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“Kan een christen blijdschap ervaren onder moeilijke omstandigheden?”
Alle teksten komen uit de Statenvertaling van 1977.

Inhoud van dit artikel:
--Voorwoord.
--Waarom zijn de brieven van Paulus belangrijk voor ons?
--De rechterstoel van Christus.
--Waar gaat het over voor de rechterstoel van Christus?
--Vergeving der zonden.
--De teksten die heden ten dage op ons betrekking hebben.
--Wanneer is de gemeente, het lichaam van Christus, begonnen?
--Het evangelie dat Paulus verkondigt.
--Wat betekent het woord “evangelie?
--De Schriften onderzoeken.
--Paulus is de apostel der Heidenen.
--Paulus spreekt over “mijn evangelie”.
--Paulus zegt: wordt mijn navolgers.
--Paulus spreekt over de gezonde woorden en gezonde leer.
--Waarom wordt Paulus zo weinig gepredikt.
--De liefde van God.
--Kan een christen blijdschap ervaren onder moeilijke omstandigheden?
--Vragen die vaak worden gesteld.
--Tot slot een prachtig gedeelte uit de brief aan de Romeinen.

Voorwoord
De inleiding is vrij lang omdat eerst het fondament moet worden gelegd voor een Bijbels
begrip van “blijdschap”. We vinden het antwoord voor ons, die leven in de huidige bedeling
der genade Gods (Ef.3:2), alleen in de brieven van de apostel der Heidenen, Paulus, en dat
zijn de brieven Romeinen tot en met Filemon, in totaal 13 brieven.
Een aanbeveling: Een veel voorkomend probleem bij het lezen van de Bijbel is dat er vaak
dingen in een tekst worden “ingelezen” die niet in de tekst staan. U moet hetgeen u leest
letterlijk nemen zoals het er staat. Met andere woorden: U moet God op Zijn woord geloven,
anders ontstaat er een niet geringe verwarring.
Een andere valkuil is de allegorische uitleg oftewel het “vergeestelijken” van teksten of
Bijbelgedeelten.
Er zijn christenen die ernstig ziek zijn of onder zeer moeilijke omstandigheden leven en geen
blijdschap meer ervaren. Wat zegt de Bijbel hier over? En waar vinden we daar informatie
over in de Bijbel? In dit artikel zullen we toewerken naar het antwoord op die vraag.

Waarom zijn de brieven van Paulus belangrijk voor ons?
Paulus zegt:
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“2Tim.3:10: Maar gij hebt achtervolgd (of: nagevolgd) mijn leer, wijze van doen,
voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid.
‘2Tim.3:11: Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochie, in
Ikonium en in Lystre; hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle
verlost.
“2Tim.3:12: En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd
worden”.
Blijkbaar heeft het volgen van de “leer” van Paulus vervolging tot gevolg! Ook heden ten
dage vervolgen christenen elkaar, geestelijk gezien, vanwege de grote verwarring die er heerst
met betrekking tot een gezonde uitleg van de Bijbel, het Woord van God. Mensen die een
kerk bezoeken zeggen vaak dat de predikant, of voorganger, het wel zal weten want die heeft
er voor gestudeerd. Dat is leuk bedacht maar zo werkt het niet, daar komt u niet mee weg voor
“de rechterstoel van Christus”.

De rechterstoel van Christus
Wist u dat alle (ware) gelovigen zich persoonlijk moeten verantwoorden voor de rechterstoel
van Christus. Let wel, het gaat daar niet om de behoudenis want de gelovige is dat alreeds.
We kunnen daar, voor de rechterstoel van Christus, niet een ander de schuld in de schoenen
schuiven. U kunt daar niet zeggen dat de voorganger dit of dat heeft gezegd, u moet zelf in de
Schrift nagaan of deze dingen, die de voorganger of dominee zegt, wel volgens de Schrift is.
Naar het voorbeeld dat wordt genoemd in Hand.17:11. U moet dan natuurlijk wel weten waar
u in de Schrift moet kijken of deze dingen waar zijn.
Zie de volgende teksten:
“Rom.14:10b: Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.
“2Kor.5:10: Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus,
opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft,
hetzij goed, hetzij kwaad.

