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‘Deze boodschap moet gehoord worden!’

‘Mark Cahill is uitgegroeid tot de favoriete spreker op onze 
Summitkampen en -conferenties, maar dat komt niet omdat zijn 
onderwijs fascinerend is (ook al is het dat). Het komt evenmin 
omdat zijn benadering van evangelisatie angst elimineert en ver-
trouwen opwekt (ook al doet het dat). Mark is eersteklas, omdat hij 
echt is. Hij doet wat hij zegt. Hij heeft mij persoonlijk uitgedaagd 
om mijn geloof met anderen te delen bij alles wat ik doe, voortdu-
rend. Ik ben de uitdaging aangegaan en ik hoop dat u dat ook zult 
doen.’
Jeff Myers, Ph.D. - Directeur, The Summit, Adj. prof. communicatie-
wetenschappen, Bryan College

‘Mark Cahill is een van de meest vurige en hartstochtelijke chris-
tenen die ik ken. Hij herinnert me er aan hoe de eerste christenen 
geweest moeten zijn, toen ze dit goede nieuws van het evangelie 
verspreidden. Mark hoort niet thuis in de conventionele, gemak-
zuchtige kerk, omdat hij niet conventioneel en gemakzuchtig is. 
Prijs de Heer. Het beste daaraan is misschien wel dat zijn vurig-
heid aanstekelijk is en in veel verschillende situaties ben ik getuige 
geweest van het effect ervan. Iedereen voelt zich uitgedaagd; velen 
veranderen voorgoed.’
Sherrie McCready - Directeur, Choice Lifestyle Ministries

‘Gedurende de vele jaren dat ik faculteitslid bij Summit Ministries 
was, bleek Mark Cahill meer dan welke spreker ook in staat om de 
harten van de studenten te motiveren en fascineren voor een leven 
van evangelisatie. Zijn aanstekelijke enthousiasme voor het berei-
ken van de verlorenen voor Christus zal u tijdens het lezen van dit 
boek ongetwijfeld ‘besmetten’, en u zult nieuwe kracht ervaren om 
het evangelie van Jezus Christus met anderen te delen.’
Dr. Jobe Martin - Voorzitter, Biblical Discipleship Ministries, 
Rockwall, Texas



‘Mark Cahill had een verbluffende impact op ons studentenkorps. 
Zijn passie voor evangelisatie en zijn vaardigheid om doeltref-
fende principes over te brengen op anderen, zijn ongeëvenaard. 
We werden geïnspireerd en veranderd, zowel de studenten als de 
stafleden. Mark is verbazingwekkend echt. Deze boodschap moet 
gehoord worden!’
Eric Morris - Schoolhoofd, Timothy Christian School, Piscataway, 
New Jersey

‘Mark Cahill is een geschenk aan het hele lichaam van Christus! 
Mark is een hedendaagse zielenwinner die doet wat hij zegt en die 
anderen leert om hetzelfde te doen. Nergens word ik zo sterk uit-
gedaagd om zielen te winnen als in zijn nabijheid, wanneer ik naar 
hem luister of zijn materiaal lees. Dit materiaal en deze vrijmoedige 
benadering zijn gezalfd en zullen het christendom helpen terug te 
keren naar het voornaamste doel, namelijk om ‘het verlorene te 
zoeken en te redden’. Lees elk woord en breng het in praktijk.’
Mark N. Shaner - Jeugdvoorganger, Central Community Church, 
Wichita, Kansas

‘In Efeziërs 5:16 wordt ons verteld om ‘elke gelegenheid ten volle 
te benutten.’ Ik was al vijftien jaar staflid van FCA en had geen 
idee hoeveel gelegenheden waarbij ik kon getuigen ik voorbij had 
laten gaan, totdat ik Mark Cahill ontmoette. Veel mensen hebben 
geweldige voornemens, maar Cahill is daadwerkelijk een voor-
beeld van iemand die elke gelegenheid ten volle benut. Hij is de 
‘verpersoonlijking’ van een-op-een-evangelisatie! Zijn talloze ver-
halen en illustraties uit het dagelijkse leven zullen u in verlegen-
heid brengen en zullen u uitdagen om de gelegenheden, die elke 
nieuwe dag met zich meebrengt, aan te grijpen en u volkomen op 
uw gemak voor onze Heer Jezus Christus uit te spreken.’
Steve Wigginton - Directeur Kentucky en Indiana, Fellowship of 
Christian Athletes



‘Mark Cahills last voor verloren zielen, zijn vurigheid en passie 
om alle leeftijdsgroepen tot persoonlijke kennis van Christus te 
brengen, zijn onovertroffen. Zijn voorstelling van evangelisatie is 
krachtig, motiverend en, allerbelangrijkst, als van Christus.’
Dan McMillan - Schoolhoofd, Loganville Christian Academy, 
Loganville, Georgia

‘Als ik een stel tieners of volwassenen enthousiast zou willen krij-
gen voor het uitdragen van hun geloof in Jezus, dan zou ik Mark 
Cahill uitkiezen om het karwei te klaren. Ik heb nog nooit een 
man ontmoet die zo volledig in vuur en vlam staat voor zijn Heer 
als Mark. In tegenstelling tot veel sprekers en auteurs doet hij pre-
cies wat hij zegt. Hij heeft uren met mijn groep middelbare scho-
lieren op de straten doorgebracht, om er zijn geloof met anderen te 
delen. Ze zijn aangestoken door zijn vuur en passie voor de verlo-
renen, simpelweg door in zijn buurt te zijn en naar zijn onderwijs 
te luisteren.
‘Geen serveerster, winkeleigenaar of vliegtuigpassagier ontsnapt 
aan de radar van Mark Cahill. Deze man is zeven dagen per week, 
vierentwintig uur per dag een vrijmoedig getuige. Hij volgt een 
persoonlijke, hartstochtelijke missie: ervoor te zorgen dat ieder-
een het evangelie te horen krijgt. Hij kan de meest recente bekeer-
ling, verlegen persoonlijkheid of bijbelanalfabeet motiveren om 
zijn geloof met anderen te delen en dat met blijdschap en kracht te 
doen. We hebben meer Mark Cahills nodig om ons tot actie aan te 
zetten, ons aan te moedigen om Jezus overal, te allen tijde en aan 
iedereen bekend te maken.’
Richard King - Jeugdvoorganger, Mountain Park First Baptist 
Church, Stone Mountain, Georgia

‘Mark heeft een vurige bewogenheid voor zielen zoals ik die maar 
zelden ben tegengekomen! Hij heeft een unieke manier om mensen 
zowel uit te dagen als toe te rusten om hun geloof met anderen te 
delen.’
Joe Wright - Pastor, Central Christian Church, Wichita, Kansas



Mijn zeer speciale dank gaat uit naar:
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Toen hij dan heengegaan was, zeide Jezus: ‘Nu is de Zoon 
des mensen verheerlijkt en God is in Hem verheerlijkt.’

Johannes 13:31



9

Inleiding


Wat is het enige dat er over driehonderd miljoen jaar nog 
toe doet? Zal het iets uitmaken hoeveel geld u heeft ver-
diend? Zal het iets uitmaken in wat voor auto u hebt 

gereden? Zal het iets uitmaken welke teams dit jaar de NCCA-
kampioenschappen rugby en basketbal zullen winnen? Zal het iets 
uitmaken wie u mee hebt genomen naar het eindexamengala?

Het enige dat er over driehonderd miljoen jaar echt toe doet, 
is de vraag of u in de hemel of in de hel bent. En als dat het enige 
is dat in de toekomst van belang is, dan zou het ook vandaag een 
van de belangrijkste kwesties voor ons moeten zijn. De vraag waar 
het om gaat luidt: Welke dingen die u vandaag doet, zullen over 
driehonderd miljoen jaar en daarna nog steeds van betekenis zijn?

2 Korintiërs 5:10 verzekert ons dat ‘wij allen voor de rechterstoel 
van Christus openbaar moeten worden, opdat een ieder wegdrage 
wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, 
hetzij goed, hetzij kwaad.’ Gelooft u als volgeling van de Heer Jezus 
Christus werkelijk dat er een dag zal komen waarop u voor zijn 
troon zult staan? We zullen allemaal van aangezicht tot aangezicht 
voor de God van dit universum moeten verschijnen. Kunt u zich 
dat voorstellen? Denkt u dat het er op die dag toe doet of u vrij-
moedig uw geloof hebt gedeeld met ongelovigen, of u een verloren 
en stervende wereld hebt verteld van Jezus, die het enige antwoord 
is voor een ziel? Ja, het zal er toe doen. Het zal er toe doen of u het 
kostbaarste dat u bezit met zoveel mogelijk mensen hebt gedeeld.

Ik heb mij een voorstelling proberen te maken van mijn ver-
schijning voor de troon van God en ik geloof dat bepaalde gedach-
ten mij zullen treffen. Als ik naar Jezus kijk, zal ik me plotseling 
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realiseren dat Hij reëler is dan ik me ooit heb kunnen voorstellen. 
Het zal tot mij doordringen hoe zondig en onrein ik ben vergele-
ken met zijn volkomen heiligheid. Het zal mij verbazen hoe prach-
tig de hemel is, veel mooier dan ik ooit had kunnen dromen. Wat 
mij vervolgens werkelijk zal treffen, is deze gedachte: had ik Hem 
maar aan veel meer mensen bekendgemaakt dan ik het op aarde 
heb gedaan.

Ik vraag me af welke raad Petrus en Paulus ons zouden geven als 
we tijd met hen door konden brengen. Wat voor adviezen zouden 
Spurgeon, Whitefield, Wesley en Moody ons geven als we in staat 
waren met hen te praten? Ik geloof werkelijk dat ze ons zouden 
adviseren om onszelf volledig aan het bereiken van de verlorenen 
toe te wijden, ongeacht de prijs; om niet om te kijken, maar ons 
vrijmoedig uit te spreken voor onze Heer. Romeinen 10:13–15 zegt:

Want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. 
Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? 
Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen 
zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? 
Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een 
goede boodschap brengen.

Daar gaat dit boek over: het uitzenden van elke gelovige met 
het vertrouwen, de vrijmoedigheid en de liefde van Jezus Christus, 
om een verloren en stervende wereld te bereiken. Mensen zullen 
pas in Jezus geloven en Hem voor hun redding aanroepen als ze 
horen wat Hij voor hen gedaan heeft. En ze zullen het pas te horen 
krijgen als iedere christen de geweldige naam van Jezus aan zoveel 
mogelijk mensen bekendmaakt.

De afgelopen zeven jaar had ik het voorrecht om van persoon 
tot persoon tegenover een paar duizend mensen te getuigen. 
Door die ervaring en door de lessen die God mij gaandeweg heeft 
geleerd, ben ik tot verootmoediging gekomen. Dit boek distilleert 
wat ik in die zeven jaar geleerd heb en hopelijk zal dit het leerpro-
ces voor anderen verkorten. Het is mijn gebed dat dit boek een 
grote uitdaging en tegelijkertijd een bemoediging voor u zal zijn. 
1 Tessalonicenzen 5:11 (NBV) zegt: ‘Dus troost elkaar en wees 
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elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.’ We hebben alle-
maal bemoediging nodig om te doen wat we kunnen voor Jezus 
Christus. Mijn bedoeling is niet om u een schuldgevoel aan te 
praten, omdat u uw geloof niet met anderen hebt gedeeld zoals 
u dat had moeten doen. In plaats daarvan hoop ik u met deze 
bladzijden aan te moedigen om vrijmoedig te zijn voor de Heer. 
Dit boek zal u uitdagen, omdat u in het bezit bent van het enige 
antwoord voor de eeuwigheid. En het zal u toerusten om dat ant-
woord met anderen te delen, gebruikmakend van zeer praktische, 
bijbelse technieken voor het bereiken van de verlorenen.

Vandaag zullen er ongeveer 150.000 mensen sterven. Ik vraag 
me af waar elk van hen de eeuwigheid door zal brengen. Geniet 
van dit boek en stap vervolgens uit uw veilige plaats van comfort, 
en vertrouw de Heer wat Hij door u heen kan doen. Vergeet dit 
nooit: telkens als u uit uw veilige plaats van comfort stapt, stapt u 
Gods veilige plaats van comfort binnen. Dank u wel dat u bereid 
bent om iets te doen, dat over driehonderd miljoen jaar en daarna 
nog steeds eeuwigheidswaarde heeft!



En Hem verscheen een engel uit
de hemel om Hem kracht te geven.

Lucas 22:43
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South Beach
‘Iedere christen is of een zendeling, of een bedrieger.’

Charles Haddon Spurgeon

South Beach, Miami, Florida. Misschien ben u er nog nooit 
geweest, maar het is een verbazingwekkende plek. Strand, 
zon, zand, een gebruinde huid, Lamborghini’s, drank, 

drugs, het nachtleven en zonde - daar draait het in South Beach 
allemaal om. Het is wild, het is waanzinnig en het is de Ameri-
kaanse versie van Sodom en Gomorra. En ik vind het heerlijk om 
erheen te gaan! Ik weet dat dit vreemd klinkt, maar ik probeer 
minstens eenmaal per jaar naar South Beach te gaan. De geeste-
lijke duisternis is er onvoorstelbaar. Zoveel mensen hebben pijn 
en ze zijn op zoek naar waarheid en liefde. Sterker nog, het is er zo 
duister, dat het makkelijk is voor een gelovige om er zijn licht zeer 
helder te laten schijnen.

Een paar jaar geleden was ik in South Beach aan het getuigen. 
Ik houd ervan om ’s avonds rond acht uur de straat op te gaan en 
er tot ongeveer vier uur ’s ochtends te blijven. Het zorgt voor een 
interessante, maar zeer lange avond. Toen ik op een avond door 
een straat liep, zag ik een jonge vrouw bovenop een krantenstal-
letje zitten. Ik ging naar haar toe, knoopte een gesprek met haar 
aan en stelde haar de volgende vraag: ‘Wat denkt je na je dood in 
het hiernamaals te zullen aantreffen?’

Haar antwoord was zeer opmerkelijk: ‘Een hele groep naakte 
vrouwen.’

Ik had dat antwoord eerder gehoord van jongens, maar nog 
nooit van een meisje! Tijdens het gesprek kwam ik erachter dat 

Hoofdstuk 1



ONE HEARTBEAT AWAY

14

ze Joods was, zeventien jaar oud en dat ze worstelde met lesbische 
gevoelens.

Ze stelde zich open en had veel diepgaande vragen over God 
en zonde. Ze had echt nagedacht over de eeuwige dimensie van 
het leven. Ongeveer halverwege het gesprek gaf ze toe dat ze zich 
na middernacht eigenlijk niet meer op straat mocht bevinden. Het 
was inmiddels vier uur ‘s ochtends.

Ze legde me uit dat ze met de auto op weg naar huis was gegaan 
om daar voor het ingaan van de avondklok te arriveren, maar dat 

iets in haar gedachten had gezegd dat ze niet 
naar huis moest gaan, maar naar South Beach 
moest rijden. Dat had ze gedaan. Vervolgens 
wees ze haar vinger naar me en zei: ‘Jij bent 
de reden waarom ik vanavond naar South 
Beach ben gereden!’

Mijn mond viel helemaal open. We gaan 
er bij voorbaat al van uit dat mensen niet 
met ons over de eeuwigheid en Jezus willen 
praten, maar dat is niets anders dan een 
leugen van de duivel. Deze jonge vrouw 
was op zoek naar eeuwige waarheid en God 
zorgde ervoor dat ze lang na haar uitgaans-

verbod nog buiten was, zodat ze de informatie kon horen waar ze 
werkelijk naar op zoek was. Psalm 145:18 zegt: ‘De Here is nabij 
allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.’ 
God heeft een bewustzijn van Zijn waarheid in het hart van iedere 
man en vrouw gelegd. Het doet er niet toe hoe diep mensen het 
verdringen, het is er nog altijd. Ze weten dat er meer is dan het 
relativisme van dit leven. Het is onze taak om ze te helpen de waar-
heid te vinden, namelijk wat hen te wachten staat in de eeuwig-
heid, wie God is, hoe ze zich aan Hem kunnen toewijden en hoe ze 
kunnen leven volgens zijn principes.

Terwijl we verder praatten kwam een van haar vrienden uit 
een ijssalon en voegde zich bij ons. Ze vroeg aan hem: ‘Geloof jij 

We gaan er bij 
voorbaat al van 
uit dat mensen 
niet met ons over 
de eeuwigheid 
en Jezus willen 
praten, maar dat 
is niets anders 
dan een leugen 
van de duivel. 
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in deze Jezus? Hoe denk jij over al dat Jezus-gedoe?’ Deze jonge 
vrouw was aan het getuigen en ze was nog niet eens een gelovige!

Aan het eind van ons gesprek keek ze me aan en vroeg: ‘Ben jij 
een engel van God?’

Ik zei dat ik dat niet kon zijn, omdat ik een adres had, een tele-
foonnummer enzovoorts. De Bijbel zegt dat we vreemdelingen 
gastvrij moeten onthalen, omdat we zonder het te weten weleens 
een engel zouden kunnen ontvangen. Hoewel ik een vreemde voor 
haar was, was de wereld mij niet vreemd. Wat ze eigenlijk zei, was 
dat God haar leven had aangeraakt en Hij had mij gebruikt om 
dat te doen. Wat een verootmoedigende gedachte dat de God van 
dit universum de gevallen mensheid wil gebruiken om zaad te 
zaaien in de harten van de verlorenen! Vijfmaal in mijn leven heeft 
iemand mij gevraagd of ik een engel van God was. Het is een beetje 
verontrustend, maar als we uitstappen in geloof en wij vrijmoedig 
en in alle liefde het goede nieuws van Jezus Christus met anderen 
delen, dan zullen mensen Jezus door ons leven heen zien.

Eén ding dat u in de hemel niet kunt doen
Ik zal die jonge vrouw nooit vergeten. Maar wat was de reden dat 
ik die avond zelfs maar met haar wilde praten? Hier volgt een van 
de redenen - en het is een zwaarwegend stuk eeuwige waarheid. Ik 
kan u verzekeren dat er één ding is dat u wel op aarde kunt doen, 
maar niet in de hemel. U kunt God aanbidden in de hemel. U 
kunt God loven in de hemel. U kunt liederen zingen tot God in de 
hemel. U kunt Gods Woord leren kennen in de hemel. Maar één 
ding dat u in de hemel niet kunt doen, is uw geloof delen met een 
ongelovige. Waarom niet? Omdat iedereen in de hemel al een gelo-
vige is. Beseft u dat u nooit meer in staat bent om met een verloren 
ziel te spreken zodra u uw laatste adem hebt uitgeblazen? Zou het 
in die wetenschap niet een prioriteit moeten zijn in ons leven om 
ons tot alle verloren mensen op aarde uit te strekken zolang we die 
mogelijkheid nog hebben?

De universiteit van Auburn bood me om één simpele reden 
een sportstudiebeurs basketbal van vier jaar aan. Ik wil niet arro-
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gant zijn,  maar ik kan vrij goed overweg met een basketbal. Het 
gaat me makkelijk af om die oranje bal in de basket te krijgen. 
Sommige mensen zeggen dat ik geboren ben met dat talent. Ik 
geloof dat niet, hoewel ik absoluut over atletisch talent beschik. De 
ware reden dat ik vrij goed een basketbal kan werpen is uren en 
uren en nog eens uren van oefening. Het enige dat ik als kind deed 
was basketballen en als u iets lang genoeg doet, wordt u er behoor-
lijk goed in. Als we niet in de hemel maar alleen op aarde kunnen 
getuigen, wat is dan de enige manier om daar goed in te worden? 
Oefenen. Oefenen. Oefenen.

Ik geloof heel sterk dat getuigen een aangeleerd talent is. God 
legt een last op ons hart om de verlorenen te bereiken, maar we 
moeten uitstappen en onszelf oefenen in zulke gesprekken. Het 
grappige is echter dat hoe meer u oefent, des te makkelijker het 
wordt.

In die ure
De afgelopen vier jaar heb ik een gesprek aangeknoopt met ieder 
persoon die naast me zat tijdens een vliegreis. Ik doe dat omdat 
ik weet dat ik het delen van mijn geloof moet beoefenen om er 
beter in te worden. En omdat ik voor deze mensen bid nog voor 
we elkaar ontmoeten, beschouw ik ze niet als vreemden, maar als 
vrienden die ik nog niet ben tegengekomen. Als God een gelovige 
naast mij plaatst, dan moedig ik die persoon aan om vrijmoedig te 
zijn voor God. Als Hij een ongelovige naast mij plaatst, dan vertel 
ik die persoon het beste nieuws dat ooit werd verkondigd!

Nadat ik mijn zitplaats op een vlucht vanuit Colorado Springs 
had ingenomen, stelde ik mijzelf voor aan de man naast mij en 
begonnen we te praten. Hij hield een heel dik boek met zeer kleine 
lettertjes in zijn handen. Ik vroeg hem wat hij aan het lezen was - 
en waarom hij überhaupt zo’n lijvig boek wilde lezen. Het was een 
boek van Dostoevsky dat hij twintig jaar ervoor op de universiteit 
had gelezen. Hij had het gevoel dat hij het opnieuw moest lezen. Ik 
dacht: Deze man heeft teveel vrije tijd!

Hij werkte op het Pentagon op de afdeling ‘Defensieve Operaties 
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Ballistische Projectielen’. Het was een zeer interessante man die 
er behoorlijk conservatieve opvattingen op nahield. We gingen 
meteen van start en bleken er in talloze kwesties dezelfde stand-
punten op na te houden. Het probleem was alleen dat hij zijn boek 
niet wilde sluiten. Hij keek er niet naar, maar hij hield het geopend 
op zijn schoot. Als iemand zijn boek dichtklapt, dan is dat een 
teken dat hij geïnteresseerd is en een goed gesprek met u wil begin-
nen. We spraken een uur lang; het boek lag nog steeds open.

Ik zei: ‘Mag ik u een interessante vraag stellen?’
‘Natuurlijk,’ antwoordde hij.
‘Wat denkt u na uw dood in het hiernamaals te zullen aantref-

fen?’ Hoe ziet het er volgens u uit als we de aarde verlaten?’
Hij wist het niet zeker. Het boek lag nog steeds open, maar we 

bleven praten. Opeens nam hij zijn vliegticket, gebruikte het als 
boekenlegger en sloeg het boek dicht! Toen begon het gesprek pas 
echt. De rest van de vlucht spraken we over eeuwige kwesties. Op 
een gegeven moment zei hij: ‘Ik heb het gevoel dat u mij gewoon 
aan de hand leidt!’ We lachten allebei. Ik zei dat het daar misschien 
op leek, maar dat ik werkelijk van mening was 
dat dit alles zeer logisch en ongecompliceerd 
was. Aan het eind van de vlucht zei hij: ‘Ik wil 
u ergens voor bedanken. U bent niet zoals die 
zeloten of fanatici en daar ben ik heel blij om.’

Ik lachte. ‘Als u mij beter leerde kennen, 
zou u weleens van mening kunnen veran-
deren!’ Ik voegde daaraan toe: ‘Maar wat 
u volgens mij wilt zeggen, is dat ik u mijn 
geloof niet door de strot probeer te duwen.’ 
Hij antwoordde: ‘Dat is precies wat ik bedoel.’ 
Ik kreeg zijn visitekaartje en later stuurde ik hem een boek met 
een begeleidende brief. We voerden dit gesprek zes weken voor de 
aanval op het Wereldhandelscentrum en het Pentagon. Sindsdien 
vraag ik mij af wat er met hem gebeurd is.

God legt een last op ons hart om de verlorenen te bereiken, maar 
wij moeten uitstappen en zulke gesprekken in de praktijk aankno-

God legt een last 
op ons hart om 

de verlorenen te 
bereiken, maar 
we moeten uit-

stappen en onszelf 
oefenen in zulke 

gesprekken. 





ONE HEARTBEAT AWAY

18

pen. Ik had geen idee dat de levende God tijdens die vliegreis een 
man naast mij zou plaatsen, die zo hongerig was naar geestelijke 
waarheid. Het enige wat ik moest doen was het gesprek beginnen 
en zien hoe God het verder zou leiden. Jezus zegt in Lucas 12:12, 
SV: ‘Want de Heilige Geest zal u in dezelve ure leren, hetgeen gij 
spreken moet.’ De Heilige Geest is zeer betrouwbaar en zal ons 
door het hele gesprek heen leiden en ons genoeg woorden geven 
om uit te spreken. Het enige wat wij moeten doen is klaar staan 

‘in dezelve ure’. Laat u door de Heer in zulke 
gelegenheden leiden en Hij zal u laten zien 
hoe betrouwbaar Hij werkelijk is.

2 Timoteüs 4:2-8 is een krachtig gedeelte 
uit de Bijbel. In vers 2 vertelt Paulus ons: 
‘Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen 
of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting.’ 
Onthoud dat er slechts twee tijden zijn om 
het evangelie met mensen te delen: gelegen of 
ongelegen. Elke andere tijd zou verkeerd zijn! 

