot Hem de
toevlucht heeft genomen door een waar geloof die is verlost, die is bevrijd van de macht der
zonden en duisternis, en die heeft de Vader gezien….want Christus zegt immers, die Mij gezien
heeft die heeft de Vader gezien. Jij hebt Christus met geloofsogen gezien door middel van dat
ene psalmversje waarvan je vertelde, toegepast in de onhoudbare nood van je bestaan door Zijn
verworven Geest: Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal
u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal
gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij
verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. (Joh. 16:13-14)
Wat was bij jou de baat en de vrucht hiervan….?? Er viel een ondraaglijke last van je af, omdat
je zondige geweten werd gereinigd van dode werken door Zijn bloed (Hebr. 9:14-17), je ziel
werd verbrijzeld vanwege Zijn hemelse liefde, en er bleef zulk een vrede en blijdschap in je ziel
over tot God die alle verstand te boven ging. Geliefde vriendin, dit is in geen hoek
geschiedt…..God eiste door Zijn heilige wet een vergelding…..en toen jij niet meer kon
betalen…..toen ging God in Christus voor jou betalen….door in jouw plaats te gaan staan. De
duivel was er zelf bij toen er een uit zijn vuile klauwen werd ontrukt, door EEN die sterker was
als hij. Laat je niets door hem wijsmaken, houdt je aan het Woord, en zie op Hem en niet op
je eigen voeten….want dan verdrink je met Petrus. Toen Johannes de doper door ongeloof
werd aangevallen en aan Christus liet vragen of Hij de ware Messias was die gekomen was,
verdedigde Christus Zichzelf ook niet, nee, Hij wees op de dingen die gebeurden…..lammen en
kreupelen konden weer lopen, melaatsen werden genezen, blinden werden ziende, en doven
werden horende gemaakt. Merk dan eens op wat Hij in jouw leven heeft gedaan…..gooi alles
van jezelf maar weg….maar als je dit ontkent….gaan zelfs de stenen spreken.
Ja meisje, die dingen leven nu allemaal in één mens. Je vroeg me of dit wel met genade kan
bestaan. Jawel, deze dingen kunnen in één mens huizen, maar toch is in het geloof geen
ongeloof. Hoewel deze niet van elkaar te scheiden zijn mag je ze nooit met elkaar vermengen.
De zekerheid en het vertrouwen die gezeteld zijn in het geschonken geloof, worden
aangevochten door de onvastheid, de achterdocht, de onzekerheid, en het wantrouwen van het
ongeloof. Het eerste is van God, het laatste is van de duivel die het werk van God altijd wenst
te vernietigen. Zeg a.u.b. ook nooit meer dat je een bastaard bent, een bastaard is uit hoererij
geboren….dat ben jij niet….jij bent uit God geboren toen je met Christus mocht opstaan uit
het badwater van de wedergeboorte. Een bastaard is geboren uit een vrouw die (geestelijk)
overspel pleegt met haar Tweede Man, terwijl haar eerste man nog in leven is (Rom. 7:1-3). Sta
ook niet naar narigheid maar naar waarheid, en hou de wolven een beetje van je deurtje, Gal.
2:4-5.

Hartelijke groet,
Van je vriend uit Katwijk
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