Waar gaat het over voor de rechterstoel van Christus?
De rechterstoel van Christus is er niet om te veroordelen maar om te openbaren en afhankelijk
van dat openbaar worden ontvangen we wel of geen loon, één en ander volgens de eerste brief
aan de Korinthiërs, hoofdstuk drie:
“1Kor.3:10: Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het
fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop
bouwe.
“1Kor.3:11: Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk
is Jezus Christus.
“1Kor.3:12: En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout,
hooi, stoppelen;
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“1Kor.3:13: Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl
het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.
“1Kor.3:14: Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.
“1Kor.3:15: Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij
behouden worden, doch alzo als door vuur.
Heeft de rechterstoel van Christus te maken met zonden die we hebben gedaan? Wat denkt u?
Het gaat NIET over gedane zonden want die zijn alreeds vergeven, maar over het feit hoe we
hebben gebouwd op het fondament dat Paulus heeft gelegd (zie de verzen 1Kor.3:10-13). Op
dat fondament moeten wij bouwen, dat is bouwen middels de leer die de Heere Jezus Christus
heeft geopenbaard aan de apostel Paulus, en die bekend is gemaakt in de brieven van Paulus,
Romeinen tot en met Filemon. Maar hoe zit het dan met onze zonden?

Vergeving der zonden
Het is een ingeburgerde en onbijbelse uitleg dat wij steeds onze zonden moeten belijden op de
wijze zoals dat wordt aangegeven in 1Johannes 1:9. Is het u wel eens opgevallen dat 1Joh.1:9
in schril contrast staat met Ef.1:7, Kol.1:14 en Kol.2:13? Hier volgen deze teksten:
“1Joh.1:9: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de
zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.
Opmerking:
Let op het “indien”, dat is dus voorwaardelijk! Het is een “als” - “dan” situatie. 1Joh.1:9
heeft betrekking op Israël en niet op de gemeente, het lichaam van Christus.
Het “als / dan” is ook het geval in het “voorbeeld” gebed van de Heer in Mattheüs 6:9-15, het
zogenaamde Onze Vader:
“9: Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. 10
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.11 Geef ons
heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen
schuldenaren. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is
het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.14 Want indien gij
den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeen.15 Maar
indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet
vergeven.
Dit voorbeeld gebed wordt te pas en te onpas, zelfs soms bij een open graf, herhaald terwijl
dat niet de bedoeling was van de Heer. Maar let nu eens op de verzen 14 en 15, die erg
weinig, of nimmer, worden gelezen, en laat die goed op u inwerken. Deze beide verzen
worden vaak (met opzet?) vergeten. Daar staat: Als zij, de Joden, de mensen hun misdaden
niet vergaven dan vergaf de Vader hun gedane misdaden ook niet! Ook dit is weer een “als” –
“dan” situatie. Nu moet u eerlijk zijn voor wat betreft uzelf. Doet u dit altijd? Kunt u dat wel?
Nee, u kunt dat niet in deze bedeling en dat is maar goed ook!
Stel dat het wel voor ons bedoeld zou zijn en u iets vergeet te vergeven aan de mensen, het
gevolg is dan dat de Vader u ook niet vergeeft en dat betekent dat u verloren bent! Echter is
dit niet aan ons gericht! De Joden, tegen wie de Heer daar sprak, konden toen nog een offer
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brengen in de tempel voor eventuele misstappen. Dit alles was vóór het kruis. Wij, die leven
in de bedeling der genade Gods (Ef.3:2) leven ná het kruis en weten, door de openbaring aan
de apostel Paulus, dat de Heere Jezus Christus ons, als gelovigen, onze zonden HEEFT
vergeven. (verleden tijd).
Opmerking:
U zult, in Handelingen 2, Petrus nimmer horen zeggen dat de Heere Jezus Christus is
gestorven voor hun zonden. Veeleer beschuldigde Petrus de aanwezigen van de moord op
Hem. Lees zorgvuldig Handelingen 2:22-39. Aan wie is Handelingen twee gericht?
--Hand.2:5 : Joden.
--Hand.2:14 : Joodse mannen.
--Hand.2:22 : Israëlitische mannen.
--Hand.2:36 : Het ganse huis Israëls
We lezen nu opnieuw, en aandachtig, de verzen 36 tot en met 38 van Handelingen 2:
“Hand.2:36: Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en
Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.
“Hand.2:37: En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en
de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?
Over wie gaat het hier? Niet over de Heidenen, dat is toch zo helder als kristal. Wat hier wel
gebeurt is het feit dat Petrus het huis Israëls beschuldigt van het kruisigen van Jezus Christus.
De Joden zeggen dan: “Wat zullen wij doen mannen broeders?”. Ze zien dus in dat ze een
enorme zonde hebben begaan. Petrus zegt wat ze moeten doen:
“Hand.2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den
Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes
ontvangen.
Ze moeten zich bekeren, dat wil zeggen erkennen dat ze de Heere Jezus Christus hadden
gekruisigd, ze moesten zich laten dopen in de Naam van Jezus Christus TOT VERGEVING
DER ZONDEN, daarna ontvingen ze de GAVE des Heiligen Geestes. Zegt Petrus hier dat de
Heere Jezus Christus gestorven is VOOR hun zonden, naar de Schriften? Nee dus, Hij is
veeleer gestorven DOOR hun zonden. “TOT VERGEVING DER ZONDEN” wijst naar iets
dat nog moet gebeuren in de toekomst. Zijn al hun zonden nu uitgewist? Nee! Het antwoord
hier op leest u in de nu volgende teksten:
“Hand.3:19: Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer
de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,
“Hand.3:20: En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;
“Hand.3:21: Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller
dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.
Hun zonden zullen worden uitgewist bij de terugkeer van Jezus Christus. Maar Jezus Christus
is op dat moment niet terug gekomen en dus moeten ze wachten tot de terugkomst van Jezus
Christus. In Mattheüs 24 vers 13 staat:
“Matth.24:13: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
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De Joden waren toen onder de Wet van Mozes. Die Wet gold hun gehele leven lang, ze
konden op een gegeven moment niet zeggen: Ik heb de Wet gehouden en nu ben ik behouden,
nee, ze moesten volharden tot het einde:
--Het einde van hun leven hier op de aarde.
--Of het einde van de toekomstige grote verdrukking.
Daarna komt Jezus Christus terug en worden hun zonden, van de gelovigen, uitgewist.
Dat heeft dus niets te maken met de gemeente, het lichaam van Christus.

De teksten die heden ten dage op ons betrekking hebben:
Let wel: Het “WAAROM” van het kruis is, door de Heere Jezus Christus, alleen aan de
apostel Paulus geopenbaard. Dat moet u goed begrijpen en onthouden!
“Ef.1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der
misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,
“Kol.1:14: In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving
der zonden;
“Kol.2:13: En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses,
mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;

Opmerking:
In deze teksten is het niet een “voorwaardelijke” maar een “onvoorwaardelijke” vergeving
van de zonden, de zonden van “verleden”, “heden” en “toekomstige”. Het is hier geen “als” –
“dan” situatie. Nu moet u niet denken dat u maar raak kunt zondigen, zoals sommigen ons
verwijten, want dan heeft u het niet goed begrepen. Zie de volgende teksten:
“Rom.6: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de
genade.
“Rom.6:15: Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de
genade? Dat zij verre.
“Rom.6:16: Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid,
gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der
gehoorzaamheid tot gerechtigheid?
“Rom.6:17: Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu
van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven
zijt;
Wij, als gelovigen, zondigen nog dagelijks want we beschikken nog steeds over het vlees, en
in dat vlees woont geen goed (Rom.7:18). Wat wordt er dan van ons verwacht? De Heere
Jezus Christus danken voor de vergeving van al onze zonden! Hij heeft al onze zonden in zijn
lichaam gedragen op het kruishout van Golgotha.
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Ongetwijfeld zal bij u de vraag opkomen waarom dat dan niet wordt onderwezen in de
kerken, dat komt omdat men de apostel Paulus niet serieus neemt en niet erkent, of wil
erkennen, dat alleen hij, Paulus, de apostel der Heidenen is. Men volgt Petrus in plaats van
Paulus en dat is Bijbels gezien niet juist.