Dat betekent dat we gereed moeten zijn om het Woord te allen 
tijde te preken en dat we ervoor moeten gaan. Realiseer u ook dat 
niemand van ons zal zeggen dat we zijn Zoon te vaak met anderen 
hebben gedeeld wanneer we voor God staan. Maar velen van ons 
zullen beseffen dat we zijn Zoon te weinig met anderen hebben 
gedeeld gedurende onze tijd op aarde.

Oefenen. Oefenen. Oefenen. Kent u iemand op wie u vandaag 
moet oefenen? Ik heb het nu niet over een rollenspel, maar over 
een werkelijk gesprek met een vriend. Ga ervoor. U zult blij zijn dat 
u het hebt gedaan.

Nu we weten dat we één ding niet kunnen doen in de hemel, 
luidt de vraag: Wat kan ons de vrijmoedigheid geven die wij alle-
maal in de Heer zouden moeten hebben? Het volgende hoofdstuk 
laat zien hoe we onze mentaliteit kunnen trainen, om een gelegen-
heid van de Heer als een voorrecht te gaan zien.

Er zijn slechts 
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om het evangelie 
met mensen te 
delen: gelegen of 
ongelegen. Elke 
andere tijd zou 
verkeerd zijn!
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Een voorrecht!
‘Uitgelachen worden is voor mij geen grote last. Ik kan mij verheugen 
in bespotting en hoon. Spotprenten, schotschriften en lasterpraatjes 

zijn mijn glorie. Maar dat u zich afkeert van uw eigen genade, dat is 
mijn verdriet. Spuug op mij, maar, o, bekeer u! Lach mij uit, maar, 
o, geloof in mijn Meester! Maak mijn lichaam als het slijk van de 

straten, maar verdoem niet uw eigen ziel!’
Charles Haddon Spurgeon

Ik geloof heel sterk dat we onze mentaliteit over het delen van 
ons geloof moeten veranderen. We moeten het gaan zien als 
wat het werkelijk is: een geweldig voorrecht, en niet een of 

andere slaafse plicht. Het zou een blijde bezigheid moeten zijn 
waar we haast niet op kunnen wachten, in plaats van het diepte-
punt van onze week. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Een paar jaar geleden prentte God op zeer eenvoudige maar 
transformerende wijze iets in mijn hart. Als we op zondagochtend 
laat wakker worden en we zijn nog moe, dan komt vaak de gedachte 
in ons op dat we weer naar de kerk moeten. Dat is een compleet 
verkeerd perspectief. Het is niet zo dat we naar de kerk moeten, 
maar dat we het voorrecht hebben om naar de kerk te gaan!

Het is een privilege om samen te komen met medegelovigen, 
om onze geweldige God en Redder te aanbidden. Als we slechts 
één klinker wijzigen, verandert het van een last in een lust! Er zijn 
gelovigen in China die letterlijk zes uur lopen om de kerk te berei-
ken en dan hebben ze echt geen ‘Mckerk’-diensten van een half 
uur! Ze aanbidden de Heer heel grondig, om vervolgens zes uur 
terug te lopen naar huis. Wij beschouwen het als een ‘lijdensweg’ 

Hoofdstuk 2
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als we in de regen naar de kerk rijden! We moeten de mentaliteit 
ontwikkelen dat we het voorrecht hebben om naar de kerk te gaan.

Om elf uur ‘s avonds realiseren we ons misschien dat we die dag 
nog geen stille tijd hebben gehouden. Het is niet zo dat we moeten 
bidden, maar dat we het voorrecht hebben om tot de almachtige 
God van dit universum te bidden! Is het niet verbazingwekkend 
dat de God, die dit universum volkomen onder controle heeft, er 
elke dag tijd voor uittrekt om ons tot Hem te horen bidden? Hij 
kan haast niet wachten om met ons te communiceren en naar ons 
hart te luisteren. Het is geen lastig karwei om te bidden, maar een 
onvoorstelbaar voorrecht. We zouden er zo sterk naar moeten 
verlangen om met onze hemelse Vader te communiceren, dat we 
‘bidden zonder ophouden’ (1 Tessalonicenzen 5:17).

Soms realiseren we ons heel laat in de avond dat we onze Bijbel 
die dag nog niet gelezen hebben. We hebben de mentaliteit dat we 
onze Bijbel moeten lezen, maar we moeten het niet als een lastig 
karwei beschouwen. Het is niet zo dat we onze Bijbel moeten lezen, 
maar dat we het voorrecht hebben om het hei-
lige Woord van God te lezen. Op elk moment 
van de dag hebben we de kans om onze geest 
met eeuwig voedsel te voeden. Jezus zei: ‘Niet 
alleen van brood zal de mens leven, maar van 
alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat’ 
(Matteüs 4:4).

Ik sprak een keer in Californië en logeerde 
in het Lake Arrowhead Resort. Elke avond 
laat keerde ik er terug van mijn spreekbeur-
ten. Op de tweede avond raakte ik in gesprek 
met de nachtwaker. Luis was een zeer interessante jongeman. Hij 
was twintig jaar en had het moeilijk omdat zijn vriendin en hij uit 
elkaar waren. Hij was ervan overtuigd dat zij de persoon was met 
wie hij zou trouwen. Terwijl we praatten vertelde hij me dat hij 
Christus had aangenomen toen hij jonger was, maar dat hij er niet 
meer zo mee bezig was als hij eigenlijk zou moeten. Hij kon ‘s zon-
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dags niet naar de kerk vanwege zijn werktijden. Ik vroeg of hij een 
Bijbel had en die had hij. Toen vroeg ik of hij tijd had om tijdens 
zijn werk te lezen. Hij antwoordde dat lezen zo ongeveer het enige 
was dat hij tijdens zijn werk deed. Op zijn bureau lagen de tijd-
schriften Rolling Stone, People en Spin. Ik vertelde hem dat als hij 
een Bijbel meenam naar zijn werk en er slechts drieënhalf hoofd-
stuk per avond uit las, hij de hele Bijbel in één jaar kon uitlezen. 
Er vijftien tot dertig minuten per dag voor uittrekken is alles wat 

nodig is om Gods Woord eenmaal per jaar 
helemaal te lezen. Hij zei dat hij dat zou doen.

De volgende twee avonden dat ik er 
kwam, was Luis er niet. Tijdens mijn laat-
ste avond had Luis wel dienst en we hadden 
opnieuw een goed gesprek. Ik vroeg hem of 
hij zijn Bijbel had meegenomen en eruit las. 
Hij zei dat dit zo was en dat hij er elke avond 
uit gelezen had. Op de eerste avond alleen al 
had hij twintig hoofdstukken gelezen! Sinds 
hij de Bijbel las, zo zei hij, was er niet één 
jaloerse gedachte over zijn vriendin in hem 
opgekomen.

Met welke situatie u ook geconfronteerd wordt, God heeft de 
oplossing. 2 Timoteüs 3:16-17 verzekert ons: ‘Elk van God ingege-
ven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, 
te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens 
Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.’ Wat 
een voorrecht om de mogelijkheid te hebben het Woord van God 
te lezen.

Vaak hebben we de instelling dat we de tienden van onze 
inkomsten aan God moeten geven. We hebben absoluut de ver-
keerde instelling. Het is niet zo dat we onze tienden moeten geven 
aan het werk van de Heer, maar dat we het voorrecht hebben dat 
te doen! Terwijl de economie de laatste tijd krimpt, berichten veel 
voorgangers over de hele wereld dat de tienden behoorlijk afne-
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men. Het enige dat ik weet is dat we meer moeten geven als de 
tijden zwaar zijn, niet minder. Als ik op mijn budget moet bezuini-
gen, dan moet ik dat niet doen op het geld dat ik aan het werk van 
God geef. In het verleden heb ik God met mijn tienden en offers 
opgelicht, maar nu niet meer.

Een vriend van mij ondersteunt elke maand vijfentwintig 
bedieningen. Toen zijn inkomsten afnamen, sloot hij een lening af 
om de zendelingen die maand te kunnen betalen! Die daad veroot-
moedigde me heel erg.

Hij kent het belang van het geven aan het werk van de Heer 
met alles wat je hebt. Lucas 6:38 vertelt ons: ‘Geeft en u zal gegeven 
worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal 
men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, 
zal u wedergemeten worden.’ In Maleachi 3:8-11 zegt God:

Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: 
Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Met de vloek 
zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de 
gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; 
beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan 
niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed 
over u uitgieten. Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat 
hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het 
veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Here der heerscharen.

Teruggeven aan God is een voorrecht. We moeten leren om het 
op die manier te zien. Als ik spreek op verschillende evenemen-
ten vind ik het interessant om de diverse stijlen van het aanbidden 
van God te observeren. Klaarblijkelijk beschouwen veel mensen 
het als een lastig karwei om luid en vanuit het hart te zingen tot de 
Heer die zij liefhebben. Blijkbaar hebben ze de mentaliteit dat ze 
God moeten loven en aanbidden. In plaats daarvan zouden ze zich 
moeten realiseren dat we het voorrecht hebben om de Koning der 
koningen met ons hele wezen te aanbidden!

!
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Psalm 150 geeft ons een goed voorbeeld van hoe we Hem 
zouden moeten aanbidden:

Halleluja.

Looft God in zijn heiligdom, looft Hem in zijn machtig uitspansel.

Looft Hem om zijn machtige daden, looft Hem naar zijn gewel-
dige grootheid.

Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem met harp en citer.

Looft Hem met tamboerijn en reidans, looft Hem met snarenspel 
en fluit.

Looft Hem met klinkende cimbalen, looft Hem met schallende 
cimbalen.

Alles wat adem heeft, love de Here.

Halleluja.

Tussen twee haakjes, als we sterven is het niet zo dat we naar de 
hemel moeten, maar dat we de hemel binnen mogen! Ik bid dat de 
Heilige Geest dit boek zal gebruiken om onze mentaliteit te ver-

anderen, in het besef dat we ons geloof niet 
moeten delen met anderen, maar dat we het 
voorrecht hebben om ons geloof te delen met 
alle verloren mensen die we kunnen vinden 
voordat we naar de hemel gaan.

Als u sterft, is het niet zo dat u helemaal 
alleen naar de hemel moet. Als u sterft en 
u de hemel binnen mag, dan mag u zoveel 
mensen meenemen als u wilt! Die mentaliteit 
moeten we hebben.

Er is nog iets dat we ons moeten realiseren 
wanneer we ons geloof met anderen delen, 

namelijk de waarde die andere mensen bezitten in de ogen van de 
almachtige God. Wat is een ziel waard? God zei dat Hij de mens 
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schiep naar zijn beeld en gelijkenis (Genesis 1:26). Elke ziel is voor 
God van oneindig veel waarde. Als we dat eenmaal begrijpen, 
zullen we voortdurend in de startblokken of op onze tenen staan 
om het goede nieuws van Jezus te delen met iedere verloren ziel op 
deze planeet.

In Marcus 16:15 vertelt Jezus ons om ‘heen te gaan in de gehele 
wereld en het evangelie aan de ganse schepping te verkondigen.’ 
Evenementen zoals jaarmarkten zijn gewel-
dige plekken om te getuigen. Op een jaar-
markt in Georgia had ik eens een geweldig 
gesprek met drie tieners die er wild uitzagen. 
Ze hadden tatoeages, piercings en droegen 
zeer opzichtige kleding. Aan het eind van 
het gesprek vertelde ik ze dat ze vol ontzag 
en wonderbaarlijk door God gemaakt waren 
- dat Hij elk lichaamsdeel had samengeweven 
in de schoot van hun moeder. Ik vroeg: ‘Hoe 
speciaal maakt dat jullie?’

Ze antwoordden: ‘Behoorlijk speciaal.’
Daarna vroeg ik: ‘Weet je dat jullie gemaakt zijn naar het beeld 

van de God van dit universum? Besef je hoe speciaal dat jullie 
maakt?’

Zij antwoordden: ‘Zeer speciaal.’
Ik was het daar mee eens en zei: ‘Jullie zijn zeer speciaal! Als 

iemand jullie iets anders probeert wijs te maken, dan hebben ze 
het voor honderd procent bij het verkeerde eind. Vergeet dat nooit!’

U had eens moeten zien hoe hun ogen begonnen te schitteren! 
Ik keek niet alleen naar de uiterlijke verschijning, ik zag de waarde 
van de innerlijke persoon. Omdat ik wist hoe speciaal ze waren in 
de ogen van God, wilde ik dat ze de waarheid te horen kregen over 
zijn Zoon, Jezus Christus.

Hoe ziet u uw collega’s? Hoe ziet u de mensen die elke dag langs 
u lopen? We moeten ze net zo waardevol zien als de Heer het doet; 
dan zullen we alles op alles zetten om ze te helpen tot de reddende 
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kennis van de Heer Jezus Christus te komen. Heengaan in de 
gehele wereld om het evangelie te verkondigen, zal een vreugde 
zijn.

De gedachte om uit te stappen en tegenover vreemden te getui-
gen lijkt misschien erg intimiderend, maar het is een geweldige 
manier om in contact te komen met de verlorenen - en het werkt!

Men vroeg mij om een retraite te leiden voor de jeugdgroep van 
een grote kerk. De jeugdvoorganger en ik waren van plan om het 
te organiseren in een plaatselijk hotel en om de tieners dan mee 
te nemen naar een groot winkelcentrum om er te getuigen. Maar 
toen de voorganger lucht kreeg van onze plannen, was hij verre 
van gelukkig. Hij vertelde de jeugdvoorganger dat deze vorm van 
getuigen niet werkte. Christenen moeten eerst vriendschappen 
opbouwen en zich niet bezighouden met ‘colporteren’. De jeugd-
voorganger besloot de tieners toen mee te nemen naar een retrai-
tecentrum dat ver verwijderd was van de bewoonde wereld (en van 
mensen die daadwerkelijk verloren waren), zodat ze konden leren 
hoe ze hun geloof met anderen moesten delen. Op zondagmiddag, 
na de retraite, besloot een van de tieners naar het winkelcentrum 
te gaan om er te getuigen en hij raakte in gesprek met een Iraanse 
man. De man zei: ‘Het is erg interessant wat je me vertelt. Een van 
de redenen waarom ik naar Amerika kwam, was om meer te weten 
te komen over het christendom. Om je de waarheid te zeggen, ik 
heb eergisteren een Bijbel gekocht.’ Tijdens het gesprek vroeg de 
tiener: ‘Bent u ooit in een christelijke kerk geweest? ‘Nee,’ zei hij. 
De tiener vroeg daarom: ‘Hebt u zin om volgende week met mij 
mee te gaan naar mijn kerk?’ De man zei: ‘Dat zou geweldig zijn.’

Is het niet fijn om te weten dat deze vorm van getuigen wel 
degelijk werkt?!

In het volgende hoofdstuk zal ik iets met u delen dat de Heer in 
mijn hart heeft geprent - een waarheid die mij veranderde van een 
watje voor Jezus in een veel vrijmoediger getuige voor de Heer. Het 
is eveneens de waarheid die het leven van veel mensen aanraakt, 
waar ter wereld ik ook spreek. Het moedigt gelovigen aan om 
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uit hun veilige plaats van comfort te stappen als het aankomt op 
getuigen, en rechtstreeks Gods veilige plaats van comfort binnen 
te gaan. Ze veranderen voorgoed! Laten we eens zien welke waar-
heid zoveel levens verandert.

!



Toen nam dan Pilatus Jezus en liet Hem geselen.
Johannes 19:1
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Winst, winst, winst
‘Als er één kwestie is waarbij de christelijke kerk haar vurigheid 

witheet zou moeten houden, dan is het wel haar zendingsopdracht . 
Als er één kwestie is waarbij we lauwheid niet kunnen toestaan, 

dan is het wel de verkondiging van het evangelie aan een 
stervende wereld.’

Charles Haddon Spurgeon

Leider zijn van een christelijk zomerkamp is altijd erg leuk 
om te doen. Het is een manier om te groeien in je geloof en 
een eeuwige investering te doen in het leven van anderen. 

Een van de geweldige kampen in Amerika is ‘Kanakuk Kamps’ 
in Branson, Missouri (www.kanakuk.com). Een paar jaar geleden 
werkte ik daar als begeleider.

De groep waarvan ik deel uitmaakte bestond uit tien kampeer-
ders en drie begeleiders. Elke avond hadden we samenkomsten in 
onze hut. Op een middag, toen ik bad over het thema van samen-
komst voor die avond, legde de Heer het op mijn hart om te spre-
ken over getuigen en evangelisatie. Ik vond het een beetje vreemd, 
omdat ik niet iemand was die vaak zijn geloof met anderen deelde; 
maar ik heb geleerd dat het een goed idee is om God te volgen 
zodra Hij je begint te leiden! Toen we die avond spraken over getui-
gen, vroeg ik aan de jongens: ‘Als we ons geloof met mensen delen, 
zijn er slechts drie reacties mogelijk. Welke zijn dat?’ Het juiste 
antwoord dat zij gaven luidde: 1) zij kunnen Jezus Christus aan-
nemen; 2) zij kunnen Jezus Christus verwerpen; of 3) we kunnen 
een zaad zaaien. Nadat we elk van de mogelijkheden besproken 
hadden, kwamen we met een tabel die er als volgt uitzag.

Hoofdstuk 3
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We stelden vast dat Jezus aannemen een goede situatie was, dat 
het zaaien van een zaad een goede situatie was en dat het verwer-
pen van Jezus een slechte situatie was. Een andere zienswijze was 
dat het aannemen van Christus een winstsituatie oplevert, dat een 
zaad zaaien een winstsituatie oplevert en dat afgewezen worden 
een verliessituatie oplevert. We concludeerden dat we 66 procent 
van de tijd dat we ons geloof met anderen delen met een winstsi-
tuatie te maken hebben. Is dat niet een behoorlijk hoog percen-
tage? Tweederde van de tijd dat we ons geloof met anderen delen 
kunnen we letterlijk niet verliezen!

Als u iets van sport weet, zou Shaquille O’Neal (basketballer) 
bij dat percentage dan niet de kans wagen om de bal vanaf de vrij-
eworplijn rechtstreeks naar de basket te werpen? Natuurlijk zou 
hij dat doen! Hij is erg slecht vanaf de vrijeworplijn; slechts 40 pro-
cent van zijn worpen vanaf deze lijn is raak. Als dat percentage 66 
procent zou zijn, dan zou hij geen seconde twijfelen om zijn kans 
vanaf de vrijworplijn te wagen, maar velen van ons wagen die kans 
niet als het aankomt op getuigen, omdat we zo bang zijn om afge-
wezen te worden wanneer we stelling nemen voor Jezus Christus. 
De grootste angst van mensen om te getuigen is naar eigen zeggen 
de angst om afgewezen te worden.

Ik had geen flauw idee dat de God van dit universum mijn leven 
de volgende dag voorgoed zou veranderen. Ik zat op een steiger 
aaneen meer toen God als nooit tevoren tot mijn hart sprak. Ik las 
1 Petrus 4:14 (SV) waar staat: ‘Indien gij gesmaad wordt om den 
Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijk-
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heid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt 
wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt.’ Denk 
daar eens een moment over na. Als we ooit afgewezen worden 
omwille van de naam van Jezus, dan zijn we gezegend en zal de 
heerlijkheid van God op ons rusten. Als de heerlijkheid van God 
in uw leven kon schijnen en naar anderen weerkaatst kon worden, 
zou u dat dan niet willen? We zouden dat allemaal zoveel mogelijk 
willen! Eén manier waarop dat gebeurt, is als we worden afgewe-
zen omwille van de naam van Jezus.

God was nog niet klaar met mij. Lucas 6:22-23 zegt: ‘Zalig zijt 
gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en 
smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon 
des mensen. Verblijdt u te dien dage en springt op van vreugde, 
want, zie, uw loon is groot in de hemel; immers, op dezelfde wijze 
hebben hun vaderen met de profeten gehandeld.’

Realiseert u zich dat, wanneer u omwille van de naam van Jezus 
afgewezen wordt, God in de hemel beloningen voor u heeft die 
elke aardse beloning er uit laten zien als wisselgeld? Dat is werke-
lijk verbazingwekkend.

Nadat ik gesproken had op een christelijke middelbare school 
in Mobile, Alabama, besloot een groep scholieren in de grote win-
kelcentra en op het strand te getuigen. Het was maar zelden dat 
iemand ze de mond snoerde, maar als dat wel gebeurde bootsten 
ze het geluid van een kassa na. Ze registreerden hun beloningen 
in de hemel, sloegen de handpalmen tegen elkaar en liepen naar 
de volgende persoon. Ze besloten het Woord van God letterlijk te 
nemen, zich door niets te laten ontmoedigen, maar gewoon vrij-
moedig te zijn voor de Heer.

Toen ik sprak op een leiderschapsconferentie van de Vereniging 
van Christelijke Atleten in Lexington, Kentucky, gingen de tieners 
en universiteitsstudenten op een middag getuigen van deur tot 
deur. Een groep belde aan bij het eerste huis van de straat en werd 
afgewezen. Ze sloegen hun beloningen in de hemel aan, gaven 
elkaar een ‘high-five’ en trokken verder. In het huis ernaast was 
niemand thuis. In het huis daarnaast werden ze afgewezen. In het 
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volgende huis was niemand thuis. Na acht huizen raakten ze ont-
moedigd. Ze dachten eraan om te stoppen en het een andere dag 
nog eens te proberen, maar ze herinnerden zich hun beloning in 
de hemel en bleven doorzetten. Bij het negende huis zat een man 
in een schommelstoel op zijn veranda bier te drinken. Toen ze met 
hem begonnen te praten, zei hij direct dat ze hun tijd verspilden. 
Toen ze vroegen waarom, antwoordde hij: ‘Omdat het uitgesloten 
is dat God mij al mijn zonden kan vergeven.’

We weten dat deze uitspraak niet waar is. Maar satan zal 
mensen voorliegen en ze wijsmaken dat hun zonden zo slecht zijn, 
dat ze geen vergeving kunnen ontvangen. De studenten vroegen 
hem wat voor kwaad hij dan gedaan had dat God het hem niet kon 
vergeven.

Toen hij in Vietnam was, zo legde hij uit, werd hij in steden 
en dorpen gedropt waar hij lukraak vrouwen en kinderen dood-
schoot. Soms hield hij het geweer achter zijn rug en begon op die 
manier op de inwoners te schieten alsof het een spel was.

De studenten begonnen te getuigen en lieten hem de liefde 
van God zien. Ze spraken over zonde en het reinigende bloed van 
Jezus. Vijfenveertig minuten later zei de man: ‘Ik heb deze Jezus 
waar jullie over praten echt nodig.’

Ze baden met hem en hij nam Jezus aan. Toen hij zijn hoofd 
ophief, zo vertelden de tieners later, had hij een gloed op zijn 
gezicht die ze nooit eerder hadden gezien. Hij zei: ‘Ik heb opeens 
zin om mijn Bijbel te lezen! Ik heb opeens zin om naar de kerk te 
gaan! Dat is het enige waar ik nu zin in heb.’

Wat een verbazingwekkend verhaal! Maar dit zou nooit gebeurd 
zijn als deze tieners het op hadden gegeven en niet volhard hadden 
in de Heer, als ze zich drukker hadden gemaakt om de afwijzing 
dan om hun beloning in de hemel.

Toen God me die twee verzen had laten zien, begon ik de samen-
komst van die avond met de uitspraak dat ik onze groep de avond 
ervoor misleid had. Ik had gezegd dat de kans op een winstsituatie 
66 procent bedroeg, wanneer we ons geloof delen met anderen. 
Toen deelde ik deze twee verzen met hen en hun ogen gingen wijd 



Winst, winst, winst

33

open toen ook zij zich de vergissing realiseerden die we gemaakt 
hadden. Nu we beide verzen kennen, zullen we eens kijken hoe dit 
de tabel verandert.

Simpelweg door het Woord van God te kennen, ontdekten 
we dat het delen van ons geloof met anderen in alle gevallen een 
winstsituatie oplevert. Ik hoef me nooit meer druk te maken om 
satan die mijn getuigenis probeert te verhinderen, want het Woord 
van God zegt dat ik bij het getuigen nooit kan verliezen. Het levert 
iedere keer opnieuw een winstsituatie op!

Laat satan ze bijeenbrengen
Toen ik op een dag aan het getuigen was in een groot winkelcen-
trum in Denver, begon ik een gesprek met twee tieners. Een van 
hen wilde niets met mij te maken hebben en trok zich terug terwijl 
ik met zijn vriend sprak. De andere tiener vertelde me dat hij net 
uit een satanische sekte was gestapt. In een aantal samenkomsten 
had hij gezien hoe ze dierenoffers brachten en ik besloot hem een 
zeer eigenaardige vraag te stellen. ‘Heb je weleens gezien dat ze in 
een van de samenkomsten een mensenoffer brachten?’ Pas op wat 
u vraagt, want het antwoord zou u weleens kunnen choqueren.

