From: Een jongere
To: vdenboef@hotmail.com
Subject: VRAAG!!!
Date: Thu, 4 Jun 2009 15:49:09
Goedenavond,
Ik heb uw meditaties gelezen op de site Werp uw brood uit op het water.
Deze meditaties waarschuwden voor het verzetten tegen God door te steunen op
eigen vlees.
Hoe leer ik mijn schuld kennen, in 1 keer?
U zegt in de meditatie, belijd je schuld, buig voor God, hoe kan ik dat, ik ben daar
te vroom, en te goed voor ik weet met mijn verstand het allemaal wel, met die
wetenschap zoek ik, maar kan niet werkelijk zijn die ik moet zijn, ik bid alleen maar
om zondekennis en Gods kennis dat moet ik hebben maar het is alsof je daar op
wacht, de 1 zegt, het is geen voorwaarde, de ander zegt wat moet je met Christus als
je geen nood en schuld hebt, daardoor ervaar ik dat ik wel mijn schuld moet
kennen, en dan nog dat Christus zegt: Gij hebt niet gewild, ik beleef mezelf niet als
onwillige, wel met verstand weet ík dat en als ik in de prediking hoor dat je door je
godsdienst niet zalig kunt worden, voel ik dat ik mezelf moet verliezen, maar dat
lukt uit mezelf niet, maar God zegt ook dat ik het niet wil, ook dat weet ik
verstandelijk maar geloof het niet werkelijk, ik kan zo doorleven zonder verzoening,
ik moet mijn staat geloven' anders meen ik vrede te hebben en rijk te zijn , terwijl ik
de ellendigste ben maar niet zie.
Wilt u er iets over duidelijk maken, daar begeer ik naar
H. gr. Een jongere

From: vdenboef@hotmail.com
To: Een jongere
Subject: RE: VRAAG!!!!
Date: Thu, 4 Jun 2009 21:15:24 +0200
Beste jongere,
Hartelijk dank voor je mail.
De godzalige Mc. Cheyne begint zijn gedicht:
"Mijn ziele, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God."
Een wezenlijke vraag, een vraag die al Gods ware volk leert te verstaan in hun nood
en dood van hun Adamsbestaan. Wij hangen van nature aan een zeer dun
draadje, Johannes de doper preekte dat de bijl alrede aan de wortel ligt.
Je vraagt om zondekennis, om Godskennis, maar je blijft te goed om verloren te
gaan. Weet je hoe dat komt? Jij wil nog niet zijn, wat je bent, namelijk een
goddeloze. Want God rechtvaardigt de goddeloze - Rom. 4, en geen vromen.
Beste jongere, de één zegt dit, en de ander zegt dat! Daar moet je van af! Wat zegt
Gods Woord! Daar loopt het over. Je bent nog bezig met het "moeten". Ik moet
zondekennis hebben, ik moet dit en ik moet dat! Maar een godzalige prediker zei
ooit eens: "Als het nog moet, dan gebeurd het niet."

Ik hoop dat je mij verstaat! Laat dat toch je nood worden! Onthoud toch goed dat
Christus duizendmaal gewilliger is als ons. Wanhopen aan jezelf is zalig, maar
wanhoop nooit aan Christus, want Hij is juist gekomen voor de goddeloze. Nee, niet
in de uitleving, maar in de inleving.
Toen ik het ook niet meer wist in mijn jonge leven, liep ik ook jaren met deze vragen
rond. Ik dacht dat de Heere Jezus alleen maar voor "beste" mensen gekomen was,
en dus niet voor mij. Maar op mijn 19de jaar is Hij voor het eerst overgekomen in
mijn ziel, en heb ik de liefde Gods geproefd en gesmaakt in mijn ziel. Maar ik kwam
opnieuw in mijn gemis, en ik vreesde dat het allemaal gemene werkingen van Gods
Geest waren geweest. Wat voor weg ik toen ingeslagen ben, is niet te beschrijven. Ik
dacht nooit meer zalig te kunnen worden, en begon de zonde weer in te drinken als
water, met de gedachte dat het voor mij toch verloren was. Oh! Mijn hart werd van
steen, en mijn ogen droogte op. Ik kon maanden niet meer onder God komen, en
zo leefde ik geruime tijd voort. Maar diep in mijn hart voelde ik mij zo ongelukkig,
ten diepste had ik een afkeer van alle zonde, en hoewel ik de zonde wel wilde
loslaten, de zonde lieten mij nooit los. Zo gebeurde het op een zeer bange avond, dat
de dood mij reeds voor eeuwig scheen, en ik werkelijk waar meende ieder ogenblik
levend ter helle te moeten varen. Hebreeën 6 scheen mij zo helder voor ogen, dat zij
die de hemelse gave gesmaakt hebben etc. niet meer bekeerd te kunnen
worden. Maar het wonder kwam! Een hemelse vonk ontsprong in mijn ziel, en daar
kreeg ik terstond te zien dat ik tegen een goedertieren God gezondigd had, en dat
erbij Hem geen onrecht was en is, want Hij had ons zo goed en naar Zijn
beeld geschapen. En daar gebeurde het dat ik onder het oordeel mocht buigen, daar
mocht ik verloren gaan, en het was goed geweest al wat Hij deed. Maar het wonder!
Daar werd verloren gaan, niet toegestaan. In die heerlijke stonde omscheen mij zulk
een heerlijk licht van enkel vrede, een Goddelijke openbaring in mijn ziel, het Woord
Gods werd ontsloten in mijn ziel, en deze woorden daalde met zulk een heerlijkheid
in mijn hart: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven... - Jes. 9:6"
Daar kreeg ik zulk een heerlijk gezicht van de Middelaar, dat Hij nu vlees van ons
vlees is geworden, om in datzelfde vlees de zonde te veroordelen. Ik hoop dat je het
een beetje mag verstaan. Maar die vrede Gods die alle verstand te boven gaat, dat
is onbegrijpelijk! Ik schrijf je dit, want God LEEFT! Onthoud dat toch! De Heere zegt
in Zijn Woord: "Ik zal hen tot jaloersheid verwekken!"
Beste jongere, verloren gaan is onmogelijk, maar verloren zijn is zo eenvoudig. Mag
ik het eens ruim zeggen: "Zie dat je erbij komt, uit vrije gunst, Die eeuwig Hem
bewoog!" Nog is er plaats!
Hartelijke groet
Vincent den Boef
(ook nog een jongere, 23 jaar, en als het voor mij kan, dan kan het ook voor jouw!)