Wanneer is de gemeente, het lichaam van Christus, begonnen?
De gemeente, het lichaam van Christus is NIET, zoals velen beweren, begonnen in
Handelingen 2. We bevinden ons daar op Joodse bodem. Bovendien was de gemeente, het
lichaam van Christus, een verborgenheid die alleen aan Paulus is geopenbaard, NIET aan
Petrus of iemand anders van de twaalven.
De gemeente, het lichaam van Christus, had zijn prille begin met de roeping van de apostel
Paulus in Handelingen 9. Het bewijs?
“1Tim.1:12-16: En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen
Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende; 13 Die te
voren een gods lasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is
barmhartigheid geschied, dewijl ik het ontwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. 14
Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in
Christus Jezus. 15 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus
in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.
Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de
voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in
Hem geloven zullen ten eeuwigen leven”.
Ziet u nu hoe bevoorrecht wij zijn die niet onder Wet maar onder de genade zijn (Rom.6:14).
Zodra wij het evangelie geloven, dat de Heer heeft gegeven aan de apostel Paulus, hebben we
de zekerheid dat we behouden zijn, dit in tegenstelling van de Joden die toen onder de Wet
waren en moesten volharden tot het einde. Dan krijgen de woorden van Fil.4:4 ook
betekenis: ”Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u”.

Het evangelie dat Paulus verkondigt
De Heere Jezus Christus heeft aan de apostel Paulus, voor ons in deze tijd, het evangelie der
genade Gods gegeven, in Handelingen 20:24 zegt de apostel Paulus:
“Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn
loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus
ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods”.
Waar staat het dat Paulus dat van de Heere Jezus heeft ontvangen? Zie Galaten 1:10-12:
“Gal.1:10: Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien
ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.
“Gal.1:11: Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd
is, niet is naar den mens.
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“Gal.1:12: Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door
de openbaring van Jezus Christus.
Maar lees bovendien ook de nu volgende verzen:
“Gal.1:8: Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie
verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
“Gal.1:9: Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een
Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.
Wat betekent het woord “evangelie?”.
Velen spreken vandaag de dag over het evangelie zonder uit te leggen wat de inhoud is van
dat evangelie terwijl het gaat om onze eeuwige zaligheid. Het woord “evangelie” betekent
eenvoudig “goede boodschap”. Als iemand bij u komt en zegt dat hij een goede boodschap
voor u heeft dan wilt u toch zeker weten waaruit die goede boodschap bestaat, anders is het
aanbieden van een goede boodschap zinloos. Het evangelie voor onze behoudenis, in deze
huidige bedeling der genade Gods, is heel eenvoudig en duidelijk, Paulus zegt, geïnspireerd
door de Heilige Geest:
“1Kor.15:1-4: Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb,
hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;
“1Kor.15:2: Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze,
als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.
“1Kor.15:3: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat
Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;
“1Kor.15:4: En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de
Schriften;
“Rom.4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze
rechtvaardigmaking.
Let a.u.b op het “INDIEN” en het “TENZIJ” in vers 2! Als u het door de apostel Paulus
gepredikte evangelie, dat hij van de Heere Jezus Christus heeft ontvangen, niet gelooft dan
heeft u tevergeefs geloofd. En als u tevergeefs heeft geloofd dan bent u verloren. Ziet u wel
dat dit evangelie heel iets anders is als hetgeen staat geschreven in Handelingen 2:38?
Degenen die dit Evangelie met heel hun hart geloven zijn behouden voor de eeuwigheid. Nu
zou u kunnen zeggen: Dat is dan eenvoudig, meer hoef ik dus niet te weten. In eerste instantie
moet u het niet “weten” maar “geloven”, of, zoals Paulus zegt in vers 1: “aannemen”, ten
tweede zult u, als u dit Evangelie hebt aangenomen, meer willen weten van Degene die voor u
de dood is ingegaan vanwege uw zonden en opgestaan is voor uw rechtvaardigmaking.

