
Meer weten?
Wil  je  meer  weten  over  Gods  liefde  en
wat Jezus Christus deed om mensen het
eeuwig  leven  te  kunnen  geven?  Laat  dan
van je horen! Je kunt schrijven, bellen of
mailen naar:

M.G. de Koning

Mortierestraat 18

4335 CX Middelburg

tel. 0118 638458

email mgde.koning@wxs.nl

Surf ook eens naar

www.rotsvast.net.

Ben je al christen?

Surf eens naar

www.uitgeverijdaniel.nl

of

www.oudesporen.nl

voor geloofsopbouwende lectuur.

Je  kunt  je  bij  de  laatst  genoemde  site  ook
aanmelden  voor  een  gratis  digitaal
bijbelstudieblad.

Als God en
satan zouden
bestaan, wat
heb ik daar
dan mee te

maken?

Lees het antwoord en reageer!

HOT  ITEM  1

God gaf zijn Zoon

God  gaf  zijn  Zoon  Jezus
Christus  om  jou  uit  de
macht  van  satan  te
redden.

Als  je  die  oplossing
aanvaardt,  kun  jij  gaan
beantwoorden  aan  het
doel  dat  God met  jouw
leven  heeft.  Wat  je
daarvoor moet doen?

Belijd eerlijk voor God
je zonden en geloof in
de  Heer  Jezus.  Dan
ben je gered.

Johannes 3 vers 16:
‘Want zo lief heeft God
de wereld gehad, dat
Hij zijn eniggeboren
Zoon heeft gegeven,
opdat ieder die in Hem
gelooft, niet verloren
gaat maar eeuwig leven
heeft.’

Handelingen 26 vers
18: ‘Opdat zij zich
bekeren van de
duisternis tot het licht
en van de macht van de
satan tot God; opdat
zij vergeving van
zonden en een erfdeel
onder de geheiligden
ontvangen door geloof
in Mij.’

Handelingen 16 vers
30, 31: ‘Wat moet ik
doen om behouden te
worden? En zij zeiden:
geloof in de Heer
Jezus en u zult
behouden worden.’
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afleidingsmanoeuvres. Geen mens kan leven geven!

God is de bron van het leven

Leven  komt  alleen  van  God,  omdat  Hij  de  levende
God is. Hij is  de bron van het leven. Als Hij dan je
Schepper is, is het logisch dat
Hij  recht  op  jou  heeft.  Hij
heeft  je  gemaakt  om  tot Zijn
eer te leven. Elk mens die dat
doet,  beantwoordt  aan  het
doel  waartoe  Hij  door  God
geschapen is. Elk mens die dat
doet,  vindt  in  zijn  leven  de
grootst mogelijke vreugde en blijdschap.

Satan is Gods tegenstander

Satan is de grote tegenstander van God. Het woord
‘satan’ betekent ‘tegenstander’. Van oorsprong is hij
een  door  God  geschapen  machtige  engel.  Op  een
gegeven moment wilde hij zich aan God gelijk maken
en  toen  moest  God  hem  uit  Zijn  tegenwoordigheid
wegdoen. God  kan met  niemand  omgang hebben die
zich tegen Hem verzet. Vanaf dat moment  is satan
bezield  van  maar  één  ding:  alles  wat  van  God  is,
kapot maken, vernielen, verderven.

De mens is een zondaar geworden

Dat  kun  je wel  zien  aan  de mens,  het  schepsel  van
God.  Toen  God  de  mens  had  geschapen,  kwam  de
satan  bij  hem  en  speelde  het  klaar  om  de  mens
ongehoorzaam  aan  God  te  maken.  Daardoor  is  de
mens een zondaar geworden. Hoe dat is gegaan, kun
je  lezen  in  de Bijbel,  in  Genesis  3  vers  1–7. Vanaf
dat ogenblik kan de mens niet anders dan zondigen.

Als God en satan zouden bestaan,
wat heb ik daar dan mee te maken?

Ik  zou  zeggen:  heel  veel.  Als  God  en  satan
bestaan,  kun  je  niet  om  hen  heen.  Het  is  een
meesterlijke zet  van  satan om zijn eigen bestaan
en het bestaan van God gewoon te ontkennen. Daar
heeft hij mooi heel wat mensen mee  in de maling
genomen en  in  de  vernieling  geholpen.  Nee,  echt
waar, God bestaat en satan ook. De Bijbel is daar
heel  duidelijk  over.  En  wie  ogen  in  zijn  hoofd
heeft en ze niet dicht doet, zal dat erkennen.

Jij bent geen product van toeval

Kijk,  als  je  een  beetje  nadenkt,  moet  je  tot  de
conclusie komen dat alles wat je om je heen ziet,
niet  zomaar  toevallig  is  ontstaan. Als  je  een  huis
ziet,  ga  je  er  ook  van  uit  dat  iemand  dat  heeft
ontworpen  en  gebouwd.  Er  kwamen  niet  toevallig
een  paar  steentjes  aanvliegen  die  door  toevallig
rondvliegende  cementdeeltjes  heel  toevallig
allemaal  in  goede  orde  tot  een  muur  werden
gevormd.  Wie  dat  gelooft,  verklaar  jij  ook  voor
gek. Zo ben jij ook geen product van tijd en toeval.

God heeft je gemaakt

God  is  de  Schepper  van
hemel en aarde. Hij is ook
de Schepper van de mens.
Het  leven  dat  je  bezit,
heb  je  van  God,  je
Schepper,  gekregen.  Ja,
ik  ken  die  opmerkingen
wel,  over  je  vader  en
moeder.  Maar  zulke
uitingen  zijn  alleen  maar

Het  woord  ‘zonde’  betekent  ‘het  doel  missen’.  En
daar  heb  je  het. Ik  zei  dat  de mens  geschapen  is
met  het  doel God  in  zijn  leven  te  eren  en  dat  hij
daar zelf het grootste geluk aan zou beleven. Maar
nu  de mens  een  zondaar  is  geworden, mist  hij  dit
doel.

De keus
Het  resultaat:  wat  een  ellende,  verbittering,
verdriet, geweld, en zo zou ik nog een tijdje kunnen
doorgaan. Wees eens eerlijk, dat zie je toch om je
heen? De mens beantwoordt niet meer aan het doel
waartoe God hem heeft geschapen. De mens die er
voor  kiest  zonder  God  te  leven,  kiest  daarmee
automatisch  voor  satan.  Een  leven  in  een  soort
niemandsland  is niet mogelijk. Je hoort óf bij God
óf bij satan. Keihard, maar waar. Je hebt alles met
God en met satan te maken.

God geeft de oplossing
Je wilt weten hoe  je uit  de macht  van  satan  kunt
komen  en  Gods  kant  kunt  kiezen?  Daarover  heeft
de Bijbel gelukkig ook heel wat te zeggen. Zo is God
nu  eenmaal:  Hij  wijst  je  op  het  verkeerde  en  de
onmogelijkheid  jezelf  uit  je  ellende  te  bevrijden,
maar  Hij  vertelt  je  ook  dat  Hijzelf  voor  de
oplossing heeft gezorgd.

Genesis 1 vers 1: ‘In het
begin  schiep  God  de
hemel en de aarde.’

Genesis 1 vers 27: ‘En
God schiep de mens naar
zijn beeld.’

Genesis 2 vers 7: ‘Toen
formeerde de HERE God
de mens van stof uit de
aardbodem en blies de
levensadem in zijn neus;
alzo werd de mens tot
een levend wezen.’

Johannes 1 vers 3:
‘Alle dingen zijn door
Hem geworden en
zonder Hem is niet
één ding geworden
dat geworden is.’