Hij zei: ‘Ja, dat heb ik.’ Vervolgens beschreef hij wat ze deden 
met een pasgeboren baby. Ik was geschokt door wat hij zei, maar 
aan zijn ogen kon ik zien dat hij serieus was.

Ik begon tot hem te getuigen over zonde en dat hij Jezus Christus 
nodig had. Het was uitgesloten dat ik bij het delen van mijn geloof 
kon verliezen, omdat het iedere keer opnieuw om een winstsituatie 
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gaat. We hadden niet alleen een geweldig gesprek, maar ik kreeg 
de kans om opnieuw met hem te praten voordat hij het winkelcen-
trum verliet.

Bent u niet boos om wat satan de vijftien- en zestienjarigen van 
de wereld aandoet? Ben u kwaad genoeg om er iets tegen te willen 
ondernemen? Als u een goede plek zoekt om te getuigen, kijk dan 
waar satan hard aan het werk is en ga daarheen. Hij is hard aan het 
werk onder de scholieren van de midden- en bovenbouw. Waarom 
zouden we er niet voor zorgen dat we ze bereiken met de waarheid, 
voordat satan ze bereikt met een leugen?

Een man die ik ken heeft een motto als het gaat om getuigen: 
‘Laat satan ze bijeenbrengen en wij zullen tot ze getuigen.’ Wat een 
motto! Laat satan al het werk maar doen en de mensen bijeenbren-
gen. Daarna komen wij te voorschijn en delen het evangelie met ze.

De grote winkelcentra, sportevenementen, koffieshops, univer-
siteitsterreinen, picknicks vlak voor rugbywedstrijden, concerten, 
kunst- en muziekfestivals, elk ander soort festival, parken, voor-
jaarsevenementen, stranden, delen van steden met bars, wasse-
rettes, busstations enzovoorts - dit zijn stuk voor stuk geweldige 
plaatsen waar we kunnen getuigen en traktaatjes uit kunnen delen.

In het eerste weekend van mei vindt er een jaarlijks festival 
plaats in Atlanta, Georgia, genaamd ‘Music Midtown’. Doorgaans 
zijn er veel podia en treden er drie dagen lang een aantal van de 
beste niet-christelijke bands op. Elk jaar zet ik het festival op mijn 
agenda en ga ik erheen om te getuigen. Dit jaar bezochten ongeveer 
300.000 mensen het evenement. God stelde mij in de gelegenheid 
om tijdens het weekend tegenover ruim vijftig mensen te getuigen 
en 3000 traktaten uit te delen over Jezus. Wat een weekend! Het is 
een van mijn favoriete weekends van het jaar. Vorig jaar richtte een 
man op het festival zijn vinger naar mij en zei: ‘Ik ken u.’ Hij ver-
telde me dat ik twee jaar geleden tot hem getuigd had op het festi-
val en dat hij mij het jaar erop opnieuw had gezien. Dit jaar stopte 
hij om met mij te praten. Hoe hij zich mij herinnerde van een paar 
jaar terug is mij een raadsel, maar we dienen een geweldige God 
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die, op manieren die wij ons niet eens voor kunnen stellen, aan het 
werk is in harten.

In ‘Piedmont Park,’ in de binnenstad van Atlanta, worden elk 
jaar vier zeer goede festivals georganiseerd. Het zijn voortreffelijke 
plaatsen om te getuigen, want mensen die er maar wat rondhan-
gen om de tijd te doden zitten erg om een praatje verlegen. Een van 
die festivals is het op één na grootste homo- en lesbiennefestival 
van de Verenigde Staten. De afgelopen paar 
jaren ben ik erheen gegaan om te getuigen. 
In eerste instantie denkt u misschien dat het 
daar niet zo’n geschikte plaats voor is, maar 
in werkelijkheid is het een zeer makkelijke 
plaats om te getuigen. In de homogemeen-
schap viert de dood hoogtij. Homoseksuelen 
denken vaak na over de eeuwigheid, omdat 
zoveel van hun vrienden sterven.

Een man met wie ik op het festival van 
1999 sprak, vertelde me dat hij van tachtig 
vrienden twintig jaar ervoor een groepsfoto 
hadden laten maken in een gaybar in Atlanta. 
Hij zei dat hij de foto van de week weer bekeken had. Hij stak vijf 
vingers op toen hij uitlegde dat er van de tachtig mannen nog maar 
vijf in leven waren! Aan het eind van ons gesprek zei hij: ‘Dank u 
wel dat u hier bent gekomen en uw geloof met mij gedeeld hebt, en 
ook heel erg bedankt voor de manier waarop u dat deed.’

Christenen hebben de neiging om van alle groepen mensen 
alleen op homoseksuelen neer te kijken en ze te behandelen als het 
schuim der aarde. We doen dat niet bij leugenaars, dieven, gods-
lasteraars, gevangenen enzovoorts, maar bij homoseksuelen doen 
we dat vaak wel. Als we eenmaal van oog tot oog tot homoseksue-
len getuigen en we realiseren ons hoezeer zij Jezus werkelijk nodig 
hebben, dan kunnen we ze de liefde bewijzen die hen toekomt en 
ze zullen openstaan voor onze boodschap.

Het afgelopen jaar werd er, in hetzelfde weekend dat het homo-
festival plaatshad, aan de andere kant van de stad het jaarlijkse 
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driedaagse festival van hedendaagse christelijke muziek georga-
niseerd. Dat illustreert hoe teveel mensen het christelijke leven 
leiden: ze zonderen zich volledig af van de verlorenen en confron-
teren hen niet met de waarheid. Als slechts een kleine groep bezoe-
kers van het christelijke festival naar het homofestival was gegaan, 
dan zou het maar een paar uur hebben gekost om met iedereen 
over Jezus te praten. Daarna hadden ze terug kunnen keren naar 
hun christelijke concerten en zich erin kunnen verheugen dat ze 
het goede nieuws met anderen gedeeld hadden. We moeten onszelf 
niet afzonderen van de verlorenen, maar ons licht in de duisternis 
laten schijnen en zien hoe de Heer op wonderbaarlijke wijze werkt.

Tegen de haren instrijken
Op de terugweg van een festival in Piedmont Park had ik het 
gevoel dat ik nog niet klaar was met getuigen. Ik reed door een 
gedeelte van de stad waar zich prostituees ophouden, en om de een 
of andere reden besloot ik te stoppen. Ik hield stil bij een vrouw, 
sprak kort met haar en bood haar tien dollar voor een gesprek van 
tien minuten. Prostituees werken voor geld en ze zullen niet lang 
praten als er niks te verdienen valt.

‘Bent u van de politie?’ vroeg ze achterdochtig.
‘Nee,’ antwoordde ik.
‘Neemt u dit op?’
‘Nee!’
Ze ging akkoord, stapte in de auto en we reden wat rond en 

spraken een paar minuten met elkaar. Het wilde niet vlotten, dus 
zette ik haar weer af. Ik had nog steeds het gevoel dat ik niet klaar 
was met getuigen, dus nam ik een andere prostituee aan boord met 
wie ik uiteindelijk dertig minuten lang sprak! Deze vrouw had een 
kind van zes. Denkt u dat prostituees van hun leven genieten? Dat 
doen ze niet; ze haten hun manier van leven.

Een bepaalde vrouw vertelde me dat ze 500 dollar per dag ver-
diende door zich te prostitueren en dat ze 300 dollar per dag uitgaf 
aan ongezuiverde cocaïne! God heeft niemand van ons gemaakt 
om op die manier te leven. Sommige prostituees voelen zich zo 
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ellendig dat ze aan het eind van het gesprek tranen met tuiten 
huilen.

Iedere keer dat ik dit verhaal vertel strijkt het mensen tegen de 
haren in. Iemand vroeg me: ‘Stel dat er net iemand van uw kerk 
langsrijdt en die ziet dat u een prostituee oppikt. Wat dan?’

Ik antwoordde: ‘Als mensen van mijn kerk mij dat zagen doen, 
dan zouden ze waarschijnlijk denken: Daar heb je Mark die weer 
gaat getuigen tot een prostituee. Laten we voor hem bidden. Voor 
het geval ik de prostituee vanuit het verkeerde motief had opge-
pikt, zouden ze vervolgens bidden of de Geest mij wilde overtui-
gen en dat ik niets zou doen waarmee de bediening van de Heer 
Jezus Christus te schande gemaakt zou worden.’

Waarom maken we ons zo druk om wat andere mensen van ons 
denken? Het was prima dat Jezus een vriend van tollenaars, pros-
tituees en zondaars was, maar voor ons geldt dat kennelijk niet. Ik 
ontving brieven van mensen die geschokt waren dat ik anderen 
aanmoedigde om tot prostituees te getuigen.

Ik vroeg iemand of zij tot prostituees getuigde. Dat deed ze niet. 
Getuigde iemand in haar familie tot prostituees? Nee. Getuigde 
iemand uit haar kerk tot prostituees? Nee. 
Als zij niet getuigde tot prostituees, zo legde 
ik haar uit, en haar familie en kerk evenmin, 
wie getuigde er dan tot deze mensen? God 
houdt net zoveel van hen als van ons ‘gewone’ 
mensen, en het is hard nodig dat iemand ze 
het goede nieuws van Jezus vertelt.

Ik geef toe dat ik die nacht dat ik tegenover 
deze prostituees getuigde, niet op de juiste 
manier ben omgegaan met de situatie. Ik had 
een andere gelovige bij me in de auto moeten 
hebben. Het zou nog beter zijn geweest om de auto uit te stappen.

De beste methode is volgens mij dat vrouwen, en niet mannen, 
tot prostituees getuigen. Maar ziet u waar mijn hart is? Ik wil dat 
ieder mens die ik ooit ontmoet Jezus persoonlijk leert kennen.

Toen ik tijdens een evenement genaamd ‘Onverdeeld’ klaar was 
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met mijn spreekbeurt aan de universiteit van Centraal-Florida, 
kwamen er ongeveer dertig mensen naar me toe. Ze zeiden dat 
ze die avond gingen getuigen en dat ze wat traktaatboekjes nodig 
hadden. Ik vroeg waar ze heen gingen. Tien van hen gingen naar 
het ene en  tien naar het andere gedeelte van Orlando met bars en 
tien naar de plaats waar zich prostituees ophielden.

Ik vroeg aan een van hen: ‘Weet je zeker dat je dat wilt doen?’
‘Het is in orde,’ verzekerde hij mij. ‘Mijn kerk getuigt voortdu-

rend voor prostituees.’
‘Een kerk naar mijn hart!’ zei ik.
Als u eenmaal hebt ontdekt dat het bij het delen van uw geloof 

in alle gevallen om een winstsituatie gaat, kunt u bijna niet wach-
ten om op zoek te gaan naar de verlorenen om met ze te praten.

Op een zondag onderwees ik de ‘winst-winst-winst-strategie’ 
in een zeer vriendelijk kerkje in St. Augustine, Florida. Die och-
tend was er een hoogleraar van een plaatselijke universiteit aan-
wezig. Het onderwijs boeide hem enorm. Toen hij en zijn vrouw 
na de dienst naar de supermarkt gingen, liep hij rechtstreeks op 
een motorrijder toe en begon met hem zijn geloof te delen. Zijn 
vrouw zei dat ze er nog nooit zolang over gedaan hadden om de 
supermarkt te bereiken!

De voorganger van de kerk vertelde me dat hij en zijn vrouw 
vroeger tijdens afspraakjes gingen getuigen. Als je met elkaar hebt 
afgesproken om nog niet intiem te worden, waarom zou je tij-
dens afspraakjes dan altijd naar de bioscoop of naar feestjes gaan? 
Waarom zou je tijdens een date niet naar het winkelcentrum gaan 
om er te getuigen?

Toen de jeugdgroep en ik op zondag- en maandagavonden in 
de binnenstad van St. Augustine gingen getuigen, ging de voor-
ganger met ons mee. Hij zei dat hij helemaal vergeten was hoeveel 
plezier je kunt hebben bij het getuigen!

Mensen luisteren
Op een dag, toen ik op weg was naar mijn vlucht, deelde ik trak-
taatboekjes uit op de luchthaven. Toen ik een man zo’n boekje 
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overhandigde, vroeg hij: ‘Herinnert u zich mij nog?’
Ik antwoordde verontschuldigend: ‘Nou... ik ontmoet erg veel 

mensen.’
Hij zei: ‘Vroeger werkte ik als vuilnisman in uw wijk in Stone 

Mountain.’
Als ik daar bij mijn ouders op visite ging, zag ik de vuilnisman-

nen soms langskomen. Ik ben erg dankbaar dat het mijn beroep 
niet is, dus probeer ik die mannen te bemoedigen en te zegenen 
wanneer ik maar kan. Vaak ga ik naar ze toe om met ze te praten 
en soms geef ik ze een traktaatje. Omdat ze het heerlijk vinden om 
over basketbal te praten, begin ik het gesprek vaak daarover.

Op een dag graaide ik wat geld en traktaatjes bijeen en gaf elk 
van hen zeven dollar en een traktaatboekje. Ik zei dat ik vandaag 
de lunch voor ze zou betalen, maar dat de informatie in het boekje 
veel belangrijker was. Ik vraag me af hoeveel mensen dat ooit voor 
hen gedaan hebben. Uit liefde voor de verlorenen om ons heen 
moeten we dwaze dingen doen. Ze zullen het nooit vergeten!

Op de luchthaven zei deze man tegen mij: ‘Ik zag u op pas gele-
den op de sportzender ‘ESPN Classic’.’ (Weet u, je wordt oud als 
je niet meer op ESPN bent te zien, maar op ESPN Classic!) ESPN 
Classic zond een tv-special van een uur uit over Charles Barkley, 
een beroemd basketballer. Charles en ik zaten in onze studenten-
tijd in hetzelfde team van de Auburn Universiteit. Op de een of 
andere manier hadden ze mijn naam op  internet weten te vinden 
en ze vroegen of ik wat originele verhalen over Charles wilde ver-
tellen. Ik herinner me twee dingen over dat interview. Ten eerste 
dat ik probeerde om Jezus in elk antwoord te verwerken, zodat de 
naam van Jezus in ieder geval vermeld zou worden in het inter-
view, hoe erg er ook in geknipt werd. (Natuurlijk was dat bijna 
onmogelijk, maar ik deed m’n best!) Ten tweede dat de man die mij 
interviewde Joods was. Na het interview stelde ik hem een geeste-
lijke vraag en we spraken er ongeveer een kwartier over.

Hij vroeg: ‘Hoe komt het dat u zoveel van uw geloof weet?’
Ik vond dat een interessante vraag. Zouden we niet heel veel 

over ons geloof moeten weten? Hoe meer we weten en hoe meer 
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liefde we kunnen delen, des te beter de mensen naar ons zullen 
luisteren. Later schreef ik hem een brief en stuurde ik hem een 
boek (God gelooft niet in atheïsten van Ray Comfort). Op een dag 
zullen we zien wat God met dat zaad gedaan heeft.

Op een dag kwam er in een groot winkelcentrum een man naar 
mij toe, die vroeg: ‘Herinnert u zich mij? In dit winkelcentrum 
hebt u mij twee jaar geleden over Jezus verteld. Twee maanden later 
heb ik mijn leven aan Jezus gegeven en nu leef ik voor Hem!’ Hij 
was zo enthousiast. Wees vrijmoedig in het delen van uw geloof 
met anderen. Mensen luisteren!

God opende een geweldige deur voor mij en liet mij spreken 
voor de Vereniging van Christelijke Atleten aan de Clemson 
Universiteit. Elk jaar gaan de studenten tijdens de voorjaarsva-
kantie op zendingsreis naar Daytona Beach. Op die manier benut-
ten ze hun voorjaarsvakantie goed. In plaats dat ze een week lang 
hun kostbare tijd verspillen, gebruiken ze die voor de Heer. De 
studenten werken op plaatsen als opvanghuizen voor daklozen en 
jeugdgevangenissen. Ik sprak met hen over getuigen en ‘s avonds 
gingen we eropuit om met mensen te praten. De avond dat we er 
arriveerden was op een zaterdag - St. Patrick’s Dag. Wat een gewel-
dige dag om te getuigen! Vier universiteitsstudenten en ik gingen 
rond middernacht de straat op om er te getuigen. Ongeveer om 
half vier ‘s nachts stapten we op twee motorrijders af. De man met 
wie ik begon te praten vertelde me dat hij een jaar ervoor met een 
snelheid van 190 kilometer per uur op zijn motor had gereden, de 
controle was kwijtgeraakt en tegen een boom was geknald. Er was 
ook een keer op hem geschoten en hij hij had een keer op zichzelf 
geschoten. De week ervoor reed zijn beste vriend met een snel-
heid van 190 kilometer per uur door een straat in Daytona, toen 
een dronken bestuurder opeens vlak voor hem de weg opreed. Zijn 
vriend overleed toen hij de zijkant van een Ford Explorer ramde, 
die vervolgens viermaal over de kop sloeg. U zult verbaasd staan 
wat u allemaal te horen krijgt als u in geloof uitstapt en gesprekken 
begint aan te knopen.

Deze motorrijder was een atheïst. Toen we tien minuten 
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gesproken hadden vroeg hij mij om een bewijs dat er een God was. 
Toen ik hem vertelde over een van de fundamentele bewijzen die 
ik altijd gebruik (en die ik in hoofdstuk 10 zal noemen), knikte 
hij en zei instemmend: ‘Dat is nog eens een goeie.’ Toen we uitge-
praat waren zei hij: ‘Ik heb vreselijk veel geleerd door dit gesprek.’ 
Mensen popelen om de waarheid te horen als wij bereid zijn om 
die liefdevol met ze te delen.

Om 4 uur ‘s nachts keerden de studenten en ik terug naar ons 
hotel. Een half uur later besloot ik iets uit mijn auto te halen. In de 
lobby van het hotel zaten vier tieners die mij aanstaarden toen ik 
langs ze liep, op weg naar mijn auto. Toen ik weer binnenkwam 
waren ze er nog steeds, dus vroeg ik of ik iets voor ze kon doen. 
Een van hen vroeg of ik een kwartje had voor de telefoon.

Ik voelde in mijn zakken en realiseerde me dat ik al het klein-
geld op de ladekast in mijn kamer had gelegd. Ik zei: ‘Nee, ik heb 
geen kwartje, maar jullie mogen wel meelopen naar mijn kamer en 
mijn mobiele telefoon gebruiken.’

Dat vonden ze geweldig, dus sprongen ze overeind en stapten 
met mij in de lift. Terwijl we op weg waren naar mijn kamer vroeg 
een van de tieners: ‘Weet u wie we gaan bellen? We gaan een strip-
danseres bellen!’

‘Een stripdanseres!’
‘Ja, en u mag wel met ons mee, als u dat wilt.’
Ik vertelde ze dat er één probleem was, namelijk dat ik een 

prediker was. U had hun ogen moeten zien! Ik wou dat ik op dat 
moment een videocamera had gehad.

Een van de jongens zei: ‘O... dus nu mogen we uw mobiele tele-
foon niet meer gebruiken?’

Ik wilde deze jongens niet laten gaan, want het was overdui-
delijk dat ze een goed gesprek nodig hadden. Ik gaf elk van hen 
een traktaatboekje en zei dat ze mijn mobiele telefoon mochten 
gebruiken als ze het lazen.

Ze kwamen hun afspraak na, dus liet ik ze het telefoontje plegen 
toen we mijn kamer bereikt hadden. Alles verliep naar Gods plan 
en ze konden de stripdanseres niet bereiken. We begonnen vervol-
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gens over het leven te praten. Net toen ik het gesprek in de richting 
van het bovennatuurlijke leidde, werd er op mijn deur geklopt - 
het waren twee jongens die naar de stripdanseres vroegen. Niet te 
geloven!

Op de een of andere manier kenden ze elkaar allemaal. Twee van 
de tieners gingen naar buiten om met ze te praten. De twee andere 
jongens bleven op de kamer en we begonnen een serieus gesprek 
over Jezus. Een van de tieners zei had hij het de avond ervoor voor 
elkaar had gekregen om seks te hebben met een meisje, simpelweg 
door haar een goedkoop plastic kettinkje te geven. Ik zag de leegte 
in zijn ogen. Net toen we heel serieus begonnen te worden, werd er 
opnieuw op de deur geklopt. Het waren de eerste twee tieners die 
vroegen of hun vrienden meegingen.

Ik zei: ‘Ze komen zo.’
Ik sloot de deur en ging weer verder met het gesprek. Opnieuw 

werd er op de deur geklopt.
Ik riep: ‘Ze komen zo.’
Voor de derde maal werd er op de deur geklopt. De achttienja-

rige met wie ik sprak liep naar de deur, zei dat hij er zo aankwam 
en sloot de deur voor zijn vrienden! God was aan het werk in deze 
jongen en hij wilde echt verder praten. Ik hoorde wat geluiden bij 
de deur, maar stond er verder niet bij stil. Ik kreeg de kans om 
met deze twee tieners te bidden - niet voor hun redding, want ze 
wilden zich nog niet toewijden, maar gewoon om ze te laten horen 
dat er iemand voor ze bad. Doe dat zo vaak u kunt. Het betekent 
zoveel voor mensen.

Ik begeleidde ze naar de deur en nam afscheid van ze. Toen 
ik de buitenkant van de deur zag, realiseerde ik me wat de twee 
andere jongens gedaan hadden. Met dik potlood hadden ze dingen 
op mijn deur geschreven: ‘Rook Wiet,’ ‘De Antichrist,’ ‘Satan 
Regeert,’ ‘666’ enzovoorts.

Ik riep luid door de gang en zei tegen de twee tieners dat ze 
terug moesten komen. ‘Ik wil dat jullie me dit uitleggen.’

Een van de jongens gaf een vriend de schuld die er nu niet was. 
Ik zei dat hun vrienden dat niet hadden moeten doen. Toen ik 
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wat zeep en een handdoek haalde en mijn deur begon schoon te 
maken, zei de jongen met wie God blijkbaar aan het werk was: 
‘Nee, dat hadden ze niet moeten doen.’ Hij liep mijn kamer in, 
haalde een washandje en wat zeep en begon de deur voor mij 
schoon te maken! Het was overduidelijk dat God het hart van deze 
jongen had aangeraakt. Ik zei dat het in orde was en dat ik het 
verder zou afmaken; toen namen we afscheid.

Ik vertelde dit verhaal toen ik de volgende dag voor de univer-
siteitsstudenten sprak en een van de studenten opperde dat God 
satan de toegang tot de kamer had ontzegd en de deur voor hem 
gesloten hield, zodat hij het gesprek in de kamer niet kon versto-
ren. Naar ik geloof was dat precies wat God gedaan had. Hoe meer 
u uitstapt in geloof en Hem vertrouwt, des te groter de werken die 
u Hem zult zien doen.

Stelling nemen
Een paar dagen later, terwijl ik sprak voor de universiteitsstuden-
ten in Daytona Beach, begon mijn linkerknie op te zwellen - en op 
te zwellen! - en ik kon geen druk meer uitoefenen op mijn been. 
Zoals typerend is voor een man vroeg ik om een stoel, zodat ik 
mijn toespraak zittend voort kon zetten. Omdat ik niet kon lopen 
stelde iemand na de toespraak voor om me naar een eerstehulpaf-
deling te rijden. Hoewel ik geen grote fan van artsen ben zag ik op 
dat moment geen andere mogelijkheid. Ongeveer tien studenten 
wurmden zich in een busje en brachten me naar de eerstehulpaf-
deling. Onderweg vertelde ik de studenten dat ik eindelijk oud en 
wijs genoeg was om te beseffen dat deze hele situatie niets met mijn 
knie te maken had. God stuurde ons om een bepaalde reden naar 
deze eerstehulpafdeling en we moesten er achter zien te komen wat 
die reden was.

Toen de studenten dat duistere ziekenhuis binnenwandelden, 
lieten ze hun licht zeer helder schijnen en begonnen ze op verba-
zingwekkende wijze met mensen te bidden. Een bepaald meisje 
bad voor een man die suïcidaal was. Ze bracht het er geweldig 
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van af. Twee anderen leidden twee mensen tot Jezus, middenin de 
eerstehulpafdeling! Toen ik met de medewerkers aan de receptie 
sprak, verbaasden ze zich over onze liefdevolle houding en over het 
feit dat wij niet klaagden zoals veel anderen.

Een bepaalde vrouw zei: ‘Ik was humeurig en prikkelbaar en 
toen kwamen jullie binnen!’ Ze had zich ingesteld op een vreselijke 

dag, maar wij stonden het simpelweg niet toe!
Toen we weggingen en naar buiten liepen, 

zag ik dat de zeven medewerkers aan de balie 
ons nakeken. Deze universiteitsstudenten 
hadden iets ontdekt: iedere keer dat ze hun 
geloof met anderen deelden, konden ze niet 
verliezen. Daarom namen ze vrijmoedig en 
vol liefde stelling voor Jezus.