8
Opmerking: In 1Kor.15:3 en 4 leest u aan het einde “naar de Schriften”. De redding van de
Heidenen was naar de Schriften maar het was verborgen in de Schriften. Het was dus een
verborgenheid.
In Ef.6:19 spreekt Paulus ook over een verborgenheid, de verborgenheid van het evangelie,
dat was van alle eeuwen “verborgen in God”, Ef.3:9. Deze verborgenheid heeft niet te
maken met een ander evangelie, het is hetzelfde evangelie dat wordt verkondigd aan een
andere groep Heidenen, de Scyten en de Barbaren. Dat zijn de Heidenen van Ef.2:12 en 13. Er
is hier veel meer over te zeggen maar dat past niet in dit artikel.
----------------------------------------De Schriften onderzoeken
In Handelingen 11 vers 17 wordt ons een zeer belangrijk principe onder de aandacht gebracht.
Wat gebeurde daar? Paulus ging naar de synagoge en predikte daar. De Thessalonicenzen
onderzochten de Schriften of deze dingen, die Paulus predikte, wel zo waren. Zo moet het ook
met ons zijn. Dus niet klakkeloos aannemen wat een predikant of voorganger, of wie dan ook,
zegt, maar zelf de Schriften onderzoeken of hetgeen er wordt gezegd of gepredikt wel juist is!
“Hand.17:11: En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord
ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen
alzo waren.
Er is een groot verschil tussen het lezen van de Bijbel en het onderzoeken van de Bijbel. We
moeten de Bijbel bestuderen. Het overkomt ons allen wel eens dat we, als we een gedeelte uit
de Bijbel hebben gelezen, niet meer kunnen herhalen waarover het ging en wat de boodschap
is die er uit naar voren kwam.
Door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag, is de leer van de apostel Paulus, de apostel
der Heidenen, en dat zijn wij, door velen verwaarloosd en geminacht. Alreeds in
2Timotheüs1:15 hebben allen die te Azië waren de leer van Paulus verlaten.
“Gij weet dit, dat allen, die in Azie zijn, zich van mij afgewend hebben; onder dewelke is
Fygellus en Hermogenes”.
Opmerking: Het is mogelijk dat hier alleen degenen (de “allen”) worden bedoeld die geacht
werden de leer van Paulus uit te dragen en dat niet deden.
Paulus wordt heden ten dage door velen afgeschilderd als, onder andere, een vrouwenhater
terwijl dat in het geheel niet het geval is, velen begrijpen zijn “leer” niet. De “leer” van de
apostel Paulus kunt u alleen vinden zijn brieven, Romeinen tot en met Filemon. Uiteraard
komt dan direct de vraag: Is de rest van de Bijbel dan niet belangrijk? Jazeker is de rest van de
Bijbel ook belangrijk, zie 2Tim.3:16-17:
“2Tim.3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
“2Tim.3:17: Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust”.
Daarom ook de regel: De gehele Bijbel is voor ons geschreven maar niet alles is aan ons
gericht ter gehoorzaming.
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Paulus is de apostel der Heidenen:
Ik wil u graag eerst attent maken op een tekst waarover u heel goed moet nadenken alvorens u
zegt dat u niet zo gecharmeerd bent van de door de Heere Jezus Christus aangestelde apostel
Paulus, de Heere Jezus zegt:
“Joh.13:20: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo Ik iemand zende, wie dien ontvangt, die
ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, die ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft.
En Wie heeft Paulus naar de Heidenen gezonden?
“Hand.9:15: Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze ( Paulus) is Mij een
uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen
Israels.
“Rom.11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak
mijn bediening heerlijk;
“Ef. 3:1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die
heidenen zijt.
“1Tim.2:7: Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik
lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid.
“2Tim.1:11: Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen;