From : Een jongere
To: vdenboef@hotmail.com
Subject: RE: VRAAG!!!!
Date: Thu, 4 Jun 2009 19:29:15
Bedankt voor het antwoord,
Zo jong en dan mag u Christus kennen, wat is dat wonderlijk,
dat begeer ik ook. Wat ben ik totaal afhanklijk van God, want alles wat Gods volk

beleefd, komt op me af als voorwaarden, daar word ik gek van, daardoor kan en wil
ik het allemaal niet geloven omdat ik niet als een goddeloze kom, u zegt, al dat
moeten moet weg, dat, dat je nood mag worden' hoe bedoelt u dat, en hoe krijg ik
dat, het is toch een roepen totdat Christus komt?
Hoe laat ik dat geredeneer los!!!

From: vdenboef@hotmail.com
To: Een jongere
Subject: RE: VRAAG!!!!
Date: Fri, 5 Jun 2009 09:29:52 +0200
Dag jongere,
Wat Gods volk beleefd, dat komt als voorwaarde op je af. Loslaten, deze gedachte!
Zonder Christus ga je eeuwig verloren. Er is maar één Naam onder de hemel
gegeven tot zaligheid, en dat is Jezus Christus. Hij is niet gekomen voor beste
mensen, maar voor hoeren en tollenaren. Die gezond zijn hebben de
Medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Strijd om in te gaan, door de
enge poort... Want velen zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Gods volk
gaat eerst sterven, voordat zij leven zullen in Christus. Waar sterven zij aan? Zij
sterven aan hun "beste" bedoelingen, aan hun komen, want zij gevoelen dat zij niet
kunnen. Zij sterven aan alles wat geen God en Christus is. De Moordenaar aan het
kruis wist wie hij was, namelijk een moordenaar, en daarom zegt hij: "Wij hangen
hier strafwaardiglijk, maar Deze heeft geen onrecht gedaan."
Ik hoop dat jij deze moordenaar mag worden in de inleving, en dat jij net als deze
man moet zeggen: "Wij hangen hier strafwaardiglijk." Dan doet zalig worden niet
meer mee hoor! Jij moet ertussen uit, ja, daar alleen is er plaats voor God in
Christus.
Hoe laat ik dat geredeneer los? Esther ging tot de Koning, met de bede: "Kom ik om,
dan kom ik om." Ga tot uw Rechter, op genade of op ongenade, dat is de enigste
weg tot de zaligheid, en graaf maar dieper, gij o mensenkind, want de beerput in
ons hart riekt naar de dood. En als je nou deze doodslucht niet meer verdragen
kunt, leg je dan neer aan de voeten van Koning Jezus, want Hij alleen red van
de dood. Haast u en spoed u om uws levenswil!
Gegroet,
Vincent den Boef

From: Een jongere
To: vdenboef@hotmail.com
Subject: RE: VRAAG!!!!
Date: Fri, 5 Jun 2009 09:13:35 +0000
Bedankt voor het heldere antwoord,
alleen Christus ja,
Dan liever aan Zijn voeten sterven
H. gr. Een jongere