We hebben nu rechtstreeks uit de Bijbel 
geleerd dat het delen van ons geloof met 

anderen in alle gevallen een winstsituatie oplevert. De rest van dit 
boek zal pas hout snijden als u de volgende simpele vraag kunt 
beantwoorden: Als het delen van ons geloof met anderen in alle 
gevallen een winstsituatie oplevert, wat is dan de enige manier 
om verlies te lijden als het aankomt op getuigen? De enige manier 
om te verliezen, is door ons geloof niet met anderen te delen. Elke 
andere gelegenheid levert een winstsituatie op. Laten we in deze 
wetenschap eens een aantal excuses bekijken die wij gebruiken en 
die ons ervan weerhouden om zeer vrijmoedig stelling te nemen 
voor onze God, die voor u en voor mij zeer vrijmoedig stelling 
heeft genomen aan een kruis!

De enige manier 
om te verliezen, 
is door ons geloof 
niet met anderen 
te delen. Elke 
andere gelegen-
heid levert een 
winstsituatie op. 





Ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op 
zijn hoofd en gaven Hem een riet in zijn rechterhand. 

Toen vielen zij voor Hem op de knieën en spotten, 
zeggende: Wees gegroet, gij Koning der Joden!

Matteüs 27:29
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Excuses, excuses
‘Ik zou liever één zondaar tot Jezus Christus willen leiden, dan alle 
geheimenissen van het goddelijke Woord ontrafelen, want verlossing 

is bij uitstek het doel waar we voor moeten leven.’
Charles Haddon Spurgeon

Oswald J. Smith zei: ‘O mijn vrienden, we belasten onszelf 
met talloze kerkelijke activiteiten, terwijl de echte taak 
van de kerk, namelijk de wereld bereiken met het evan-

gelie en het winnen van de verlorenen, vrijwel volkomen verwaar-
loosd wordt!’ We moeten de roeping van de kerk - het bereiken van 
de verlorenen - niet verwaarlozen. Zoals een bepaalde prediker het 
stelt: ‘Gods topprioriteit is de redding van iedere ziel.’ We zouden 
moeten verlangen om door God gebruikt te worden in wat Hem 
werkelijk na aan het hart ligt. 

Hoewel we weten dat we zouden moeten getuigen, zijn er veel 
redenen waarom we niet vrijmoedig uitstappen en ons geloof met 
anderen delen. Laten we eens naar een aantal van deze redenen 
kijken en zien of ze als geldige excuses kunnen dienen wanneer we 
op een dag voor God staan.

Angst om afgewezen te worden
Maakt u zich meer zorgen om wat mensen van u denken of om 
wat God van u denkt? Te vaak maken gelovigen zich druk om wat 
anderen denken. Maar als we tot mensen getuigen, wat is dan het 
ergste dat ze met ons kunnen doen? Ze kunnen ons doden en naar 
de hemel sturen. Is dat zo erg? Filippenzen 1:21 zegt: ‘Want het 
leven is mij Christus en het sterven gewin.’ We leven voor Christus 

Hoofdstuk 4
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en we sterven voor Christus. Dat is het leven van een waarachtige 
gelovige en discipel van Jezus Christus.

In Galaten 1:10 zegt Paulus: ‘Tracht ik thans mensen te winnen, 
of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen 
trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.’ 
Als gelovigen in Jezus Christus zouden we moeten leven om Hem 
te behagen en niemand anders. Richt u op elk gebied van uw leven 
op Christus en God zal wonderbaarlijke dingen door u heen doen.

Zoals we ontdekten in hoofdstuk 3 laat God ons in de hei-
lige Schrift zien dat we in alle gevallen te maken hebben met een 
winstsituatie, wanneer we ons geloof delen met anderen. Die waar-
heid nam mijn angst voor afwijzing weg en deed dat ook bij talloze 
anderen in ons land. Laat het ook uw angst wegnemen.

Niet weten hoe
Een andere voorname reden om niet te getuigen is volgens enquê-
tes dat mensen het gevoel hebben dat ze niet weten hoe. Maar denk 
hier eens over na: Is het niet zo dat iemand u tot Jezus heeft geleid? 
Als dat zo is, dan weet u wel degelijk hoe u iemand tot de Heer 
moet leiden. Een dertienjarige scholier aan wie ik les gaf, leidde 
een van haar beste vriendinnen tot Jezus. De volgende dag leidde 
dat meisje een van haar schoolvriendinnen tot Jezus - en ze was 
pas sinds één dag christen! Van het meisje dat haar tot Jezus had 
geleid leerde ze hoe ze haar geloof met anderen moest delen.

De Bijbel geeft ons een aantal geweldige methoden om ons geloof 
met anderen te delen. In Johannes 4 sprak Jezus met de vrouw 
bij de bron eerst over het natuurlijke water en vervolgens over het 
levende water. Van een natuurlijk onderwerp ging hij over op een 
geestelijk onderwerp. In Handelingen 17, toen Paulus zijn preek op 
de heuvel van Mars hield, noemde hij een altaar dat hij onderweg 
was tegengekomen en dat het opschrift had: ‘Aan een onbekende 
god.’ Iets natuurlijks in zijn directe omgeving gebruikte hij als 
uitgangspunt voor een bovennatuurlijk gesprek. Hoe kunnen wij 
daar ons voordeel mee doen?

Denk aan een gebeurtenis in uw directe omgeving die mis-
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schien met een sterfgeval gepaard ging en gebruik dat om een 
gesprek te beginnen over de eeuwigheid. Ik vraag bijvoorbeeld 
aan mensen wat zij vinden van de schietpartij op Columbine High 
School. Iedereen heeft wel een mening over die tragedie en over 
geweld op scholen in het algemeen. Als ik ervaar dat het tijd is om 
over te gaan op het eeuwige, vraag ik simpelweg: ‘Wat is er volgens 
u gebeurd met deze vijftien mensen toen zij onze planeet verlie-
ten?’ Plotseling hebt u een gesprek over de eeuwigheid en komt u 
er achter wat de persoon in kwestie gelooft.

Op een vliegreis van Los Angeles naar Atlanta zat ik naast een 
piloot, die voor zijn volgende opdracht naar een andere stad vloog. 
We spraken over van alles en nog wat, wat zeer aan te raden is. 
Het bouwt een goede verstandhouding en vertrouwen op. Als u 
dan overgaat op het eeuwige zijn ze eerder bereid om te luisteren. 
Na een tijdje vroeg ik de piloot hoe hij dacht over het vliegtuig 
van Alaska Airlines, dat een paar jaar geleden was neergestort. Het 
vliegtuig bleek mechanische mankementen te hebben en stortte 
neer in de Stille Oceaan, waarbij alle achtentachtig inzittenden om 
het leven kwamen. Vol passie zei hij: ‘Ik heb schoon genoeg van het 
feit dat ik afhankelijk ben van die werktuigkundigen. Als zij hun 
werk niet goed doen, hangt mijn leven daarvan af.’

Ik begreep hoeveel psychische druk dat op piloten uit moest 
oefenen. Ik kon me in hem verplaatsen en we spraken nog een tijdje 
over de omstandigheden rond die ramp. Toen vroeg ik: ‘Tussen 
twee haakjes, wat denkt u dat er met die achtentachtig mensen is 
gebeurd toen ze de aarde verlieten?’

Hij vertelde me dat hij in reïncarnatie geloofde. De rest van de 
vliegreis spraken we over reïncarnatie, hemel en hel, de waarheid 
van de Bijbel enzovoorts.

Nu hebben we natuurlijk de aanvallen van 11 september die we 
kunnen gebruiken om een gesprek te beginnen. Iedereen, waar 
dan ook, heeft een mening over die gebeurtenis. Vraag daarna 
simpelweg waar volgens hen de drieduizend slachtoffers nu zijn en 
u zult een gesprek hebben over de eeuwigheid en wat zij geloven.

In de volgende hoofdstukken leert u hoe u uw geloof met 
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iemand kunt delen. We zullen nog andere methoden bekijken 
om een gesprek over eeuwige aangelegenheden te beginnen, wat 
we precies moeten zeggen als we getuigen en hoe we argumenten 
kunnen pareren en vragen kunnen beantwoorden. Na het lezen 
van dit boek zal niemand in staat zijn om te zeggen dat hij niet 
weet hoe hij moet getuigen!

De angst om een vriend kwijt te raken
Dat is de voornaamste reden die jonge mensen geven als hen 
gevraagd wordt waarom ze hun geloof niet met anderen delen. 
Maar wat voor soort vriendschap hebt u eigenlijk als u na uw dood 
naar de hemel gaat, terwijl uw vriend naar 
de hel gaat? Wat voor soort vriendschap hebt 
u eigenlijk als deze twintig jaar aanhoudt, 
waarna u 800 miljoen jaar en langer van uw 
vriend gescheiden wordt? Als er geen sprake 
is van eeuwige vriendschap mag je het dan 
nog wel vriendschap noemen?

Tijdens een rockconcert deelde ik buiten 
het gebouw traktaatjes uit aan mensen die 
op weg waren naar de show. Een bepaalde 
jongen, Ron, begon een gesprek met mij. Hij 
zei dat hij het traktaatje gelezen had en dat hij wist dat het de waar-
heid was. We spraken een tijdje, maar zijn vriend, die er uitzag als 
een rockster, wilde niets met mij te maken hebben, dus gingen ze 
de zaal in. Ongeveer dertig minuten later kwam Ron weer naar me 
toe en zei dat hij het gesprek voort wilde zetten. Hij had een poli-
tieagent gevraagd of hij het gebouw even mocht verlaten, alleen om 
met mij te praten! Over zijn rockster-vriend zei hij: ‘Ik geloof dat ik 
zijn vriend ben om hem voor God te kunnen bereiken.’ God zorgt 
ervoor dat we vriendschappen sluiten met de verlorenen, zodat we 
het zaad in hun leven kunnen zaaien en wij ze kunnen helpen om 
eeuwige vrienden te worden.

Een paar jaar geleden vertelde een van mijn vrienden van de 
middelbare school mij tijdens een diner het volgende: ‘Jij bent de 

Is het niet zo dat 
iemand u tot 

Jezus heeft geleid? 
Als dat zo is, dan 
weet u wel dege-

lijk hoe u iemand 
tot de Heer 

moet leiden.
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enige vriend die ik heb, die er iets om geeft waar mijn ziel de eeu-
wigheid door zal brengen.’ Het is geweldig om zoiets te horen uit 
de mond van een vriend! Ik ben zo blij dat ik tijdens dat diner met 
hem over de eeuwigheid ben begonnen. Als ik - om zijn woorden 
te gebruiken - inderdaad de enige persoon in zijn leven ben, die 
er iets om geeft waar hij de eeuwigheid door zal brengen, geloof 
me, dan heeft God mij daar met een reden geplaatst, namelijk om 
een vat voor Hem te zijn, dat Hij in het leven van mijn vriend kan 
gebruiken.

Lees het volgende gedicht en laat het diep in uw ziel inzinken.

Mijn vriend

Mijn vriend, ik maak Gods oordeel door.
Jij bent daar ook verantwoordelijk voor.

Op aarde liep ik aan je zij,
De weg vertelde jij nooit aan mij.

Al kende je Hem in pracht en praal,
Je vertelde nimmer Zijn verhaal.
Ik was qua kennis zeer misleid.

Had jij mij maar tot Hem geleid!

Hoewel ik jou goed heb gekend,
Bleef de wedergeboorte mij onbekend.

En nu sta ik voor Gods gericht,
Omdat jij mij nooit hebt ingelicht.

‘t Is waar, je hebt mij veel geleerd.
Ik heb je als mijn ‘vriend’ geëerd.

Mijn lot staat vast, de hel voorgoed.
Daarvoor heb jij mij niet behoed.

Zo vaak zag jij mijn aangezicht
En toch verborg jij het licht.
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Ik zal in de hemel niet naast je staan,
Omdat je mij m’n gang liet gaan.

Je was mijn ‘vriend’ in heil en smart.
Ik vertrouwde jou met heel mijn hart.

Al heb ik zelf de hel verdiend,
Niet langer noem ik jou ‘mijn vriend’.

U moet zich geen zorgen maken dat u vrienden kwijtraakt door 
tegenover ze te getuigen. Als mensen de liefde van Jezus in u zien 
en horen, zult u meer vrienden krijgen dan u aankunt. Ik wil mas-
sa’s mensen kennen in de hemel! Dat betekent dat ik maar beter 
een heleboel mensen kan uitnodigen voor de hemel zolang ik op 
aarde ben. Een jongen vertelde me dat hij ernst wilde maken met 
Jezus, maar dat hij ook graag ‘cool’ wilde zijn. Ik vroeg hem: ‘Weet 
je wat ‘cool’ is? Naar de hemel gaan op de dag dat je sterft - dat 
is pas ‘cool’. En weet je wat ‘echt cool’ is? Naar de hemel gaan op 
de dag dat je sterft en een heleboel mensen meenemen. Dat is pas 
‘echt cool’.’ Zorg dat u uw leven leidt op een manier die pas ‘echt 
cool’ is.

Ze hebben het al gehoord
Het is belangrijk om te onthouden dat herhaling bij het getuigen 
erg waardevol is. Onlangs hoorde ik dat mensen het evangelie 
gemiddeld 7 keer gehoord moeten hebben voor ze hun leven zullen 
toewijden aan Jezus. En u weet niet of uw gesprek met iemand 
gesprek nummer 1, 5, 6 of 75 is! God kan u naar iemand zenden 
om voort te zetten wat een ander in zijn of haar leven begonnen 
is. De sleutel is getrouw zijn. 1 Korintiërs 3:6 zegt: ‘Ik heb geplant, 
Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom.’ Sommigen van 
ons zaaien het zaad, anderen geven het zaad water, maar alleen 
God is bij machte om het zaad te laten groeien.

Hebt u er weleens bij stilgestaan dat deze dag het volmaakte 
moment zou kunnen zijn voor iemand om het evangelie te horen? 
Vanwege omstandigheden in iemands leven zou het vandaag de 
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dag kunnen zijn dat God u zendt om een gesprek aan te knopen 
met die vriend of onbekende. Misschien heeft de persoon in kwes-
tie het al vaker gehoord, maar de keuze van het juiste tijdstip is van 
groot belang.

Een paar jaar geleden getuigde ik tot een man in een groot win-
kelcentrum in Atlanta. Hij zei: ‘U bent dit jaar al de achtste die met 
mij over Jezus Christus spreekt.’ Klaarblijkelijk had hij veel nage-
dacht over de kwestie en herinnerde hij zich precies met hoeveel 
mensen hij erover gesproken had.

Op een dag benaderde ik drie mannen in een groot winkelcen-
trum in Dallas en vroeg hen: ‘Als jullie vanavond zouden sterven, 
weten jullie dan honderd procent zeker dat jullie naar de hemel 
gaan?’ Ze beantwoordden die vraag alle drie onmiddellijk met 
‘nee’ en wilden weer doorlopen. Ik gaf elk van hen snel een trak-
taatje en weg waren ze. Toen ze weg waren vroeg ik me af: Heer, 
wat had dit gesprek nou voor zin?

Ongeveer een half uur later kwam een van hen naar me toe 
en zei: ‘Ongeveer twee minuten nadat u ons had benaderd, stond 
ik opeens als versteend in het winkelcentrum en stelde mijzelf 
deze vraag: ‘Als ik vanavond dodelijk zou verongelukken op de 
Emerson-weg in Dallas, weet ik dan honderd procent zeker dat ik 
naar de hemel ga?’ En mijn antwoord luidde: ‘Nee.’ Op dat moment 
begon ik tot God te bidden.’

Na zijn gebed was hij mij gaan zoeken. We gingen ergens zitten 
en hadden een gesprek van een half uur. Dit gebeurde tegen het 
einde van januari en zijn voornemen voor het nieuwe jaar was 
geweest om zijn homoseksuele leefstijl op te geven. We spraken 
erover hoe hij zich moest bekeren van zonde en voor God moest 
gaan leven. U zult versteld staan wat God kan doen als u simpel-
weg getrouw bent in het zaaien van zaad. Wat ik aanvankelijk voor 
tijdverspilling had gehouden, bleek het volmaakte tijdstip te zijn in 
het leven van deze jongeman.

Ik ben gewoon lui
Geloof het of niet, maar dat is een van de antwoorden die mensen 
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geven op de vraag waarom ze niet getuigen. Hoe denkt u dat God 
Zich zal voelen als wij zeggen dat we lui zijn, terwijl er elke dag 
grote menigten mensen sterven en naar de hel gaan? Wat zou 
voor een christen belangrijker moeten zijn dan de mensen van 
zijn familie, zijn school, zijn stad, zijn provincie, zijn land en zijn 
wereld tot de reddende kennis van Jezus Christus te zien komen?

Volgens ‘Zondervan’ Church Source’ heeft 97 procent van de 
kerkleden echter geen enkele betrokkenheid bij welke vorm van 
evangelisatie ook. Een enquête van Christianity Today bracht aan 
het licht dat slechts één procent van hun lezerskring ‘de afgelopen 
tijd’ tot iemand getuigd had. Valt het u op 
dat er iets niet klopt in dit plaatje? Dit heeft 
niets weg van de mensen waarover ik in het 
Nieuwe Testament lees, die zoveel vuur beza-
ten, dat ze bereid waren om voor onze Heer 
te sterven.

De reden dat de meeste mensen hun geloof 
niet met anderen delen, is waarschijnlijk 
dat ze helemaal geen geloof hebben om met 
anderen te delen. Charles Spurgeon zei: ‘Hebt 
u niet het verlangen om anderen gered te zien worden? Dan bent 
uzelf ook niet gered. Dat verzeker ik u.’ Geef de Heer alstublieft de 
kans een vuur van evangelisatie in uw hart te ontsteken. Lauw zijn 
is niet van de Heer.

Samuel Chadwick (1860–1932) schreef: ‘Waarom blijft de kerk 
binnen vier muren? Ze hebben een theologie die geslonken is tot 
een filosofie, waarin geen vervoering van geloof is, geen ontzetting 
voor het oordeel en geen bekommernis voor zielen. Ongeloof heeft 
het vuur van de passie gedoofd en wereldsgezindheid bekleedt het 
offeraltaar met de opzichtige glinstering van onwerkelijkheid.’

Stel dat God u iedere keer duizend euro geeft als u uw geloof 
in Jezus Christus met een ander deelt, zou u dan wel evangelise-
ren? Laten we eerlijk zijn: velen zouden hun baan direct opzeg-
gen en voltijd-evangelist worden! Wij moeten ons stuk voor stuk, 
ikzelf inbegrepen, bekeren van het feit dat we Jezus voor een arm-
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zalig eurobiljet met anderen zouden delen, in plaats dat we Hem 
op grond van de onvoorwaardelijke liefde die Hij voor ieder van 
ons heeft aan anderen bekendmaken. Zou u vuriger zijn voor geld 
dan voor God? Zou u uw probleem met luiheid aanpakken uit 
liefde voor geld, terwijl u het niet aanpakt uit liefde voor God? Wij 
kunnen niet God dienen en Mammon. We kunnen Jezus nooit 
terugbetalen voor wat Hij aan het kruis voor ons heeft gedaan, 
maar wat een geweldig dank-U-wel kunnen we Hem geven door 
uit te stappen en ons geloof in Hem te delen met de verlorenen!

Vriendschapsevangelisatie
Veel christenen willen dat de verlorenen de liefde van Jezus kunnen 
zien, door simpelweg naar hun leven te kijken. Ik neem aan dat dit 
betekent dat de verlorenen op die manier tot de conclusie komen, 
dat ook zij Jezus lief moeten hebben. 1 Johannes 2:6 zegt: ‘Wie 
zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als 
Hij gewandeld heeft.’ Er is geen twijfel mogelijk - iedereen die 
zichzelf een gelovige noemt, moet ernaar streven om te wandelen 
zoals Jezus het deed. Johannes 4 vertelt ons dat Jezus de eerste stap 
nam en een gesprek aanknoopte met de vrouw bij de bron. Om te 
kunnen wandelen zoals Hij het deed, moeten we dus ten dienste 
staan van de Heilige Geest en gesprekken aanknopen met mensen 
wanneer we erop uittrekken om te getuigen.

Bovendien, als mensen u observeren, wiens leven deelt u dan 
eigenlijk met hen - dat van u of dat van God? Ze zullen niet weten 
waarom u schijnbaar zo’n goed mens bent, dus u zult alleen uw 
eigen leven met hen delen. En als u eenmaal zegt dat u een christen 
bent, zullen ongelovigen alles wat u doet in de gaten houden. Ze 
houden ervan om christenen te zien struikelen. Dus als u slecht 
spreekt over de trainer die u niet genoeg speeltijd geeft, als u tijdens 
een gesprek een vloekwoord laat vallen, als u achter hun ruggen 
om over anderen praat enzovoorts, dan spitsen de verlorenen hun 
oren. Weet u zeker dat u alleen wilt getuigen met uw daden? Ik wil 
dat absoluut niet, want soms stellen mijn daden mijn Redder niet 
bepaald in een goed daglicht.
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Een paar jaar geleden kreeg ik de kans om te spreken op een 
zendingsconferentie aan de Biola Universiteit in Los Angeles. Het 
was een geweldige tijd en veel mensen werden uitgedaagd door 
de boodschappen die God mij liet overbrengen. Op een van die 
dagen, tijdens de lunch, nodigden een aantal studenten mij uit om 
bij hen te zitten. Nadat we een tijdje gekletst hadden, zei een van 
de meisjes: ‘Mark, ik heb alles gehoord wat je vandaag gezegd hebt, 
maar ik zal mijn geloof toch alleen met anderen delen door middel 
van mijn daden.’

Als mensen dat zeggen, antwoord ik: ‘O, je denkt daarbij natuur-
lijk aan Romeinen 1:16 - ‘Want ik schaam mij het evangelie...’’

Gewoonlijk luidt hun reactie: ‘Dat staat er helemaal niet.’ 
Inderdaad, in werkelijkheid zegt het vers: ‘Want ik schaam mij het 
evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een 
ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.’ Als 
we niet over ons geloof willen spreken, is dat meestal omdat we ons 
schamen voor wat mensen misschien wel van ons denken. God 
roept ons echter op om stelling voor Hem te nemen en ons nooit 
voor Jezus te schamen.

Ik vroeg elk van die studenten hoe ze gered werden. Hun ant-
woorden waren zoals ik het had verwacht: ‘Mijn ouders leidden 
mij tot Jezus.’ ‘Ik hoorde van Hem tijdens een opwekkingssamen-
komst en nam Hem aan.’ ‘Op een zondag was ik in de kerk en gaf 
mijn leven over aan de Heer.’ ‘Een vriend leidde me tot Christus.’

Ik zei toen: ‘Jullie hebben zojuist stuk voor stuk toegegeven dat 
jullie christen zijn geworden, omdat iemand jullie verhaal over 
Jezus heeft verteld. En toch willen jullie nu een nieuwe manier 
volgen, waarbij je je geloof met anderen deelt zonder woorden te 
gebruiken?’ Opeens beseften ze allemaal hoe belangrijk het is om 
vrijmoedig te spreken over wat je gelooft.

In Romeinen 10:13-17 vertelt Paulus ons:
Want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. 
Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? 
Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen 
zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? 



ONE HEARTBEAT AWAY

56

Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een 
goede boodschap brengen.

Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want 
Jesaja zegt: Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan 
het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

Mensen komen pas tot geloof als het goede nieuws gepredikt 
wordt en de Geest van God hun harten aanraakt. Predik dus het 
goede nieuws zoals God het ons (door Paulus) opdraagt!

Mijn kennis is te klein
Als alles weten een voorwaarde is om ons geloof met anderen te 
delen, dan zou niemand van ons ooit kunnen getuigen. Interessant 
genoeg is getuigen echter een van de beste manieren om meer over 
uw geloof te leren. Als u met de verlorenen spreekt en u kunt hun 
vragen niet beantwoorden, dan drijft dat u tot de Bijbel en andere 
boeken om de antwoorden te vinden. Ook uw gebedsleven veran-
dert. Als u mensen met pijn ontmoet en u wilt dat ze de Trooster 
leren kennen, dan begint u meer voor anderen te bidden en niet 
slechts voor uzelf. U denkt misschien dat uw kennis te klein is 
om zelfverzekerd te kunnen getuigen, maar denk hier eens over 
na: u bent gered en de mensen voor wie u getuigt zijn verloren; 
wie weet er in elk geestelijk gesprek dat u voert dan meer? U weet 
altijd meer dan iemand die verloren is, in elk gesprek dat u voert. 
Als gelovige hebt u de Heilige Geest binnenin u wonen, die u helpt 
om Gods Woord te begrijpen (1 Korintiërs 2:12). U kunt geeste-
lijke waarheden doorgronden, die iemand die verloren is niet kan 
bevatten.