Paulus spreekt over “mijn evangelie”, zie bijvoorbeeld:
“Rom. 2:16: In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door
Jezus Christus, naar mijn Evangelie.
“Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking
van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen
verzwegen is geweest;
“Gal. 1:11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd
is, niet is naar den mens.
“2Tim. 2:8 Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit
den zade Davids, naar mijn Evangelie;
“1Kor.15:1-4: 15:1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd
heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig
wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij
tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook
ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is
begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;
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Paulus zegt: wordt mijn navolgers, zie bijvoorbeeld:
“1Kor. 4:16 Zo vermaan ik u dan: zijt mijn navolgers.
“1Kor.11:1 Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.
“Fil.3:17: 3:17 Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo
wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.
“Fil.4:9: Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat;
en de God des vredes zal met u zijn.

Paulus spreekt over de gezonde woorden en gezonde leer, zie:
“2Tim. 1:13: Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in
geloof en liefde, die in Christus Jezus is.
“1Tim 1:10:De hoereerders, hun, die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de
meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is;
“1Tim 6:3: Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde
woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is,
“2Tim 4:3: Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar
kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen
begeerlijkheden;
“Tit.1:9: Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij,
beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te weerleggen.
Tit. 2:1: Doch gij, spreek hetgeen de gezonde leer betaamt.
Lezers en lezeressen: Is dit alles, dat geïnspireerd is door Heilige Geest, dan niet voldoende
om u, die dit leest, te overtuigen? De Heilige Geest woont toch in u? Volgens 1Kor.6:19 en
2Tim.1:13-14 is dat het geval bij een waar gelovige. Volgens Ef.1:13 bent u zelfs verzegeld
door de Heilige Geest en heeft Hij u ook in het lichaam van Christus gedoopt, 1Kor.12:13.
Als u nog niet overtuigd bent dan moet u zich serieus afvragen of u wel op de juiste weg bent!
Let wel wat er in het nu volgende vers staat geschreven:
“Rom.8:9: Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in
u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

Waarom wordt Paulus zo weinig gepredikt?
De vraag komt dan op waarom dit alles niet wordt gepredikt. Het antwoord hier op geeft de
apostel Paulus zelf, zie onder andere:

11
“2Tim.3:1-5: En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. 2 Want de
mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars,
den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. 3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk,
achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, 4 Verraders, roekeloos,
opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; 5 Hebbende een gedaante
van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van
deze.
“2Tim.4:3-5: Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen;
maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen
begeerlijkheden; 4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot
fabelen. 5 Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een
evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.
Opmerking:
De “laatste dagen” waarover Paulus spreekt zijn NIET de “laatste dagen” die worden
genoemd in Handelingen 2:17; Hebreeën 1:1; Jacobus 5:3 en 2Petrus 3:3. De door Paulus
genoemde laatste dagen zijn de laatste dagen vóór de Opname van de gemeente, het lichaam
van Christus, zie hiervoor 1Thess.4:13-18 en 1Kor.15:51-54. De andere “laatste dagen”
hebben te maken met de dagen vóór de tweede komst van Christus naar de aarde volgens
Zacharia 14:4.