Ik las over een man die het hele Nieuwe Testament uit zijn 
hoofd had geleerd. In mijn ogen is dat een onvoorstelbaar staaltje, 
te meer omdat ik soms al moeite heb met één enkel vers! Twee 
jaar later boog deze man zijn hart en gaf zijn leven aan Jezus. Hij 
had het hele Nieuwe Testament uit zijn hoofd geleerd nog voor hij 
gered werd! Als u met hem gesproken had voor hij wedergeboren 
werd, dan dacht u misschien dat hij meer wist dan u, maar dat is 
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niet zo. U kent Jezus met uw verstand en uw hart en hij wist alleen 
maar met zijn verstand over Jezus.

Ze willen er niet over praten
Op de gemiddelde dag dat ik getuig kom ik niet meer dan één 
persoon tegen die niet met me wil praten. Over het algemeen is 
iedereen die ik benader geïnteresseerd in een gesprek. In deze 
krankzinnige wereld waarin we leven zijn de verlorenen echt 
nieuwsgierig wat er aan de hand is en proberen een logische ver-
klaring te vinden. Wij zullen in staat zijn ze te helpen door te voor-
zien in antwoorden op veel van hun vragen.

Ik kan u niet vertellen hoeveel mensen het volgende tegen mij 
gezegd hebben: ‘Normaal discussieer ik niet over dit onderwerp, 
maar bij u voel ik me zo op mijn gemak om hierover te praten.’ 
Als u getuigt op een wijze die liefdevol en als van Christus is, dan 
zullen mensen geïnteresseerd zijn in wat u te vertellen hebt.

Tijdens een recent lichamelijk onderzoek nam ik er de tijd voor 
om een gesprek over de eeuwigheid te beginnen met de arts. Nadat 
we korte tijd gesproken hadden zei ze: ‘Er zijn twee onderwerpen 
waarover ik nooit met patiënten praat: godsdienst en politiek. 
Maar... omdat we nu toch al begonnen zijn!’ We hadden een gewel-
dig gesprek. Ga er altijd van uit dat mensen over de eeuwigheid 
willen praten en niet dat ze er niet over willen praten. Voordat u 
uw voordeur uit stapt is het daarom zo belangrijk om te bidden dat 
de Heer u gedurende die dag naar verloren mensen zal leiden en 
dat Hij de harten van deze personen zacht maakt, nog voor u deze 
gesprekken begint. Op die manier weet u dat ze al klaar zijn voor 
u, voordat u ze benadert!

Ik kan hun vragen niet beantwoorden
Voor veel mensen is dit een enorm struikelblok. Ze maken zich 
druk dat ze voor gek zullen staan als ze iemands vragen niet 
kunnen beantwoorden. Maar luister naar wat God ons vertelt in 
Psalm 14:1 - ‘De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.’ De dwaas 
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is hij die niet in God gelooft. U bent geen dwaas, en staat dus niet 
voor gek, als u het antwoord op een vraag niet kent.

Als ik het antwoord op een vraag niet weet, dan zeg ik iets in 
de trend van: ‘Dat is een goede vraag en ik weet het antwoord niet. 

Zou u het antwoord willen weten?’ Mensen 
zeggen gewoonlijk ‘ja,’ anders zouden ze de 
vraag überhaupt niet gesteld hebben. Dan 
vraag ik: ‘Wat is uw e-mail, telefoonnummer 
of adres, zodat ik u het antwoord kan geven 
als ik het heb gevonden?’ Dat geeft mij de kans 
om een vervolggesprek met ze te hebben.

Het betekent echt een heleboel voor 
mensen als gelovigen een vervolggesprek met 
ze willen hebben. Dat bewijst dat we om ze 
geven. Ik probeer altijd een visitekaartje te 
bemachtigen van de personen met wie ik tij-

dens een vliegreis in gesprek raak. Ik stuur ze vrijwel altijd een 
brief en soms een boek. We zouden mensen zo graag in de hemel 
terug moeten willen zien, dat we bereid zijn er alles aan te doen om 
ze tot Jezus te brengen.

In een later hoofdstuk zullen we een aantal vragen bekijken 
waarmee u zeer waarschijnlijk geconfronteerd zult worden als u 
getuigt. Ik zal u laten zien dat ze in werkelijkheid helemaal niet zo 
moeilijk te beantwoorden zijn.

Nu u weet dat er geen geldig excuus bestaat om uw geloof 
niet met anderen te delen, zullen we een zeer eenvoudige manier 
bespreken om het zaad van het evangelie te zaaien, namelijk door 
middel van evangelietraktaatjes.
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Zij dan schreeuwden: ‘Weg met Hem! Weg met Hem! Kruisig 
Hem!’ Pilatus zeide tot hen: ‘Moet ik uw koning kruisigen?’

 Johannes 19:15
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Hebt u er al één?
Als prediking en persoonlijke gesprekken niet mogelijk zijn, hebt u 

traktaatjes nodig... Zorg voor goede, treffende traktaatjes, en anders 
geen. Want een hartroerend traktaatje kan het zaad van eeuwig 

leven zijn. Trek er daarom niet op uit zonder uw traktaatjes.
Charles Haddon Spurgeon

Een traktaatje - een voorstelling van het evangelie op een 
handzaam stuk papier, een briefkaart of in een boekje enzo-
voorts - vormt een van de allerbelangrijkste methoden om 

uw geloof met anderen te delen. Veel verlorenen hebben een Bijbel, 
maar lezen er nooit uit. Toch zullen ze bereid zijn iets over Jezus 
te lezen, als het niet zo lang is. Traktaatjes vormen een doeltref-
fende methode om de verlorenen in aanraking te brengen met het 
Woord. Ze worden vaak door God gebruikt om interesse op te 
wekken, zodat mensen zijn heilige Woord gaan lezen. Ze vormen 
een geweldige methode om het zaad van het evangelie te zaaien! 
Traktaatjes uitdelen is ook een zeer eenvoudige manier om met 
getuigen te beginnen. Verlegen mensen zullen misschien willen 
beginnen met het uitdelen van traktaatjes. Als hun vrijmoedigheid 
dan toeneemt, kunnen ze geleidelijk overgaan op het mondeling 
getuigen.

Als ik bij het getuigen gebruik maak van mijn enquêtemethode 
(waarover ik in hoofdstuk 7 zal spreken), heb ik altijd traktaat-
jes op zak. Aan het eind van het gesprek neem ik het traktaatje 
samen met de persoon in kwestie door, of ik zeg: ‘Ik heb iets voor 
je, omdat je me geholpen hebt.’ Mensen houden van geschenken - 
dus geef ze een geschenk dat spreekt over het grootste Geschenk 
dat ons ooit werd gegeven, Jezus Christus!

Hoofdstuk 5



Hebt u er al één?

61

Traktaatjes zijn nuttig, zelfs als u mondeling getuigt, want mis-
schien wordt u zenuwachtig en zegt u de dingen niet zoals u het 
had willen zeggen. Een goedgeschreven traktaatje legt op duide-
lijke, bondige wijze uit wat zonde is en wat het evangelie is.

Ik benaderde een keer een aantal tienermeisjes in een groot 
winkelcentrum en wilde een gesprek met ze aanknopen. Ze 
wilden niet met me praten, wendden zich af en liepen weg. Ik zei: 
‘Ik wil jullie iets geven, ook al hebben jullie me niet geholpen.’ Ze 
kwamen terug, namen twee traktaatjes van mij aan en begonnen 
de tekst op de traktaatjes hardop aan elkaar voor te lezen terwijl ze 
door het winkelcentrum liepen!

Bij een andere gelegenheid sprak ik gedurende een paar minu-
ten met een aantal mensen, toen een van hen zei: ‘Wacht eens 
even. U hebt vorig jaar al eens met mij gesproken in dit winkel-
centrum. U hebt me zelfs een boekje over Jezus gegeven en ik weet 
nog steeds waar het ligt.’

In ongeloof zei ik: ‘Dat meent u niet.’
‘Jawel,’ zei hij. ‘Het ligt nu op de bovenste plank bij mijn bureau.’ 

Het verbaasde me dat hij precies wist waar het lag en ik had de 
indruk dat hij het meer dan eens gelezen had.

In Atlanta worden er veel concerten, basketbalwedstrijden en 
andere evenementen georganiseerd in de Philips Arena. Ik deel 
vaak traktaatjes uit aan bezoekers die uit de treinen stappen of die 
de arena binnengaan. Ik zeg dan iets als: ‘Veel plezier bij de wed-
strijd,’ of: ‘Een prettige avond,’ en bied ze een traktaatje aan. Als u 
vriendelijk bent en glimlacht reageren mensen doorgaans positief. 
Hoe vriendelijker u bent, des te groter de kans dat ze met u willen 
praten of een traktaatje van u aannemen. Op een dag stond ik in 
de binnenstad bij de arena traktaatjes uit te delen en een meisje 
liep naar me toe en vroeg: ‘Wat hebt u dit keer voor me?’

Ze omschreef elk van de drie traktaatjes die ik haar eerder had 
gegeven en ze wilde weten of ik nog andere had! Ze was geen gelo-
vige, maar ze hield echt van traktaatjes. Een paar weken na de aan-
slagen van 11 september was ik in de binnenstad en deelde er weer 
traktaatjes uit. Ze kwam naar me toe en begon een gesprek met me 
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dat ruim een uur zou duren. We zouden dat gesprek nooit hebben 
gevoerd, als ik haar niet die eerste keer een traktaatje had gegeven.

Als ik naar de binnenstad ga, ga ik vaak aan één kant van 
een arena of rugbystadium staan om traktaatjes uit te delen aan 
mensen die het evenement bezoeken. Als het evenement van start 
is gegaan, ga ik naar de andere kant van de arena en leg ik traktaat-

jes op de auto’s op het parkeerterrein. Vaak 
vraag ik een dakloze om hulp bij het uitdelen 
en ik betaal hem ervoor. U kunt de traktaat-
jes onder de ruitenwissers klemmen, maar 
als het traktaatje niet al te dun is, is het een 
veel beter idee om het in het handvat te schui-
ven, tussen het rubber en de ruit, aan de kant 
van de bestuurder. Ze zullen het traktaatje 
dan direct zien bij het openen van de deur 
en kunnen het makkelijk pakken. De meeste 

mensen laten niet graag dingen op straat slingeren en zullen het 
traktaatje in de auto leggen en wegrijden. Ik heb gezien hoeveel 
personen eerst het hele traktaatje lezen en dan pas wegrijden. Ik 
wil u dus bemoedigen - de verlorenen lezen traktaatjes echt.

Op weg naar het vliegtuig deel ik graag traktaatjes uit op lucht-
havens alvorens aan boord te gaan. Ik vraag dan aan mensen: ‘Hebt 
u er al één?’ Meestal schudden ze van ‘nee’ en nemen er dan één. 
Het is een geweldige vraag, die ze het gevoel geeft dat ze iets mislo-
pen. En dat doen ze ook. Ze lopen het allerbeste mis in zowel deze 
als de volgende wereld, namelijk Jezus Christus. Als u die vraag 
gebruikt zult u heel wat traktaatjes kwijtraken!

De waarde van een ziel
Stranden zijn eveneens geweldige plaatsen om te getuigen. Of het 
nu dag is, als mensen de zon aanbidden, of nacht is, als ze het 
nachtleven aanbidden, mensen blijken er altijd rond te hangen en 
zijn bereid om een gesprek te voeren. Op een avond getuigde ik in 
Myrtle Beach, South Carolina, met een jongeman die mij tijdens 
een kampsamenkomst had horen spreken. We maakten gebruik 
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van de enquêtemethode en hadden een geweldig gesprek van twin-
tig minuten met drie meisjes van achttien uit Kentucky. Aan het 
eind van het gesprek zei ik dat ze iets van ons kregen, omdat ze ons 
geholpen hadden. Ik gaf twee van de meisjes een traktaatje, maar 
de derde weigerde beleefd.

Ik vroeg: ‘Wil je dit niet aannemen na het geweldige gesprek dat 
we net gevoerd hebben?’

Ze antwoordde: ‘Nee.’
‘Okay,’ zei ik. ‘Ik geef je een dollar als je het leest.’
‘Nope.’
‘Twee dollar.’
Ze schudde haar hoofd.
‘Ik geef je vijf dollar als je het leest.’
Ze weigerde nog steeds.
Ik bleef aandringen en zei: ‘Ik geef je tien dollar als je het leest!’
Eindelijk zwichtte ze. Ik deed een biljet van tien dollar bij het 

traktaatje en gaf het haar. Daarna trok ik het een beetje terug en 
zei: ‘Iedereen die op jou afstapt om zijn geloof met je te delen, is 
ervan overtuigd dat hij het juiste antwoord heeft. En iedereen die 
jou wil betalen om over zijn geloof te lezen, is honderd procent 
zeker dat hij het juiste antwoord heeft!’ Daarna overhandigde ik 
haar het geld en het traktaatje. U had de verbaasde uitdrukking 
op haar gezicht moeten zien. Ik weet vrij zeker dat niemand ooit 
tot haar had getuigd, maar ik ben ervan overtuigd dat niemand 
haar ooit geld had gegeven om over God te lezen. Ik denk dat deze 
meisjes het gesprek dat we die avond met ze hadden nooit meer 
zullen vergeten.

In die periode, een paar jaar geleden, was ik net begonnen met 
het spreken voor publiek en dat jaar verdiende ik ongeveer vier-
duizend dollar. Met een jaarlijks inkomen van vierduizend dollar 
is tien dollar beslist niet niks. Maar als u iemand tien dollar geeft 
om over Jezus te lezen, denkt u dan niet dat God ervoor zal zorgen 
dat u die tien dollar terugkrijgt? Wees daar maar zeker van! God is 
trouwer dan we ons ooit voor kunnen stellen. De grote zendeling 
Hudson Taylor zei: ‘Gods werk, op Gods manier verricht, zal nooit 



ONE HEARTBEAT AWAY

64

gebrek hebben aan Gods voorziening.’ Toen ik een paar dagen later 
aan het bidden was, raakte God mijn hart echt aan. Het was heel 
duidelijk dat Hij me vroeg hoeveel een ziel waard was. Was zij tien 
dollar waard? Twintig dollar? Vierduizend dollar? En God legde 
het heel duidelijk in mijn geest dat we bereid moeten zijn om onze 
bankrekeningen leeg te maken, om één persoon tot de kennis van 
Jezus Christus te brengen! We kunnen ons de waarde van een ziel 
voor God pas voorstellen als we naar het kruis kijken.

Denk hier eens over na. Waarom zijn wij de enige generatie in 
de geschiedenis die denkt dat we 300.000 dollar op onze pensioen-
rekening moeten hebben voor onze oude dag? Waarom dachten 
voorgaande generaties daar anders over? Vertrouwen we meer op 
geld dan op God als het gaat om de voorziening van onze behoef-
ten in het leven? Ik zeg niet dat we geen plannen moeten maken 
voor de toekomst, maar waarom staat God sommige mensen toe 
om zoveel geld hebben?

Hoe zullen we ons voelen als God ons op de dag van het oor-
deel vraagt wat we met al dat geld gaan doen nu we dood zijn - en 
Hij ons uitlegt dat de inkomsten waarmee Hij ons gezegend had 
bedoeld waren om er zendelingen mee te steunen, Bijbels van te 
kopen en er het evangelie mee te helpen verspreiden tot aan de 
uiteinden van de aarde? We zullen ons op die dag schamen.

Een paar jaar geleden had ik wat geld op een pensioenrekening. 
Hoewel het misschien niet veel was, vond ik het een behoorlijk 
bedrag. Uiteindelijk besefte ik waarom ik dat geld gespaard had 
en het was niet voor mijn oude dag. Ik spaarde dat geld om er op 
terug te kunnen vallen voor het geval mijn werk als prediker niet 
liep zoals het moest! Dat is behoorlijk oppervlakkig en niet al te 
godvruchtig en daarom begon God mijn hart ertoe te bewegen om 
het geld op te nemen en weg te geven. Als u eens wist hoe zwaar 
dat voor mij was! In die tijd was ik wat geld betrof een van de 
gierigste mensen ooit. De beslissing was verschrikkelijk moeilijk, 
maar ik wist dat ik het moest doen. Ik nam het geld op van mijn 
rekening en begon het weg te geven. Ik steunde zendelingen in 
andere landen, kocht Bijbels voor China en Soedan, gaf geld voor 
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gebieden met hongersnood enzovoorts. Het was zo leuk om het 
allemaal weg te geven!

Een paar maanden later kreeg ik echter een belastingaanslag. 
Ik was totaal vergeten dat ik belasting moest betalen over het geld 
dat ik had opgenomen en ik had geen geld apart gelegd om het te 
kunnen betalen. Maar God, die al onze noden kent, zorgde ervoor 
dat iemand mij genoeg geld gaf om de aanslag te kunnen betalen! 
Door die ervaring heeft God mij geleerd om een gever te zijn en 
wat de werkelijke betekenis is van zijn woorden: ‘Het is zaliger te 
geven dan te ontvangen’ (Handelingen 20:35). Wees alstublieft een 
gever. Het is de enige manier om dit leven te leiden.

Er zijn een paar dingen waar ik een hekel aan heb in het leven 
en boodschappen doen in een supermarkt maakt daar deel van uit. 
Maar omdat ik graag wil blijven eten, is het 
een noodzakelijk kwaad. Op een dag stond er 
een gezin voor me in de rij achter de kassa. 
Aan hun taal wist ik dat ze uit een ander land 
kwamen. Ze zagen er niet bepaald rijk uit, dus 
kreeg ik het idee om hun boodschappen te 
betalen. Terwijl de caissière hun boodschap-
pen scande, bekeek hun zoon allerlei interes-
sante artikelen die in de rekken lagen. Hij 
bukte zich en pakte een enorm waterpistool 
met de naam ‘Supersoaker’. Zijn vader zei 
dat hij het terug moest leggen, omdat hij het 
zich duidelijk niet kon veroorloven. Toen kocht ik een Supersoaker 
voor hem! Hij was zo enthousiast. Toen ik wilde afrekenen bleek 
de rekening 79 dollar te bedragen, terwijl ik slechts twee dingen 
voor mezelf had gekocht!

Daarna praatte ik wat met het gezin en ontdekte dat slechts een 
van hen Engels kon spreken. Kunt u raden wie het was? Het was de 
jongen met de gloednieuwe Supersoaker!

Ik vertelde hem het evangelie, gaf hem een traktaatje en vroeg of 
hij het wilde delen met zijn ouders. Blijf dwaze, liefdevolle dingen 
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doen voor onze God. Hij kan onze vrijgevigheid gebruiken om 
levens aan te raken en zo eeuwige impact uitoefenen.

Geef mensen een verrassing
Een van de redenen waarom ik een hekel heb aan boodschappen 
doen in de supermarkt, is dat ik er doorgaans niet zo vaak kan 
getuigen als ik wel zou willen. Om de gelegenheid zoveel moge-
lijk te baat te nemen, parkeer ik mijn auto helemaal aan het eind 
van het parkeerterrein, zodat ik traktaatjes op auto’s kan leggen 
terwijl ik naar de ingang loop. Als ik eenmaal binnen ben, loop ik 
naar de afdeling waar het bier staat en schuif ik een klein traktaatje 
(van 5 bij 7,5 cm) in de verpakkingen met blikjes bier en in kratten 
bier. Daarna doe ik hetzelfde bij de verpakkingen met blikjes Cola 
en Pepsi. Deze bedrijven zijn zo attent om aan de zijkant van de 
kartonnen verpakking een gleuf te maken, perfect om traktaatjes 
doorheen te schuiven! Ik denk maar zo: als bepaalde snoepfabri-
kanten een verrassing in hun verpakkingen stoppen, waarom ik 
dan niet?

Op een dag verliet ik een bankgebouw en ik zag drie mannen in 
een bestelwagen zitten. Ik liep naar ze toe en gaf ze een traktaatje. 
Toen ik de derde man een van deze kleine traktaatjes gaf, genaamd 
‘smartcard,’ zei hij: ‘O, die heb ik al!’

Verbaasd vroeg ik: ‘Hebt u er al één?’ Ik was er nog maar net, 
dus ik vroeg me af hoe hij er al één kon hebben.

Hij zei: ‘Ik kocht pas geleden achttien blikjes bier en er was zo’n 
ding in geschoven!’

Onvoorstelbaar. Slechts een paar dagen nadat hij een traktaatje 
bij zijn bier had gevonden, ontmoette hij de man die het erin had 
gestopt. We dienen een geweldige God. Blijf het zaad zaaien. Hij 
zal u creatieve ideeën geven hoe u de verlorenen kunt bereiken.

Toen ik voor het eerst in Canada zou spreken, bleek het een 
hele ervaring te zijn om mijn bestemming te bereiken. De vlucht 
van Atlanta naar Medicine Hat vereist drie aansluitingen. Ik word 
niet vaak ziek, maar die dag voelde ik me niet goed. Eenmaal in 
Calgary had ik een paspoort nodig om door de douane te gaan. 
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Ongelukkig genoeg had ik die niet bij me en ik moest in een andere 
rij aansluiten. Toen ik eenmaal door de douane was, haastte ik me 
om mijn aansluiting te halen. Ik arriveerde bij het vertrekpunt op 
het moment dat de deur gesloten werd. Ik gebruikte al mijn over-
redingskracht om toch nog aan boord te mogen, maar tevergeefs. 
Ik moest twee uur wachten op de volgende vlucht en ik was hele-
maal niet blij!

Al mokkend besloot ik rond te wandelen door de luchthaven en 
traktaatjes uit te delen. Ik nam een kijkje bij een cadeauwinkeltje 
en toen ik wegging, gaf ik de man achter de kassa een traktaatje. 
Een tijdje later liep ik weer door dezelfde hal en de man achter de 
kassa zag me. Hij riep me om wat te praten en hij vertelde me dat 
hij christen was. Zijn vader was de kapelaan van de luchthaven. 
Omdat niet alle kapelaans volgelingen van Jezus zijn, probeerde 
ik er eerst achter te komen of deze man zijn leven echt wel aan 
Christus had toegewijd.

Hij zei: ‘Gisteren tikte mijn vader op het zakje van mijn over-
hemd en zei: ‘Daar horen traktaatjes in te zitten.’ Zijn vader 
bedoelde dat hij altijd traktaatjes op zak moest hebben om uit te 
delen.

‘Ik wist niet wat een traktaatje was,’ ging hij verder. ‘Nu weet ik 
het wel, omdat u mij er één gegeven heeft. En ik weet nu ook waar 
ik ze kan krijgen!’ Als u te laat op uw afspraak dreigt te komen, 
dank God dan en let op hoe Hij u gaat gebruiken om Hem te ver-
heerlijken en zijn Koninkrijk vooruit te helpen.

Nadat ik gesproken had op een christelijke school in Augusta, 
Georgia, nam een van de leraars mij mee uit eten. We reden naar 
de binnenstad van Augusta, parkeerden de auto en liepen in de 
richting van het restaurant. Ik zag een vrouw bij een auto staan, 
liep naar haar toe en vroeg: ‘Hebt u er al één?’

‘Nee,’ zei ze. Ik gaf haar een traktaatje, wenste haar goeden-
avond en liep verder in de richting van het restaurant.

Toen we in het restaurant zaten en ons opmaakten om te bestel-
len, keek de leraar naar de deur en zei: ‘Mark, het is tijd voor een 
vervolggesprek.’
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‘Een vervolggesprek?’ vroeg ik. ‘Ik heb niet eens getuigd.’
Hij wees naar de uitgang en deze vrouw kwam het restau-

rant binnengelopen. Het was me een raadsel hoe ze ons ooit had 
kunnen vinden, want het restaurant waar we zaten lag op flinke 
afstand van het punt waar ik haar het traktaatje had gegeven. Ze 
liep naar onze tafel, liet het traktaatje zien en vroeg: ‘Heeft u mij 
dit gegeven?’

‘Ja,’ antwoordde ik.
‘U hebt geen idee hoe hard ik de uitleg in dat traktaatje nodig 

had.’ Ik strekte me naar haar uit, nam haar hand en vertelde haar 
wat de Heer in mijn leven had gedaan en wat Hij in haar leven kon 
doen.

Ze sprak verder: ‘Mijn kamergenoot is mijn rots. Ze is christen. 
Ze is serveerster in een plaatselijk restaurant, maar vroeger was ze 
danseres, net als ik.’ Deze vrouw was stripdanseres in een plaat-
selijk stripteaselokaal! Wijzend naar het traktaatje zei ze: ‘Dit is al 
het derde werk dat God heeft gedaan om mij duidelijk te maken 

welke beslissing ik moet nemen en dit is een 
extraatje!’

Tranen welden op in haar ogen en ik vroeg 
of ik haar mocht omhelzen. Toen ik opstond 
en vooroverboog om haar te omhelzen, zag 
ik dat verschillende mensen in het restau-
rant naar ons keken. Met haar korte broek en 
windjak over haar top paste ze niet in deze 
omgeving.

Wat dachten deze mensen? Misschien 
dachten ze dat ze me speciaal kwam bedan-

ken omdat ik haar een flinke fooi had gegeven in de club waar ze 
werkte! Ze hadden geen idee dat ik de kans kreeg om toe te zien 
hoe de eeuwigheid het hart van deze vrouw aanraakte - allemaal 
vanwege een stukje papier van vijf cent. Het maakte me niet uit 
wat deze mensen dachten; hun meningen deden er niet toe. Wat 
belangrijk is, is dat we in geloof uitstappen en ons door de Heer 
laten gebruiken. Als God een stuk papier van vijf cent kan gebrui-
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ken in het leven van deze vrouw, dan kan Hij het gebruiken in 
ieders leven. Stap gewoon uit in geloof en laat u als een vat door de 
Heer gebruiken om eeuwigheid, redding en overgave aan de verlo-
renen te brengen. Met traktaatjes kan het haast niet eenvoudiger.

Zoals Spurgeon zei hebben we bij het getuigen ‘goede, doeltref-
fende traktaatjes’ nodig. Mijn favoriete traktaatjes zijn afkomstig 
van Living Waters Publications. U kunt contact met ze opnemen 
via www.livingwaters.com of via 800-437-1893. Chick Publications 
maakt eveneens goede traktaatjes. U kunt hun traktaatjes bekijken 
op de website www.chick.com.

Toen ik met het delen van mijn geloof begon gebruikte ik nooit 
traktaatjes. Ik leerde het door mondelinge gesprekken met een ver-
loren persoon te voeren. Tot op de dag van vandaag is dit het meest 
aangrijpende van getuigen: een goed gesprek voeren met iemand 
die Jezus niet kent.

De volgende hoofdstukken reiken u de middelen aan, die nood-
zakelijk zijn om zulke gesprekken te voeren met iedereen die u 
tegenkomt.



En zij presten een voorbijganger om zijn kruis te 
dragen, een zekere Simon van Cyrene.

Marcus 15:21
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Als ze ademhalen,
hebben ze Jezus 

nodig 
‘Zielenwinner zijn is het meest vreugdevolle ter wereld. 

En met elke ziel die u tot Jezus Christus leidt, 
lijkt u een nieuwe hemel op aarde te krijgen.’

Charles Haddon Spurgeon

George Harrison, voormalig lid van the Beatles, zei eens in 
een interview: ‘Niets is belangrijker dan er achter komen 
wat er na de dood is. Wat gebeurt er met ons als we ster-

ven?’ De interviewer verklaarde dat het Harrisons geloof was, dat 
hem door zijn gevecht met kanker had heen gesleept. De titel van 
een van zijn grote solohits was ‘My Sweet Lord’. Het enige pro-
bleem is dat Harrison geen christen was; zijn heer was een hindoe-
god! Hoewel zijn geloof hem misschien door zijn ziekte heeft heen 
gesleept, zal het hem niet helpen op de dag van het oordeel.

Als gelovigen weten we wat er na de dood met ons gebeurt. 2 
Korintiërs 5:9 zegt: ‘Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren 
te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze 
intrek te nemen.’ De enig waarachtige Heer is natuurlijk Jezus 
Christus.

Hoe kunnen we mensen er tijdens een gesprek toe brengen, 
om na te denken over de vraag wat er na de dood gebeurt? Ik ben 
ervan overtuigd dat iemand Jezus pas aan kan nemen, wanneer hij 
heeft nagedacht over zijn eeuwige bestemming. Laten we daarom 
naar een aantal methoden kijken, waarmee we mensen kunnen 

Hoofdstuk 6
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helpen om over eeuwige aangelegenheden na te denken - en na te 
blijven denken.

Het voorbeeld van de grafsteen
Een manier om mensen te laten nadenken over de eeuwigheid, 

is ze vragen om de drie vaste items op een grafsteen te noemen. 
Het antwoord luidt: de naam van de overledene, de geboorteda-
tum en de sterfdatum.

Zeg vervolgens: ‘Ik kan u iets verzekeren. Ik verzeker u dat u 
heel wat langer dood zult zijn dan u zult leven. En aangezien dat 
zo is, zou u de dingen moeten onderzoeken die in het hiernamaals 
zijn in plaats dat u de tijdelijke dingen onderzoekt die hier bene-
den zijn, want u zult daar heel wat langer zijn dan hier op aarde.’

Dwight Moody, de grote prediker, zei dat hij iemand tot Jezus 
Christus kon leiden als hij de persoon in kwestie zo ver kon krij-
gen om vijf minuten lang na te denken over de eeuwigheid. Ik 
geloof dat het een van de beste listen van satan is om de aandacht 
van mensen op onderwijs, werk, familie, pensionering, bankreke-
ningen enzovoorts te richten, om te verhinderen dat ze over de 
eeuwigheid gaan nadenken. We moeten mensen helpen om na te 
denken over wat er na de dood met ze gaat gebeuren.

Over honderdvijftig jaar...
Vraag iemand: ‘Zal het er over honderdvijftig jaar iets toe doen of 
u een miljoen hebt verdiend, in een Mercedes cabriolet hebt gere-
den, afgestudeerd bent, in de halve finale hebt gespeeld? Nee. Het 
enige dat dan telt, is de vraag of u de God kent die u geschapen 
heeft, want u zult zich voor eeuwig en eeuwig en eeuwig in een 
van twee bestemmingen bevinden.’ Het is erg belangrijk dat we 
mensen ervan bewust maken dat de eeuwige, en niet de tijdelijke 
dingen van belang zijn.

En daarna?
Op een dag sprak ik met een jongen van zeventien die in een groot 
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winkelcentrum werkte. We spraken over het leven en ik vroeg hem 
wat hij na de middelbare school ging doen.

Hij zei: ‘Ik heb wat universiteiten bekeken en waarschijnlijk ga 
ik studeren.’

‘En daarna?’ vroeg ik
‘Als ik afgestudeerd ben,’ zei hij, ‘krijg ik waarschijnlijk een 

baan.’
‘En daarna?’
‘Waarschijnlijk ga ik trouwen en word ik vader van een paar 

kinderen.’
‘En daarna?’
‘Ik denk dat ik daarna met pensioen ga.’
Ik bleef doorgaan. ‘En daarna?’
‘Daarna zal ik sterven.’
‘En daarna?’
‘Dat is nog eens een goede vraag,’ zei hij.
Dat is ook een goede vraag, één die ieder mens op een dag zal 

moeten beantwoorden. Op dat moment kende hij het antwoord 
niet, maar voor het gesprek eindigde kende hij het antwoord wel. 
Deze ‘en-daarna-methode’ is een zeer eenvoudige, onderhoudende 
manier om met iemand over de eeuwigheid te spreken.

De eeuwigheid duurt verschrikkelijk lang. Zorg dat u het 
juiste antwoord kent.
Tijdens een vliegreis had ik een kort gesprek met een man naast 
me in het gangpad. Naar aardse maatstaven verliep dat gesprek 
niet zo goed. Ik gaf hem een traktaatje dat hij las en vervolgens 
teruggaf. Hij was atheïst en wilde niets met mij te maken hebben.

Toen we opstonden om het vliegtuig te verlaten probeerde ik 
hem wat bemoedigende dingen te vertellen. Ik voegde daaraan toe: 
‘Vergeet het niet, de eeuwigheid duurt verschrikkelijk lang; zorg 
ervoor dat u het juiste antwoord kent.’

Aan zijn ogen zag ik dat deze gedachte impact had. Hij had er 
nooit over nagedacht hoelang de eeuwigheid wel was. Nu moest 
hij wel.
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Toen ik eens in gesprek raakte met een student aan de universi-
teit van Georgia, vroeg ik hem waarom hij studeerde. Hij zei: ‘Dat 
doe je nu eenmaal na de middelbare school.’

‘Nee, waarom ben je hier?’ vroeg ik.
‘Om een academische titel te bemachtigen.’
‘Nee, wat is de werkelijke reden dat je hier bent?’
‘Zodat ik iets met mijn leven kan doen,’ antwoordde hij.
‘Precies,’ zei ik. ‘Je wilt iets doen op deze reis die wij het leven 

noemen. Job 16:22 zegt: ‘Want nog weinige 
jaren zullen komen, en dan zal ik het pad 
gaan, waarlangs ik niet zal wederkeren.’ Als 
je gaat studeren en op zoek gaat om ervoor te 
zorgen dat je iets met je leven doet, waarom 
zou je dan niet op zoek gaan en de reis naar 
de eeuwigheid bestuderen die ieder van ons 
moet maken?’

Het licht ging aan. Hij wist dat hij op een 
dag zou sterven en hij wist dat de eeuwigheid lang duurde, dus zou 
hij zo verstandig zijn om er achter te komen wat hem te wachten 
stond.

De kans dat u zult sterven is honderd procent.
Toen ik eens sprak met een bepaalde man, vroeg ik: ‘Realiseert u 
zich dat de kans dat u zult sterven honderd procent bedraagt?’ Ik 
voegde daaraan toe: ‘En realiseert u zich ook dat u heel wat langer 
dood zult zijn dan u zult leven?’ Deze man keek me aan en zei: 
‘Zeg dat nog eens.’ Beide uitspraken zetten hem zozeer aan het 
denken, dat hij wilde dat ik ze herhaalde! Tien op de tien mensen 
sterven. Wees niet bang om mensen daaraan te herinneren.

Bent u er zeker van dat u morgenochtend wakker zult worden? 
Leg uw hoofd vanavond pas op uw kussen als u zeker weet 
waar u de eeuwigheid door zult brengen.
Toen ik op een populair kunstfestival aan het praten was met drie 
mensen, merkte ik een jongeman op die ongeveer drie meter ver-
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derop zat en naar ons keek. Toen ik een paar minuten later met 
deze groep uitgepraat was, zat de jongeman er nog steeds. Ik liep 
daarom naar hem toe en vroeg of ik hem van dienst kon zijn. Hij 
zei: ‘Herinnert u zich mij?’ Een paar maanden geleden sprak u met 
mij en een paar vrienden in ‘Piedmont Park’.

Tijdens dat festival was ik bij een groep tieners gaan zitten en ik 
had een gesprek met ze. Naar mijn mening verliep dat gesprek niet 
zo goed. En nu, drie maanden later, herkende deze zeventienjarige 
mij en wilde met me praten.

Ik vroeg hem naar het gesprek dat wij hadden en hij gaf ons 
gesprek bijna woordelijk weer op de manier dat ik getuigde.

Daarna vroeg ik: ‘Wat herinner je je vooral van het gesprek?’
Hij antwoordde: ‘Het allerlaatste dat u zei. U vroeg me of ik 

er zeker van was dat ik morgenochtend wakker zou worden. Elke 
ochtend als ik wakker word, denk ik daaraan!’

Zijn eerste gedachte in de ochtend was de vraag waar hij zou 
zijn als hij niet wakker was geworden. God was aan het werk in het 
hart van deze jongeman!

Een paar dagen later, toen ik aan het bidden was en ik me 
afvroeg hoe deze jongen dit na verloop van drie maanden allemaal 
had kunnen onthouden, sprak God met een stille zachte stem tot 
mijn hart. Hij zei: ‘Als jij een zaad zaait, zal Ik er iets mee doen!’ 
Onze God is trouw; Hij neemt het geringe zaad dat wij zaaien en 
laat het groeien (1 Korintiërs 3:7). Blijf het zaad zaaien!

Bijbel: basisinformatie voor we de aarde verlaten
Een geweldig acroniem van het Engelse woord ‘Bible’, waar mensen 
echt van houden en dat ze niet snel zullen vergeten, luidt: ‘Basic 
Information Before Leaving Earth.’ Ik leg mensen uit dat het niet 
uitmaakt wie we zijn - Michael Jordan, de president, u of ik - op 
een dag zullen we de aarde allemaal verlaten. Als u de juiste infor-
matie hebt over de eeuwigheid en u doet er iets mee, dan zult u op 
de juiste bestemming terechtkomen; maar als u de verkeerde infor-
matie hebt, zult u op de verkeerde bestemming terechtkomen! Ik 
schreef dit acroniem een keer op de achterkant van een traktaatje 
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en gaf het aan iemand. De man keek ernaar en zei: ‘Wow.’ Hij her-
haalde het: ‘Wow!’ Het zette hem echt aan het denken. Gebruik het 
een keer en let op de reactie.

Ik geef erom waar u de eeuwigheid doorbrengt. (of) / Het is 
erg belangrijk voor mij waar u de eeuwigheid doorbrengt.
Als u iemand in de ogen kunt kijken en dit oprecht kunt zeggen, 
dan zal dat enorme impact hebben. Veel mensen geven om ande-
ren in tijdelijk opzicht, maar weinigen geven om anderen in eeuwig 
opzicht. Als u mensen laat zien dat u geeft om hun eeuwige welzijn, 
dan zullen ze graag naar u luisteren wanneer u spreekt over gees-
telijke waarheid.

Nadat ik gesproken had aan de ‘Citadel,’ een militaire acade-
mie in Charleston, South Carolina, ging ik met een aantal cadetten 
naar het gedeelte van de stad met bars om er te getuigen. Een van 
de cadetten begon een gesprek met een man die buiten voor een 
bar zat. Terwijl ze spraken vroeg de man aan de cadet: ‘Wat is de 
reden dat je hier bent?’

De cadet zei: ‘Ik ben hier om mensen te ontmoeten en met ze 
te praten.’

De andere man drong aan: ‘Nee, wat is de ware reden dat je hier 
bent?’

‘Ik ben een gelovige in Jezus Christus,’ antwoordde hij. ‘En 
omdat ik God liefheb, heb ik ook u lief en ik geef erom waar u de 
eeuwigheid door zult brengen. Ik wil u op een dag in de hemel 
zien.’

Dat raakte de man zo erg dat hij opstond, de cadet vastgreep 
(het was een enorme cadet, volledig gekleed in uniform) en hem 
omhelsde. Twintig minuten later boog deze man zijn hart en 
wijdde zijn leven toe aan de God van dit universum.

Ik belde een van mijn vrienden, Doug, op zijn verjaardag. Hij 
is een jongeman die veel heeft meegemaakt en die niet altijd de 
juiste koers volgt. Maar hij is een van de mensen die ik echt liefheb 
en die ik op een dag in de hemel wil zien. Nadat ik een aantal van 
de vragen, die ik in dit boek besproken heb, met hem had doorge-
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nomen, zei ik tegen Doug: ‘Ik vertel je dit allemaal omdat het erg 
belangrijk voor mij is waar jij de eeuwigheid door zult brengen, en 
Doug, ik hoop dat dit iets voor je betekent.’

Oprecht bewogen antwoordde Doug: ‘Dat doet het ook. Dat 
doet het ook echt.’ Als mensen weten dat we om ze geven, zullen 
ze luisteren wanneer we tot ze getuigen.

Sluit vriendschap, wees een vriend en leid een vriend tot 
Christus!
Studies tonen aan dat 87 procent van de mensen via een vriend  
tot Jezus komen. We moeten vriendschap sluiten met mensen die 
Jezus niet kennen. We doen dat niet zodat zij ons van Jezus weg 
kunnen trekken, maar zodat de Heer ons kan gebruiken om ze tot 
Zichzelf te trekken.

Persoonlijk heb ik geen tijd voor tijdelijke vriendschappen (dat 
wil zeggen, een beetje rondhangen met mensen die de Heer niet 
kennen). Ik heb veel tijdelijke vrienden, maar altijd met het doel 
om ze tot eeuwige vrienden te maken. En het is niet zo dat ik vie-
rentwintig uur per dag over Jezus spreek. Hoewel ik dat best zou 
willen, doe ik het niet, omdat het hen afstoot. Ze zijn mijn vrien-
den met het uitdrukkelijke doel om ze lief te hebben zoals Jezus 
dat doet, om met ze over Jezus te praten wanneer ik de kans krijg 
en om ze uiteindelijk tot in alle eeuwigheid in de hemel te zien.

Tussen twee haakjes, Efeziërs 4:15 herinnert ons eraan dat wij 
de waarheid in liefde moeten spreken. Als u uw geloof met anderen 
alleen maar kunt delen door het ze door de strot te duwen, dan is 
dit het beste advies dat ik u kan geven: Houd uw geloof voor uzelf. 
We moeten het ze niet opdringen, maar het in liefde met ze delen.

De grootste naastenminnaars op aarde zouden christenen 
moeten zijn. Onze Bijbel zegt dat God liefde is (1 Johannes 4:8), en 
wij hebben een relatie met Hem. Zorg ervoor dat niemand meer 
liefde heeft dan u. Laat de liefde van God door u heen schijnen.

De advertenties voor Budweiser zeggen dat een echte vriend 
niet toestaat dat een vriend dronken achter het stuur zit. Op de 
Auburn-universiteit zeiden we altijd dat een echte vriend niet toe-
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staat dat een vriend naar Alabama gaat! En de God van dit univer-
sum zegt: Een echte vriend staat niet toe dat een vriend naar de hel 
gaat. Een echte vriend vertelt zijn naaste over Jezus!

Het is erg eenvoudig. Als u uw vrienden in de hemel wilt zien, 
nodig ze dan uit. Als u uw vrienden niet in de hemel wilt zien, 
nodig ze dan niet uit. Vergeet het niet: het is onze verantwoorde-

lijkheid om anderen uit te nodigen met ons 
naar de hemel te gaan; het is hun verantwoor-
delijkheid hoe ze op de uitnodiging reageren. 
Ze kunnen het in de prullenbak gooien of ze 
kunnen het aannemen en innen. Maar het is 
onze taak om de uitnodiging te geven.

Basketbal heeft altijd een voorname rol 
in mijn leven gespeeld. Zoals ik al vertelde, 
speelde ik studentenbasketbal op de Auburn-
universiteit in de ‘Southeastern Conference’. 
Charles Barkley speelde voor Auburn gedu-

rende drie van de vier jaar dat ik er studeerde. We werden behoor-
lijk goede vrienden en deelden vaak een kamer als we op doorreis 
waren. Door de jaren heen zijn we met elkaar in contact gebleven 
en hebben altijd lol.

Een keer bezocht ik hem in Birmingham, Alabama, en we 
gingen met z’n zessen lunchen. Toen we in het restaurant zaten 
wierp ik voor iedereen aan tafel een geestelijke vraag op.

Voordat ik er erg in had sprak de hele groep over eeuwige 
aangelegenheden.

Charles zat aan de andere kant van de tafel, wees naar mij en 
zei: ‘Mark is de enige vriend die ik heb, die zich met God en gods-
dienst bezighoudt.’

Hoe weet Charles dat ik mij daarmee bezighoud? Ik spreek 
erover. Ik spreek er niet voortdurend over met Charles, maar ik 
spreek erover. Waarom? Omdat ik Charles in de hemel wil zien. En 
aangezien ik dat wil, kan ik hem maar beter uitnodigen!

Charles is een grote vent; hij kan me zo in tweeën breken, wan-
neer hij maar wil. Hij tilde me een keer letterlijk op en gooide me 

Als u uw vrien-
den in de hemel 
wilt zien, nodig 
ze dan uit. Als u 
uw vrienden niet 
in de hemel wilt 
zien, nodig ze dan 
niet uit.
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op zijn schouder, terwijl ik zelf behoorlijk groot ben! Maar hij 
waardeert het dat ik het onderwerp ter sprake breng, want hij weet 
dat er moed voor nodig is om erover te spreken.

Viel het u op dat hij zei dat ik de enige vriend ben die hij heeft 
die over godsdienst spreekt? Het is goed mogelijk dat u de enige 
christelijke vriend bent van iemand die verloren is en God heeft u 
op strategische wijze en met een doel in het leven van de persoon 
in kwestie geplaatst. De vraag luidt: wat gaat u daarmee doen? U 
bent daar geplaatst om een zaad te zaaien in het leven van die per-
soon, dus ga ervoor. U zult er geen spijt van hebben. Ik heb nooit 
spijt dat ik God ter sprake breng bij mensen. Ik krijg alleen maar 
spijt als ik het onderwerp niet ter sprake heb gebracht.

Toen Charles en ik later die dag gingen golfen, spraken we 
opnieuw over eeuwige aangelegenheden. Op een gegeven moment 
zei ik: ‘Ik moet eerlijk zijn. Ik heb je nog nooit zo ontvankelijk 
gezien voor het thema God en Jezus Christus.’

Charles antwoordde: ‘Mark, als je wat ouder wordt en je car-
rière achteruitgaat, dan begin je over zulke dingen na te denken.’ 
Vergeet het niet: in het leven van de persoon tot wie God wil dat 
u getuigt, zou dit weleens het volmaakte moment kunnen zijn om 
zo’n gesprek te beginnen.

Charles en ik keerden terug naar het huis van zijn moeder en 
we zaten in de keuken met zijn jongere broer, Darryl. Toen Charles 
naar een andere kamer ging, vertelde Darryl mij het volgende: 
‘Weet je, een paar maanden geleden had ik een hartaanval.’

Hij voegde daaraan toe: ‘Ik zag iets.’

U hebt waarschijnlijk weleens van bijna-dood-ervaringen 
gehoord, waarbij sommigen voor korte tijd stierven en naar eigen 
zeggen een tunnel en een wit licht zagen. Maar veel mensen zien 
andere dingen en ook Darryl had deze kenmerkende ervaring niet. 
Toen zijn hart stilstond, zo vertelde hij mij, steeg zijn geest op uit 
zijn lichaam. Hij kon naar beneden kijken en zag zijn lichaam op 
de operatietafel liggen. Hij legde uit dat zijn geest een reis maakte. 
Plotseling zag hij brandende bomen. De bodem rond de bomen 
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smeulde en recht voor zich zag hij een poel van vuur. Ik vroeg: 
‘Wat zag je?’

‘Ik zag de hel.’
‘Je zag de hel? Darryl, als je toen gestorven was, waar zou je dan 

heen zijn gegaan?’
Vol overtuiging antwoordde hij: ‘Ik zou naar de hel zijn gegaan.’
‘Wil je naar de hel?’
‘Absoluut niet,’ antwoordde hij.
‘Wil je naar de hemel?’
‘Ja.’
‘Darryl,’ zei ik onmiddellijk, ‘weet je hoe je in de hemel kunt 

komen?’
‘Ja.’
‘Hoe dan?’
‘Door mijn hart en mijn leven toe te wijden aan Jezus Christus,’ 

verklaarde hij.
‘Darryl, ben je er klaar voor om je hart en je leven toe te wijden 

aan Jezus Christus, nu je weet dat je op een dag zult sterven en 
naar de hel zult gaan?’

Wat denkt u dat hij antwoordde? Hij antwoordde: ‘Nee.’
‘Waarom niet?’
Hij gaf hetzelfde antwoord dat de meeste mensen geven: ‘Ik hou 

meer van de dingen van de wereld dan van de dingen van God.’ 
Hij wilde liever in zonde leven dan te leven voor de God van dit 
universum.

Ik probeerde de ernst van zijn beslissing te benadrukken door 
hem te vragen: ‘Besef je wel dat je geen excuus zult hebben als je 
tegenover God staat op de dag van het oordeel?’

‘Ja,’ antwoordde hij, ‘ik weet het.’
Dat was een van de droevigste gesprekken die ik ooit gevoerd 

heb. Hij weet dat hij de eeuwigheid in de hel moet vermijden, maar 
de zorgen van de wereld zijn op dit punt in zijn leven belangrijker 
voor hem. Wat hij gezien had was geen droom, zo vertelde hij mij. 
Het had nog nooit iets gezien dat zo intens en reëel was. Het was 
meer reëel dan het boek dat u nu leest of de stoel waar u nu op zit.
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Terwijl hij me het verhaal vertelde, zag ik hoe zijn ogen wijder 
werden en dat hij de ervaring opnieuw beleefde. Geloof het of niet, 
maar dit verhaal is slechts één van vele die ik gehoord heb van 
mensen die de hel hebben gezien in plaats van een tunnel en wit 
licht. Sommigen berichtten dat ze mensen hadden gezien die in 
putten van vuur stonden, terwijl de huid van hun lichaam afsmolt, 
vervolgens weer terugkwam en opnieuw begon af te smelten. Deze 
verhalen lijken onvoorstelbaar, maar de Bijbel vertelt ons over een 
vuurpoel voor hen die de tweede dood ervaren.

Ik heb een vraag voor u. Als een van uw vrienden vandaag 
sterft, zal hij dan tot in eeuwigheid een vuurpoel te zien krijgen? 
Als u bent zoals de meeste mensen, dan luidt uw antwoord ‘ja’. De 
vraag is nu: Wat gaat u daaraan doen? Laat u uw vrienden echt 
sterven en tot in alle eeuwigheid naar de hel gaan? U kunt ze daar 
niet heen laten gaan. Tweeduizend jaar geleden heeft Jezus zijn 
deel gedaan en nu is het tijd dat u uw deel doet. Voer dat gesprek 
met ze of schrijf ze die brief en u en God en zij zullen blij zijn dat 
u het deed!