De liefde van God:
“Rom.5:8-11: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is,
als wij nog zondaars waren. 9: Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed,
zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. 10: Want indien wij, vijanden zijnde,
met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde,
behouden worden door Zijn leven. 11: En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God,
door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.
Als we enigszins begrijpen hoe groot de liefde van God is jegens ons dan kan het niet anders
als dat er blijdschap in ons hart komt. Dat is een blijvende blijdschap, niets kan daar ook
maar iets aan veranderen.
“Gal.5:22: Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
---------------------------------------------We komen nu aan bij de beantwoording van de vraag die bovenaan dit artikel staat:
“Kan een christen blijdschap ervaren onder moeilijke omstandigheden?”
Er is een groot verschil tussen “blijdschap” en “gelukkig zijn”. Blijdschap is er onder alle
omstandigheden en het zich gelukkig, of ongelukkig, voelen doet zich voor onder bepaalde
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omstandigheden maar is niet blijvend, meestal is de tijdsduur beperkt. De apostel Paulus,
geïnspireerd door de Heilige Geest, schrijft het nu volgende:
“Fil.4:4: Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.
“Fil.4:5: Uw bescheidenheid ( of: matigheid) zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.
“Fil.4:6: Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en
smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
“Fil.4:7: En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen
bewaren in Christus Jezus.
U leest het goed: “WEEST IN GEEN DING BEZORGD”, dit moet u goed op u in laten
werken! Het wordt precies zo bedoeld als het er staat. We mogen alles bij God bekend maken
door bidden en smeken met dankzegging en we zullen de vrede Gods in ons hart ervaren. Het
“alles bij God bekend maken” wil NIET zeggen dat God alles doet wat u aan hem bekend
maakt. Dat moeten we aan God overlaten, Hij is betrouwbaar en wij moeten en kunnen Hem
volledig vertrouwen, in alles! En ik zeg u uit ervaring dat het voorgaande niet gemakkelijk is,
we vergeten deze teksten zo vaak en gaan dan weer handelen naar eigen inzichten. Ondanks
alles wat ons overkomt kunnen we ons altijd in de Heere verblijden, onze dankbaarheid tonen
voor onze behoudenis en onze toekomst in de eeuwigheid.
Als ziekte u aan het bed heeft gekluisterd kunt u nog steeds veel voor anderen betekenen door
het evangelie met hen te delen, en te bidden en te danken. En de Bijbel is een boek dat u
nimmer kunt sluiten en zeggen: nu weet ik alles.
We kunnen ons hele leven in de Bijbel lezen en hem bestuderen, steeds vinden we weer
nieuwe dingen. Als beginpunt moeten we wel weten waar we moeten beginnen met het lezen
van de Bijbel omdat we anders een valse start maken. Vaak wordt dan naar het evangelie van
Johannes verwezen en dat is niet juist. Het Johannes evangelie heeft als thema: “de Zoon van
God”. U moet beginnen met de brief aan de Romeinen! Waarom? We moeten eerst weten dat
we in onszelf hopeloos verloren zijn alvorens we door de REDDER gered kunnen worden.
Met betrekking tot het zich zorgen maken zei iemand eens: Het zich zorgen maken roept vaak
meer vragen op dan antwoorden. Paulus had een scherpe doorn in het vlees en wou daar graag
van af, hij heeft de Heere daar drie keer voor gebeden, maar wat zei de Heer tot hem:
“2Kor.12:9: En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht
wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de
kracht van Christus in mij wone.

Vragen die vaak worden gesteld zijn:
Is ons lichaam van ons zelf? Mogen we daar zelf, naar eigen inzicht, mee doen wat we willen?
Onderstaande verzen geven antwoorden om te overdenken:
“1Kor.6:19: Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in
u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?
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“1Kor.6:20: Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw
geest, welke Godes zijn.
“Rom.14:7: Want niemand van ons leeft zichzelven, en niemand sterft zichzelven.
“Rom.14:8: Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven
den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.

Tot slot een prachtig gedeelte uit de brief aan de Romeinen
“Rom.8:24-39: Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen
hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? 25 Maar indien wij hopen,
hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. 26 En desgelijks komt ook de
Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het
behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. 27 En Die de
harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen
bidt. 28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten
goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 29 Want die Hij te voren
gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te
zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. 30 En die Hij te voren
verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij
ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. 31
Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Die
ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal
Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de
uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt. 34 Wie is het, die verdoemt?
Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter
hand Gods is, Die ook voor ons bidt. 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn
geacht als schapen ter slachting.) 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door
Hem, Die ons liefgehad heeft. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch
engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 39
Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde
Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere”.

Wordt gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is.

Genade zij u en vrede van God onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.

Auteur: L. H. Meijer.