De ziel van Michael Jordan
Toen ik eens sprak op een conferentie in Phoenix, Arizona, waar 
Charles woont, belde ik hem op om een afspraak te maken. Hij 
vroeg: ‘Waarom ga je vanavond niet met ons mee naar de club?’ 
Charles heeft de gewoonte om het heel laat te maken en ik moest 
die avond en de volgende ochtend spreken. Maar voordat ik wei-
gerde vroeg ik: ‘Ons? Wie bedoel je?’

Hij antwoordde: ‘Michael Jordan is er.’
Dat moet te regelen zijn! dacht ik. Ik geef toe dat ik af en toe 

oppervlakkig ben en dit was een van die momenten. Wat maakte 
het uit dat ik de volgende ochtend een beetje moe zou zijn? Ik wilde 
deze kans niet voorbij laten gaan!

Nadat ik die avond gesproken had, trof ik Charles en Michael 
in de club. Charles en zijn vrienden zaten achterin op banken en 
stoelen, omringd door lijfwachten, zodat niemand hen lastig kon 
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vallen. Terwijl ik daar zat, legde de Heer het in mijn hart om te 
getuigen tegenover de man die naast me zat.

Omdat deze man geen beroemdheid was, dacht ik: Ik wil niet 
met hem praten, ik wil met HEM praten (met Michael Jordan)! God 
legde het opnieuw in mijn geest om met de man naast mij te spre-
ken. Toen ik een paar dagen later aan het bidden was, discipli-
neerde God mij. Ik haat het als Hij dat doet, maar Hij doet dat 
alleen maar omdat Hij ons liefheeft en ons probeert te vormen tot 
het volk zoals Hij ons bedoeld heeft. God legde het in mijn hart: 
‘Mark, was de ziel van de man naast jou minder belangrijk voor 
Mij dan de ziel van Michael Jordan?’

Grote goedheid! Ik besefte dat ik naar dat café was gegaan om 
een verhaal te hebben. Tijdens de conferentie had ik de bezoekers 
namelijk verteld dat ik die avond tegen Michael Jordan zou getui-
gen. Dit zou al de derde keer zijn dat ik uitging met hem en Charles, 

maar ik was nooit vrijmoedig genoeg geweest 
om met hem over Jezus te spreken. We spra-
ken over andere zaken, maar niet over de 
eeuwigheid. Wat droevig dat ik die avond 
niet naar dat café ging om door God gebruikt 
te worden, maar om een verhaal te hebben. Is 
het niet geweldig dat we een God dienen die 
ons een nieuwe kans geeft? Vergeet het niet: 
iedere ziel is waardevol voor God. Zijn Zoon 

is het prijskaartje voor iedere ziel.
Ik praatte een beetje met de man die naast me zat en ging toen 

over op het eeuwige. We hadden een goed gesprek. Ongeveer vijf 
maanden ervoor was hij een gelovige geworden en hij bevond zich 
in een echte groeifase in zijn christelijke wandel. Hij stelde mij een 
zeer interessante vraag: ‘Wat zal God ervan vinden dat we onze 
tijd doorbrengen in dit soort gelegenheden?’ We zaten in een gele-
genheid waar mensen dronken, sigaren rookten en dansten; het 
was geen godvrezende locatie.

Ik vertelde hem dat God Zich volgens mij maar om één ding 
bekommerde: de reden van onze aanwezigheid. ‘Als je hier alleen 

Tweeduizend 
jaar geleden heeft 
Jezus zijn deel 
gedaan en nu is 
het tijd dat u 
uw deel doet.

 



Als ze ademhalen, hebben ze Jezus nodig

83

maar komt om in de buurt van deze bekende mensen te zijn,’ zei 
ik, ‘dan verdoe je je tijd. Ik ben hier gekomen met een specifieke 
reden. Er is iemand in deze club met wie ik over Jezus Christus 
wil praten.’ Waarom zou satan anders bars hebben? De verlorenen 
komen er bijeen, zodat wij tot ze kunnen getuigen! We hadden een 
zeer bemoedigend gesprek.

Toen om één uur ‘s nachts de lichten aangingen, vertelde 
Charles me dat het sluitingstijd was. Hij houdt ervan om lang door 
te zakken, dus ik kon niet geloven dat hij in een stad wilde wonen 
waar alle clubs zo vroeg sluiten. Maar Phoenix heeft een heleboel 
goede golfbanen en Charles houdt van golfen! De eigenaar kwam 
naar ons toe en zei tegen Charles dat hij en zijn vrienden konden 
blijven als de rest vertrokken was.

Toen begon het feest pas echt. De eigenaar bracht Charles een 
krat van het bier dat hij gedronken had en Michael Jordan ging 
aan de bar zitten en begon glazen tequila achterover te slaan. Eén 
ding moet u begrijpen: wat u van beroemdheden op tv ziet, komt 
meestal niet overeen met de werkelijkheid. Reclamefilmpjes raden 
u aan om ‘als Mike te zijn’.

Daarom is het belangrijk om niet als Mike te zijn, maar om bij 
alles wat u doet als Jezus te zijn.

Michael kwam naar de plek waar wij zaten en schonk een groot 
glas tequila in voor Charles. Charles schudde zijn hoofd en gaf aan 
dat hij er geen zin in had. Ik wierp hem een blik toe die zei: ‘Doe 
het niet.’ Michael spoorde hem aan het wel te doen. Dus deed hij 
het. De gelaatsuitdrukking na dat glas maakte duidelijk dat hij het 
waarschijnlijk beter niet had kunnen doen. Verbazingwekkend 
hoe onze trots ons ervan kan weerhouden om het juiste te doen.

Daarna schonk de barkeeper een glas in voor een meisje dat 
naast mij zat. Ze dronk het en haar gelaatsuitdrukking vertelde dat 
ook zij het beter niet had kunnen aannemen. Vervolgens schonk 
de barkeeper een tweede glas in en wilde het aan mij geven. Dit 
was voor mij absoluut geen verleiding. Vroeger dronk ik, maar als 
u iets volledig overgeeft aan God, kan Hij het verlangen ernaar 
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compleet wegnemen. Ik maakte een weigerend gebaar met mijn 
hand en zei: ‘Ik drink niet.’

Plotseling plaatste Charles zijn hand voor die van mij, keek de 
barkeeper aan en zei: ‘Luister, man, hij drinkt niet.’

Onthoud dit goed. Sommigen van u hebben stelling genomen 
en besloten om niet te drinken, geen drugs te gebruiken, geen 
immorele seks te hebben enzovoorts. Zwicht niet. Want als de 
druk toeneemt, zullen ongelovigen dikwijls sneller voor u op de 
bres staan dan gelovigen. Ze respecteren de stand die u hebt inge-
nomen, hoewel ze het misschien niet zullen zeggen.

Zwicht dus niet; neem stelling en blijf stevig overeind staan. De 
barkeeper nam het glas en dronk het zelf leeg! Het was een waan-
zinnige nacht.

Een paar minuten later kondigde Michael aan dat het tijd was 
om te gaan. Toen we op weg gingen naar onze auto’s, liep Michael 
slechts een paar passen voor mij. Ik bad of God hem ertoe wilde 
brengen zich om te draaien, zodat ik met hem kon praten. Dat was 
de reden dat ik hier gekomen was. Ik dacht: God, wat moet ik doen? 
Moet ik hem op zijn kale hoofd slaan en zeggen: ‘Draai je om’?

Toen hij zijn auto bijna bereikt had, draaide hij zich opeens 
om! Ik besloot hem te benaderen. Denkt u dat ik op dat moment 
zenuwachtig was? Reken maar! Vergeet niet dat we soms zenuw-
achtig worden als we ons geloof met anderen delen, maar dat zou 
ons niet mogen weerhouden. We hebben het enig juiste antwoord 
voor de eeuwigheid en we mogen dat niet voor onszelf houden. We 
moeten de wereld over Jezus vertellen.

Toen ik op Michael afstapte kwam Charles eraan. Hij zei: 
‘Michael, vergeet niet dat dit een studievriend van mij is.’ Ik was 
op dat moment te zenuwachtig om te begrijpen wat Charles deed, 
maar toen ik er later over nadacht, begreep ik dat Charles wist dat 
ik tot Michael ging getuigen, en in groepstaal vertelde hij Michael 
om niet onbeschoft tegen mij te zijn, omdat ik een vriend was.

Toen ik mijn hand naar hem uitstrekte realiseerde ik me dat we 
precies even lang waren. Het enige dat in mijn gedachten kwam 
was: We zijn even lang, maar jij kunt zoveel hoger springen dan ik! 
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Toen dacht ik: Hou daarmee op, je moet getuigen! Ik zei daarom: 
‘Michael, ik ben hier omdat ik op een conferentie spreek en ik wil 
je een vraag stellen.’

‘Okay,’ antwoordde hij.
Ik vroeg: ‘Michael, wat denk je na de dood te zullen tegenkomen 

in het hiernamaals? Wat denk je te zullen tegenkomen als je de 
aarde verlaat?’ Er kwam een serieuze blik in zijn ogen en hij begon 
met zijn hoofd te knikken en na te denken. Er volgde een stilte van 
tien seconden, wat erg lang is als je met iemand in gesprek bent. (Ik 
noem het eeuwigheid plus!) Maar als mensen zwijgen en naden-
ken, praat dan niet; laat de Heer zijn werk doen.

Uiteindelijk antwoordde Michael: ‘Ik denk dat er paarlen poor-
ten zijn als we sterven.’

Ik wist dat ik niet veel tijd had, dus stelde ik hem deze vraag: 
‘Michael, heb je je hart en je leven ooit aan Jezus Christus toe-
gewijd?’ (Ik wou dat ik iets anders gezegd had, maar zo gaat het 
soms.) En nog sneller dan hij in de lucht kan 
springen antwoordde hij: ‘Ja.’ Maar zelfs nog 
sneller voegde hij daaraan toe: ‘Heb je hier 
met Charles over gesproken?’ ‘Ja,’ zei ik, ‘we 
hebben er een paar maanden geleden over 
gesproken.’ Michael schudde simpelweg zijn 
hoofd en begon weer verder te lopen. Ik gaf 
hem een traktaatje en dat was het.

Omdat Charles gebruik maakte van een 
speciale parkeerservice en ik mijn auto op 
de ‘goedkope plaatsen’ had geparkeerd, zou 
Charles mij naar mijn auto rijden. Ik wurmde mij op de achter-
bank. Aan de ene kant zat Quinn Buckner, die basketbal speelde 
aan de Indiana-universiteit en voormalig hoofdtrainer van de 
Dallas Mavericks was. Aan de andere kant zat Alex Rodriguez, 
die vroeger speelde als verdediger voor de Seattle Mariners en die 
momenteel speelde voor de Texas Rangers.

Hoewel het minder goed was verlopen dan ik had gehoopt, had 
ik zojuist getuigd tegenover Michael Jordan, en ik bevond mij tege-

Het maakt niet 
uit of mensen ons 
mogen. Jezus was 
volmaakt en had 

iedereen vol-
maakt lief en toch 
werd Hij aan een 

kruis genageld!’
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lijkertijd op wolk nummer negen, tien en elf! Ik vroeg daarom aan 
Alex: ‘Mag ik je een vraag stellen?’ Voor ik het wist zat ik met Alex 
en Quinn over de eeuwigheid te praten. Toen we bij mijn auto arri-
veerden, gaf ik ze wat traktaatjes en stapte uit de auto. Charles liep 
met me mee en nodigde me uit voor een etentje de volgende dag, 
voordat ik naar Tucson zou vertrekken waar ik een afspraak had 
om te spreken.

Toen ik de volgende avond naar het huis van Charles ging, liep 
ik niemand anders dan Michael Jordan tegen het lijf! Ik wandelde 
de kamer binnen waar hij was. Hij wierp mij een vluchtige blik toe 
en wendde die toen af, alsof hij mijn aanwezigheid niet eens wilde 
erkennen. Tussen twee haakjes: is dat erg? Nee, dat is niet erg. Het 
enige dat Michael van mij weet is dat ik genoeg van Jezus houd om 
over Hem te willen vertellen; in feite kon hij een gesprek over God 
niet aan.

Als we opstaan voor Jezus maken we ons soms zo druk dat 
mensen ons niet mogen. Het is helemaal niet belangrijk of ze 
ons mogen. Het is belangrijk of ze een leven leiden waar de Heer 
behagen in heeft. Jezus was volmaakt en had iedereen volmaakt 
lief en toch werd Hij aan een kruis genageld! Ik liep erheen, zei 
‘hallo’ tegen Michael en vroeg of hij een leuke dag had gehad op 
de golfbaan.

Later die avond zaten Charles, Michael en wat vrienden rond de 
keukentafel en dronken bier, rookten sigaren en speelden eenen-
twintigen. Het was gewoon een vriendschappelijk spelletje waarbij 
wat geld werd ingezet. Op een gegeven moment verloor Charles 
drie keer op rij van Michael en raakte 4000 dollar kwijt in tien 
minuten tijd! Toen ik net was begonnen met spreken in het open-
baar verdiende ik dat bedrag in een jaar!

Vanaf mijn veilige positie op de bank merkte ik op: ‘Charles, dat 
is veel geld dat je zojuist hebt verloren.’

‘Geen probleem, Mark’ antwoordde hij. ‘Gisteravond heb ik 
5000 dollar gewonnen!’

De avond ervoor hadden ze gekaart in de privé-jet van Michael, 
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toen ze van Houston naar Phoenix vlogen. Voor deze mannen was 
het zoiets als Monopoly-geld.

Maar toen ik naar ze keek, leken hun ogen zo leeg. Het geld, de 
sigaren en het bier kon ze geen voldoening schenken. Niets in het 
leven kan ons voldoening geven, behalve als we volledig en van 
ganser harte voor Jezus leven.

Terwijl ik op de bank zat, besloot ik een gesprek te beginnen 
met een vrouw die in de buurt zat. Ze kwam uit Chicago, waar ze 
Michael had ontmoet, maar nu woonde ze in Phoenix. Ik kwam 
er achter dat ze haar leven vijf maanden ervoor had toegewijd aan 
Jezus. Ze scheen zeer vast te staan in haar overtuigingen. Ik ver-
telde haar daarom dat ik de avond ervoor een geestelijk gesprek 
had gevoerd met Michael, maar dat hij er niet in geïnteresseerd 
was.

Ze legde het me uit: ‘Sinds zijn vader gestorven is gaat Michael 
gesprekken over Jezus uit de weg.’ Hoe redeneerde Michael volgens 
u? Misschien was hij verbitterd of boos op God vanwege de dood 
van zijn vader. Tot op zekere hoogte is dat begrijpelijk. Ze vertelde 
me ook dat Michael vroeger met Horace Grant van de ‘Bulls’ over 
godsdienst sprak, maar dat hij zich er nu niet meer zo mee bezig-
hield. Ik ben blij dat ik die avond tot Michael Jordan getuigd heb. 
Ik bid nu meer voor hem dan ooit tevoren. Als u uw geloof met 
anderen begint te delen, zal uw gebedsleven veranderen. Opeens 
begint u voor de verlorenen te bidden, mensen die u nooit ontmoet 
zou hebben als u er niet op uit was gegaan om te getuigen.

De onomkeerbaarheid van de dood
Toen ik les gaf aan veertien- en vijftienjarigen op een christelijke 
school, las ik elke ochtend de krant om op de hoogte te blijven 
van het nieuws, maar ook om extra vragen te krijgen voor mijn 
toetsen. Het was een manier om mijn leerlingen aan te moedigen 
de krant te lezen en op de hoogte te blijven van gebeurtenissen in 
de wereld.

Op een bepaalde ochtend had ik de voorpagina en het econo-
mische nieuws uitgelezen en begon ik aan het sportkatern. (Ik 
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bewaar het sportnieuws altijd voor het laatst, want dat is voor mij 
als een toetje!) Het sportkatern werd afgesloten met een pagina vol 
overlijdensadvertenties en om de een of andere reden besloot ik ze 
die ochtend te lezen. Hoewel de meeste overledenen al op leeftijd 
waren, viel het me op dat er ook een aantal jonge mensen tussen 
zaten.

Op dat moment ervoer ik hoe de Heer heel duidelijk tot mijn 
hart sprak. Ik hoorde geen stem, maar het kwam net zo helder 
tot mijn geest als het winst-winst-winst-concept dat God mij had 

geopenbaard. God legde het volgende in mijn 
hart: ‘Deze mensen zijn allemaal gisteren 
gestorven. Gisteren bliezen al deze mensen 
hun laatste adem uit. En, Mark, er niets wat je 
daar nog aan kunt doen. Je kunt niet één zaad 
meer zaaien. Je kunt niet één gesprek meer 
met deze mensen voeren. Al deze mensen 
zijn nu in de hemel of in de hel en ze zullen 
daar voor eeuwig en eeuwig en eeuwig zijn.’ 
Ik stond perplex. De onomkeerbaarheid van 

wat ik gelezen had op de pagina met overlijdensadvertenties was 
nooit echt tot me doorgedrongen.

Mijn hart ging tekeer toen ik me aankleedde en naar school 
reed. Mijn eerste uur die dag was Bijbelles aan vijftienjarigen. Ik 
vertelde de leerlingen wat er die ochtend gebeurd was en we spra-
ken er in groepsverband over. We kwamen tot deze conclusie: als je 
de naam van een vriend op de pagina met rouwadvertenties ziet, of 
als je op de begrafenis van een vriend bent, dan is het te laat om de 
allerbelangrijkste informatie over hem te weten te komen, name-
lijk of hij Jezus Christus als zijn Redder kent. We kwamen met een 
motto op de proppen, aan de hand waarvan ik mijn leven leid: Als 
ze ademhalen, hebben ze Jezus nodig!

Denk daar eens over na. Ieder mens die u ooit ontmoet en die 
ademhaalt, heeft Jezus nodig. Degenen die gelovigen zijn, beseffen 
al hoe hard ze Hem nodig hebben in hun leven. Degenen die nog 
niet geloven hebben Hem helemaal hard nodig, zowel voor de rest 

Gebruik de adem 
die Hij u gege-
ven heeft om 
zijn Koninkrijk 
op aarde uit te 
breiden tot Hij 
terugkomt.
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van hun leven als voor de eeuwigheid die komen gaat. Aangezien 
alle mensen die ademhalen Jezus nodig hebben en u Hem per-
soonlijk kent (u weet al wat ik ga zeggen), moet u aan de slag gaan 
en iedereen die u ontmoet over de Zoon van God vertellen tot u uw 
laatste adem uitblaast!

Tussen twee haakjes, realiseert u zich dat uw adem zich let-
terlijk in de handpalm van de God van dit universum bevindt? 
Daniël schreef over ‘de God, in wiens hand uw adem is en die al 
uw paden beschikt’ (Daniël 5:23). Waarom bedankt u God niet 
op dit moment voor het feit dat Hij u de levensadem gegeven 
heeft? Gebruik vervolgens de adem die Hij u gegeven heeft om zijn 
Koninkrijk op aarde uit te breiden tot Hij terugkomt.
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Wat zeg je?
‘Als zondaars voor eeuwig veroordeeld worden, laat ze dan tenminste 
over ons lichaam de hel in springen. En als ze omkomen, laat ze dan 
omkomen met onze armen om hun knieën, waarbij we hen smeken 
om te blijven. Als de hel vol moet worden, laat hij dan tenminste vol 
worden in weerwil van onze zware inspanningen, en laat niet toe dat 
iemand daar zonder waarschuwing of zonder gebed naar toe gaat.’

Charles Haddon Spurgeon

De voornaamste reden dat mensen hun geloof niet met 
anderen delen, is de angst om afgewezen te worden. Dat 
excuus hebben we aan de hand van de Bijbel geëlimi-

neerd - nu weten we dat we in alle gevallen te maken hebben met 
een winstsituatie wanneer we ons geloof met anderen delen. De op 
één na voornaamste reden dat mensen hun geloof niet met ande-
ren delen, is dat ze niet weten hoe.

Nogmaals: als iemand u tot Christus heeft geleid, dan weet u 
hoe u een ander tot Christus moet leiden. U heeft deze barrières 
overwonnen en heeft besloten om uit te stappen en te getuigen. Stel 
dat u iemand zo ver hebt gekregen om over eeuwige kwesties na te 
denken. Hoe brengt u het gesprek nu op het evangelie?

Laten we een aantal vragen bespreken die u kunt stellen om 
er achter te komen welke geestelijke overtuigingen iemand er op 
nahoudt. Een vraag om een gesprek te beginnen kan zo iets sim-
pels zijn als: ‘Gelooft u in Pasen (of Kerstmis)? Wat gelooft u daar-
bij precies?’ U kunt ook om de weg vragen. Ik benader iemand bij 
een benzinestation (of ergens anders) en zeg: ‘Ik heb wat aanwij-
zingen nodig. Kunt u mij helpen?’ Mensen antwoorden altijd met: 

Hoofdstuk 7
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‘Natuurlijk, waar moet u zijn?’ ‘Ik probeer in de hemel te komen,’ 
antwoord ik dan. ‘Weet u hoe ik daar kom?’

Als de persoon in kwestie ‘ja’ zegt, kom er dan achter waarom. 
Als hij ‘nee’ zegt, vraag dan of hij de weg graag wil weten, of vraag 
wat er volgens hem na de dood zal gebeuren. Deze vraag gaat 
gewoonlijk gepaard met een geweldige reactie; let op de gelaatsuit-
drukking als u de weg naar de hemel vraagt!

Een andere goede manier om op een geestelijk gespreksonder-
werp over te gaan, is als u zegt: ‘Mag ik u een interessante vraag 
stellen?’ Of: ‘Mag ik u een moeilijke vraag stellen?’ Dit prikkelt de 
nieuwsgierigheid en zet mensen aan het denken nog voor u ze de 
hamvraag stelt. Stel ze vervolgens simpelweg een van de volgende 
vragen om achter hun geestelijke overtuigingen te komen.

Waar bevindt u zich op uw geestelijke reis? (of) Wat gebeurt 
er in geestelijk opzicht in uw leven?
Ieder mens is bezig met de een of andere geestelijke reis, maar 
de vraag is wat de uiteindelijke bestemming van die reis is. Carl 
Sagan, een vermaard atheïst, maakte tijdens zijn leven een gees-
telijke reis. Nu hij dood is weet hij honderd procent zeker hoe het 
hiernamaals er uit ziet - maar voor hem is het te laat om er nog iets 
tegen te ondernemen. We willen ervoor zorgen dat mensen weten 
wat hen te wachten staat voordat ze de planeet verlaten.

Tijdens een vliegreis van Los Angeles naar Atlanta zat er een 
grote man met onverzorgd haar naast me. En ik zei geen woord 
tegen hem! Normaal ben ik erg vriendelijk, dus ik weet niet 
waarom ik dat deed. Hij viel al snel in slaap. Ik getuig tot een hele-
boel mensen, maar zelfs ik wil niet getuigen tot iemand die slaapt!

Ik was zelf ook erg moe, omdat ik in verband met een zendings-
reis naar China een vliegreis vanuit Hongkong achter de rug had. 
Daarom liep ik een beetje rond in het vliegtuig om mezelf wakker 
te houden.

Ik wist dat ik met de man die op de bank naast me zat moest 
praten en daarom bad ik: ‘Heer, als U wilt dat ik met deze man 
spreek, dan moet U hem maar wakker maken.’ Nog geen vijf 
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minuten nadat ik weer plaats had genomen was het alsof hij twee 
koppen koffie had gedronken. Hij was helemaal wakker en klaar 
voor de start!

Al pratend ontdekte ik dat het een zeer interessante man was. 
Hij was een cameraman die voor MTV had gewerkt. Hij was ook 
cameraman geweest voor VH1, de Super Bowl enzovoorts, dus 
hij moest geweldig zijn in zijn vak. Tussen twee haakjes, troost 
en versterk verloren mensen wanneer u daar de kans voor krijgt. 
De Bijbel zegt dat gelovigen deze bemoediging nodig hebben (1 
Tessalonicenzen 5:11, NBV: ‘Dus troost elkaar en wees elkaar tot 
voorbeeld...’) en als wij dat nodig hebben, dan hebben de verlore-
nen het helemaal nodig.

Ik nam de tijd om hem te bemoedigen en zei toen: ‘Mag ik u 
een interessante vraag stellen? Wat gebeurt er in geestelijk opzicht 
in uw leven?’

Hij antwoordde: ‘Nou, niet veel.’
Je moet me meer informatie geven! dacht ik. Daarom vroeg ik: 

‘Maken wij niet allemaal de een of andere geestelijke reis?’
Hij antwoordde: ‘Nou, ik bezoek mijn moeder in New York en 

zij neemt me elke zondag mee naar de kerk.’
Bingo! Dat was mijn opening en de rest van de vlucht spraken 

we over geestelijke zaken, over God en Jezus. U zult nu begrijpen 
waarom dit een geweldige vraag is.

Een ander voordeel van die vraag is dat het niet direct over Jezus 
spreekt. Het is een zeer machtige naam en als je hem te vroeg in 
het gesprek laat vallen, kan het mensen afschrikken. Het is belang-
rijk om aan het begin van een gesprek vertrouwen en vriendschap 
op te bouwen.

Als u vanavond zou sterven, bent u er dan honderd procent 
zeker van dat u naar de hemel gaat?
Ik hoorde over een man in Australië die naar mensen toeliep en zei: 
‘Neem me niet kwalijk. Als u vanavond zou sterven, bent u er dan 
honderd procent zeker van dat u naar de hemel gaat?’ Vervolgens 
gaf hij de persoon in kwestie een evangelietraktaatje. Dat was het 
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enige dat hij zei. Hij probeerde dat elke dag bij tien mensen te doen 
en hij hield zich er veertig jaar lang aan! Dat is wat je noemt trouw. 
Aan het eind van de veertig jaar had hij over geen enkele vrucht 
van zijn bediening gehoord. Toen een voorganger verschillende 
mensen tegenkwam die gered waren vanwege het zaad dat deze 
man gezaaid had, ging hij op onderzoek uit en ontdekte dat het 
aantal mensen dat via hem gered was in de tienduizenden liep! Zo 
machtig is die vraag. Het dringt rechtstreeks tot de kern door en 
zet mensen aan het denken.

Is het mogelijk dat de mensen met wie u spreekt vandaag nog 
sterven? Het antwoord luidt ‘ja’. De enige vraag is: ‘Waar zullen 
ze terechtkomen als ze vandaag sterven? Op een dag sprak ik met 
een van mijn leerlingen op mijn kantoor. Ik wilde meer tijd in hem 
investeren en daarom vroeg ik of hij volgende week met mij uit 
eten wilde. Hij zei: ‘Dat wil ik heel graag, meneer Cahill.’ Ik had 
geen flauw idee dat hij zes uur later een geladen pistool tegen zijn 
slaap zou zetten en de trekker zou overhalen. Ik had nog maar zes 
uur de tijd voor deze leerling en niet een week.

Mensen hebben me verteld dat God het hen op het hart legde 
om tegenover iemand te getuigen, maar dat ze het niet deden en 
dat de persoon in kwestie nog dezelfde dag overleed. Ik had niet de 
indruk dat ik op die dag tot deze student moest getuigen; ik had 
eerder met hem gesproken over zijn redding. Toch vraag ik me af 
of ik Gods plan voor die dag ben misgelopen, omdat ik al eigen 
plannen had. Blijf luisteren naar de stille, zachte stem van de Heer, 
zodat u geen spijt zult hebben op de dag van het oordeel.

Een geweldige manier om een gesprek met een vreemde te 
beginnen is de enquêtemethode. Het woord ‘enquête’ heeft een 
negatieve bijklank en daarom noem ik het vaak een ‘project’. U 
kunt uw eigen enquêtevragen samenstellen en uw jeugdgroep of 
bijbelstudiegroep elke week met een aantal mensen laten praten.

In plaats van een groot klembord, dat afschrikwekkend kan 
zijn voor mensen met wie ik in gesprek probeer te komen, gebruik 
ik zelfklevende memo’s van Post-it om er hun reacties op te schrij-
ven. Dat geeft me ook de kans om hen van informatie te voorzien, 
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zoals de titel van een boek dat ik ze graag wil laten lezen. Sommige 
gelovigen die deze methode toepassen, gebruiken kaartjes van 7,5 
bij 12,5 cm of een klein spiraalblok.

De eerder genoemde vraag is erg geschikt voor een enquête, 
omdat mensen hem beantwoorden! Op een dag sprak ik een man 
in een groot winkelcentrum aan en zei: ‘Kunt u mij helpen? Ik 
werk aan een project.’ Hij zei geen woord!

Ik ging verder: ‘Ik stel mensen de vraag: Als u vandaag zou 
sterven, weet u dan honderd procent zeker dat u in de hemel zult 
komen?’

Hij keek me aan en antwoordde: ‘U stelt die vraag aan de 
verkeerde.’

Zo wilde ik het gesprek niet laten verlopen. Ik vroeg hem 
daarom: ‘Hoe bedoelt u dat?’

‘Omdat ik atheïst ben,’ antwoordde hij. ‘Als je sterft, sterf je en 
meer is er niet.’

Vijfenveertig minuten later spraken we nog steeds! Het is mak-
kelijk om met atheïsten over God te spreken; ze kunnen hun 
overtuiging op geen enkele manier verdedigen. Ze kunnen niet 
bewijzen dat er geen God bestaat. Deze man vertelde me dat zijn 
beste vriend een paar jaar ervoor zijn leven aan Jezus had toege-
wijd en dat hij twee weken later om het leven kwam bij een auto-
ongeval! We hadden een geweldig gesprek. Daarna vroeg hij me 
of de enquête er alleen maar toe diende om met hem over Jezus te 
kunnen spreken.

‘Ik gebruik de gegevens voor toespraken die ik houd,’ ant-
woordde ik, ‘maar inderdaad gebruik ik het voornamelijk om die 
reden.’

‘Dat is een geweldig idee!’ Talloze verlorenen hebben me verteld 
dat de enquêtemethode een goed idee is.

Tussen twee haakjes, kunnen gelovigen in Jezus er voor hon-
derd procent van overtuigd zijn dat ze na hun dood naar de hemel 
gaan? Ik sta verbaasd over het aantal mensen dat denkt dat je 
zoiets niet kunt weten. Nog verbazingwekkender is het feit dat 
een enorm aantal verlorenen met zekerheid zegt te weten dat ze 
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naar de hel gaan als ze vandaag zouden sterven. Als zij dat kunnen 
weten, waarom kunnen wij dan niet weten of we naar de hemel 
gaan als we sterven? Kijk wat de Bijbel ons vertelt:

• Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig 
leven (Johannes 6:47).

• Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en 
met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opge-
wekt, zult gij behouden worden (Romeinen 10:9).

Het is niet zo dat u misschien gered wordt, u zult gered worden!

• Want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden 
worden (Romeinen 10:13).

• Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God 
niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik u geschreven, die 
gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat 
gij eeuwig leven hebt (1 Johannes 5:12-13).

We kunnen zeker weten waar we de eeuwigheid door zullen 
brengen. Dat is erg belangrijk bij het getuigen. Als we weten dat 
we na onze dood naar de hemel gaan, maakt het dan iets uit wat 
een verlorene zegt of ons aandoet wanneer we ons geloof met hem 
delen? Nee, dat maakt niets uit. Vergeet dat nooit wanneer u vrij-
moedig stelling neemt voor Jezus.

Paulus schreef in Filippenzen 1:21 - ‘Want het leven is mij 
Christus en het sterven gewin.’ Paulus wist dat hij dit leven moest 
leiden om Jezus te behagen en dat het veel beter was dan het leven 
op aarde, wanneer hij zou sterven en naar de hemel zou gaan. Om 
die reden kon Paulus om het even welke stad binnengaan en door 
de meest waanzinnige gebeurtenissen heengaan: het maakte hem 
niets uit. Hij wist dat als hij zijn laatste adem zou uitblazen, hij tot 
in alle eeuwigheid in de armen van Jezus zou zijn. Hebt u dezelfde 
zekerheid? Als u dat hebt, is het leven vol blijdschap! Blijf dichtbij 
Jezus, zodat Hij u op aarde kan gebruiken tot het moment waarop 
u uw allerlaatste adem uitblaast!
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Als u vanavond sterft en voor God staat en Hij vraagt aan 
u: ‘Waarom zou ik jou in de hemel binnenlaten?’, wat zou u 
Hem dan antwoorden?
Dit is een geweldig vervolg dat u na de vorige vraag kunt gebrui-
ken. Omdat het geen ‘ja-’ of ‘nee-’ vraag is, zal het bij de persoon in 
kwestie meer informatie losmaken, zodat u weet in welke richting 
u het gesprek moet leiden. Ook is het een geweldige vraag omdat 
we allemaal weten dat we hem op een dag zullen moeten beant-
woorden. We weten dat, als puntje bij paaltje komt, wij allemaal 
rekenschap van ons leven af zullen moeten leggen. Moesten de 
vijftien mensen aan de Columbine High School deze vraag beant-
woorden? Ja, dat moesten ze. Twee andere mensen namen de vraag 
niet zo serieus, want anders zouden ze niet hebben gedaan wat ze 
deden.

Moest Frank Sinatra, de geweldige zanger, deze vraag beant-
woorden? Daar kunt u zeker van zijn. Zijn leus in liedvorm luidde: 
‘I Did It My Way.’ Frank Sinatra ontdekte al 
heel snel dat je er weinig aan hebt om je eigen 
gang te gang wanneer je voor God staat.

Volgt u Gods weg? Het is de enige manier 
om dit leven te leiden - geheel en al welgeval-
lig voor de God van dit universum.

Een typerend antwoord dat mensen op 
deze vraag geven luidt dat ze naar de hemel 
gaan als ze goed genoeg zijn. Maar de Bijbel 
zegt: ‘Want door genade zijt gij behouden, 
door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is 
een gave van God; niet uit werken, opdat nie-
mand roeme’ (Efeziërs 2:8-9). God heeft ons de redding als vrij 
geschenk gegeven en wij moeten ervoor kiezen of we het aan-
nemen. Als we de hemel binnen konden gaan op grond van wat 
wij gedaan hebben, en niet wat Jezus voor ons gedaan heeft, dan 
zouden we opscheppen over onszelf en niet over de Man met de 
doorboorde handen en voeten.

Jesaja 64:6 zegt: ‘Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze 

Paulus wist dat 
als hij zijn laatste 
adem zou uitbla-
zen, hij tot in alle 
eeuwigheid in de 
armen van Jezus 

zou zijn. Hebt 
u dezelfde 
zekerheid?
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gerechtigheden als een bezoedeld kleed.’ Denk daar eens over na 
- in de ogen van een volmaakt heilig en zuiver God zijn onze recht-
vaardige daden niet meer dan smerige vodden. En als onze recht-
vaardige daden al smerig zijn, hoe moet Hij onze zonden dan wel 
niet zien? Ze zijn vuil en rot in de ogen van onze heilige, zuivere 
en rechtvaardige God. Zoals u ziet kunnen onze goede werken ons 
niet binnenbrengen in het Koninkrijk van de almachtige God.

Op een dag werd er heel vroeg in de ochtend op de deur van 
mijn appartement geklopt. Normaal gesproken is dat geen goed 
teken. Mijn bovenbuurman vroeg: ‘Ben je al bij je auto geweest?’ 

Dat is niet een vraag die je graag hoort vroeg 
in de ochtend! Toen ik naar mijn auto liep 
zag ik dat iemand het de afgelopen nacht 
gemunt had op mijn CD-wisselaar. De dief 
had mijn ruit ingeslagen en hem gestolen! Op 
het moment dat hij het stal zat de Bijbel op 
CD in het apparaat. Ik hoopte dat de dief de 
CD-speler aan zou zetten en dat hij iets zou 
horen als: ‘Gij zult niet stelen.’ Die gedachte 
bracht een grote glimlach op mijn gezicht!

Ik belde de politie om aangifte te doen. 
Het regende toen de agent arriveerde en we 

gingen onder mijn grote golfparaplu staan. Omdat het harder 
begon te regenen en hij absoluut een geboeide toehoorder was, 
begon ik tot hem te getuigen. Toen ik hem vroeg wat hij God zou 
vertellen als hij vanavond stierf, en hij een reden moest geven 
waarom God hem zou toelaten in de hemel, antwoordde hij dat hij 
een zeer goed mens was, dus het zou op de dag van het oordeel wel 
goed voor hem uitpakken.

Ik zei daarom: ‘Ik zal u iets meegeven om over na te denken. 
Stel dat uw grootmoeder langskomt op uw verjaardag en u gloed-
nieuwe Nike-Air-Jordan-tennisschoenen cadeau doet ter waarde 
van 120 dollar. U bent er erg blij mee. Vervolgens pakt u uw porte-
monnee, haalt er 120 dollar uit en geeft het aan uw grootmoeder. 
Hoe zou uw grootmoeder zich voelen?’

Als onze recht-
vaardige daden in 
de ogen van een 
volmaakt heilig 
en zuiver God als 
smerige vodden 
zijn, hoe moet Hij 
onze zonden dan 
wel niet zien?
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Hij antwoordde: ‘Zeer beledigd.’
‘Precies,’ vervolgde ik. ‘Ze geeft u een cadeau en u wilt haar 

ervoor betalen. Het enige wat u met een geschenk kunt doen, is het 
aannemen. Dat is precies wat God voor u wil doen. Hij wil u de 
gave van het vergoten bloed van Jezus aan het kruis schenken en 
u probeert ervoor te betalen. Dat is onmogelijk; u kunt het alleen 
maar als een geschenk aanvaarden.’

De politieagent knikte en zei: ‘Dat is het beste voorbeeld dat ik 
ooit gehoord heb.’ Dit voorbeeld van de Nike-schoenen snijdt echt 
hout bij mensen. Probeer het maar eens.

Een vriend van mij gebruikt het volgende voorbeeld als mensen 
zeggen dat ze goed genoeg zijn om in de hemel te komen: Als u 
een verbrande cake neemt en er wit glaceersel op doet, hoe ziet 
hij er dan uit? Zeker, aan de buitenkant ziet hij er goed uit, maar 
hoe smaakt hij als u er een hap van neemt? De meesten van ons 
hebben waarschijnlijk wel eens een hap genomen van een verbrand 
koekje of stuk cake en we waren blij, totdat we bij het verbrande 
gedeelte kwamen. Het smaakt afschuwelijk. Hetzelfde geldt voor 
goede werken: We proberen er aan de buitenkant goed uit te zien, 
maar van binnen zijn we smerig en afschuwelijk - dood in onze 
zonden. We kunnen onze zonde niet bedekken; het moet verwij-
derd worden. Iets moet ons van binnenuit veranderen!

In hoofdstuk 8 zal ik u een voortreffelijk antwoord geven dat u 
kunt gebruiken als mensen zeggen dat ze goed genoeg zijn om in 
de hemel te komen. Het komt rechtstreeks uit de Romeinenbrief en 
het zal de manier waarop u uw geloof met anderen deelt letterlijk 
veranderen.

Tussen twee haakjes, bestaat er een juist antwoord op de dag 
van het oordeel? Absoluut. ‘Ik ben gereinigd door het bloed!’ 1 
Johannes 1:7 zegt: ‘Indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het 
licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van 
Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’ Als u verschillende 
godsdiensten bestudeert, realiseert u zich al snel dat er slechts één 
ding is dat uw zonden kan wegnemen - het zuivere, reinigende 
bloed van Jezus.
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Hoe krijgt u daar deel aan? 1 Johannes 1:9 zegt: ‘Indien wij onze 
zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden 
te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’ Als Zijn 
bloed u gereinigd heeft van al uw zonden, zorg er dan voor dat u 
Hem er vandaag nog voor bedankt!

Als u sterft, wat is er volgens u dan in het hiernamaals? Wat 
denk u te zullen aantreffen als u de aarde verlaat?
Waarschijnlijk is dit mijn favoriete vraag die ik als onderdeel van 
een enquête of in een gesprek gebruik. Ik houd van deze vraag, 
omdat hij tot een open discussie leidt. Er ligt geen aanname aan 
ten grondslag. Bovendien is het zo dat veel mensen met wie ik 
praat echt van deze vraag houden. Het is verbazingwekkend hoe-
veel mensen van die vraag houden, ook al hebben ze geen flauw 
idee wat het juiste antwoord is! Maar daar komen wij het plaatje 
binnen: wij kunnen ze het correcte antwoord geven.

Als u deze vraag stelt, zult u allerlei antwoorden te horen krij-
gen - hemel en hel, hemel en geen hel, niets, reïncarnatie, onze-
ker, een energiebron die zich daar ergens ophoudt, wit licht 
enzovoorts. Een aantal universiteitsstudenten antwoordde kort 
geleden: ‘Buitenaardse wezens.’ (Ik weet niet wat zij op hun colle-
ges onderwezen krijgen, maar het klinkt niet al te best!) Praat een 
tijdje met mensen over hun geestelijke overtuigingen en ontdek 
wat zij geloven. Laat God u te kennen geven wanneer het tijd is om 
over te gaan op de eeuwige waarheid van de Bijbel en Jezus.

Op de Emory universiteit in Atlanta gebruikte ik de enquête-
methode om in gesprek te komen met een studente en ik stelde 
haar bovenstaande vraag. Ze vertelde me dat ze in reïncarnatie 
geloofde.

Vervolgens vroeg ik: ‘Waar haal jij je informatie over reïncarna-
tie vandaan?’ Dat bracht een gesprek van een half uur op gang over 
de dingen waarin zij geloofde. Ze hield zich bezig met een vreemde 
vorm van boeddhisme en ze was zelfs helemaal naar Frankrijk 
afgereisd om onder het onderwijs van een boeddhistische leraar 
te komen.
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Toen ik mijn kans schoon zag om over te gaan op de waarheid, 
spraken we nog eens een half uur over de waarheid van de Bijbel, 
Jezus, zonde enzovoorts. Aan het eind van ons gesprek gaf ik haar 
een traktaatje en een boek. (Als mensen echt op zoek zijn naar de 
waarheid, geef ik ze graag een van de volgende boeken: God gelooft 
niet in atheïsten van Ray Comfort, Bewijs genoeg van Lee Strobel, 
of Meer dan een timmerman van Josh McDowell.)

Ze vertelde me: ‘Ik wil u graag ergens voor bedanken. Mijn 
overtuigingen zijn nogal vreemd; dat hebben vrienden mij verteld. 
Maar u stelde me zo op mijn gemak om erover te praten en daar 
wil ik u echt voor bedanken.’

Ze had gelijk - haar overtuigingen waren behoorlijk eigen-
aardig! Maar we moeten mensen op hun gemak stellen, zodat ze 
ronduit kunnen spreken over wat ze geloven. Als we dan overgaan 
op het evangelie, zullen ze ook naar ons luisteren.

Omdat ik er tijd voor uittrok om een goede verstandhouding 
met haar te ontwikkelen, luisterde ze naar me toen ik over eeu-
wige waarheid sprak. Leren luisteren helpt u ook om achter de 
overtuigingen van anderen te komen, zodat u kunt onderscheiden 
welke leugens, waarmee satan ze heeft vergiftigd, u precies moet 
weerleggen.

Waarom draagt u dat kruisje?
Een vraag stellen over iets dat ze dragen is een eenvoudige manier 
om een gesprek aan te knopen met mensen: een t-shirt, een sie-
raad, een tattoo enzovoorts. U kunt ook iets in uw omgeving 
gebruiken - een foto aan de muur, de natuur, een recente gebeur-
tenis enzovoorts - om het gesprek in de richting van de eeuwig-
heid te sturen. Als u mensen vraagt waarom ze een kruisje dragen, 
geven ze meestal als antwoord: ‘Omdat het mooi staat.’ Dat is alles 
behalve het juiste antwoord. Daarom vraag ik doorgaans: ‘Wist u 
dat er iemand aan dat kruis gestorven is?’ Vaak luidt het antwoord: 
‘Nee.’

Ik voeg daar dan aan toe: ‘Wist u dat het kruis een werktuig is 
om mensen te doden?’ Opnieuw zeggen mensen vaak ‘nee’. Soms 
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vraag ik: ‘Zou u een elektrische stoel om uw nek dragen?’ Dat zet 
mensen echt aan het denken. Het kruis is de elektrische stoel van 
tweeduizend jaar geleden. Satan heeft de belangrijkste en prach-
tigste daad uit de geschiedenis van deze wereld gereduceerd tot 
een sieraad. Ik denk niet dat onze Verlosser Zich aan het kruis liet 
nagelen met de gedachte: Wat zal dit kruis in de toekomst een mooi 
sieraad vormen!

Zo’n soort vraag werkt erg goed om een gesprek op gang te 
brengen. Ik heb mensen meegemaakt die hun leven aan Jezus toe-
wijdden na een gesprek dat begon met het kruisje om hun nek.

Ik was op een dag in een zuivelzaak en het viel me op dat de 
jongeman achter de toonbank ‘#1’ om zijn nek had hangen. ‘Tussen 
twee haakjes, Darius,’ vroeg ik, ‘wie is nummer één?’

‘Dat ben ik,’ pochte hij. ‘Waarom denk u anders dat ik dat om 
mijn nek heb hangen?’ Dit idee maakte hem kennelijk erg enthou-
siast. Hij was vijftien jaar en dacht dat de hele wereld om hem 
draaide.

Ik drong er bij hem op aan: ‘Darius, wie denk je dat er nummer 
één zal zijn op de dag dat je sterft?’ Hij wist het antwoord niet, 
maar voordat ik vertrok zorgde ik ervoor dat hij het wel wist.

Bij een andere gelegenheid was ik in een groot winkelcentrum 
en zag een jongen die een lange, zwarte regenjas droeg en een ket-
ting met een schedel eraan. Ik liep naar hem toe, wees naar zijn 
ketting en informeerde: ‘Wat is dat in ‘s hemelsnaam?’ Hij vertelde 
me dat het een schedel van een muskusrat was - en met zoiets om 
zijn nek liep hij rond in het openbaar!

Hij was hoofdvakstudent filosofie en godsdienst aan de Georgia 
State universiteit. Hij kende absoluut niet het juiste antwoord voor 
de eeuwigheid en ik kreeg de kans om dertig minuten lang met 
hem te praten door zijn ketting als aanleiding voor het gesprek te 
gebruiken.

Een vriend van mij kocht een keer een vliegticket voor me voor 
een vlucht om 7 uur ‘s morgens. (Zou een echte vriend je zoiets aan-
doen?) Ik arriveerde heel vroeg bij de luchthaven en deed mijn best 
om wakker te blijven, toen ik ongeveer twintig stoelen verderop 
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een man van in de twintig zag zitten. Hij droeg een regenbooglint 
op zijn shirt en hij had er nog één om zijn rugzak geknoopt. Het 
regenbooglint is een symbool van de homobeweging. Ik hield mijn 
gezicht tussen mijn handen en dacht: God, het is veel te vroeg om 
te getuigen! Ik ben geen grote fan van vroeg opstaan! Ik wist dat ik 
met deze man moest praten, dus liep ik naar hem toe en ging naast 
hem zitten.

‘Een leuk lint,’ merkte ik op. ‘Waar staat het voor?’ Iemand 
vroeg me eens: ‘Is dat niet een beladen vraag?’ Natuurlijk is het dat. 
We kunnen beladen vragen stellen. Onze antwoorden zijn bela-
den, dus waarom zouden onze vragen dat niet mogen zijn?

De student vertelde me dat het stond voor 
verscheidenheid. Ik vroeg hem waarom hij 
het droeg en hij antwoordde: ‘Wij hadden 
een week van de diversiteit op onze katho-
lieke faculteit en ik vind dat mensen anderen 
moeten laten geloven in wat ze zelf willen 
en op moeten houden ze te vertellen wat ze 
moeten geloven.’

Ik zei: ‘Mag ik je een persoonlijke vraag 
stellen? Ben je homoseksueel?’ Hij zei dat hij 
dat niet was en ik vroeg: ‘Waarom draag je 
dat lint dan?’ Hij herhaalde dat we mensen gewoon moeten laten 
geloven in wat ze zelf willen.

Dat was voor mij een volmaakte inleiding om met hem over 
absolute en relatieve waarheid te praten (waarover ik zal spreken 
in hoofdstuk 10). Twintig minuten later, toen de luchtvaartmaat-
schappij haar laatste mededeling over de vlucht deed, zei hij: ‘Heel 
erg bedankt voor dit gesprek over absolute en relatieve waarheid,’ 
en hij nam het traktaatboekje aan voordat hij het vliegtuig instapte. 
Het was opnieuw een geweldige kans om Gods waarheid te delen 
op basis van iets dat door een persoon gedragen werd.

Toen ik op een dag in Miami was, gingen ik en een vriend van 
de middelbare school iets drinken bij Starbucks. Een  meisje van in 
de twintig, dat achter de toonbank stond, had een paar tatoeages 

We kunnen 
beladen vragen 

stellen. Onze 
antwoorden zijn 

beladen, dus 
waarom zouden 
onze vragen dat 
niet mogen zijn?
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op haar nek, en ik vroeg waar die voor stonden. Ze legde uit dat 
het Egyptische symbolen waren - één stond voor de aarde en de 
andere voor de eeuwigheid.

Dat was een goede aanzet voor een gesprek van tien minuten. 
Ze zei dat ze op dat punt in haar leven echt op zoek was, dus gaf ik 
haar tien dollar voor een boek dat ik haar graag wilde laten lezen. 
Ik bemoedigde haar, schudde haar de hand en vertrok.

Toen mijn vriend en ik buiten stonden, vroeg hij: ‘Heb je haar 
ogen gezien, Mark, toen je je omdraaide en naar buiten liep?’

‘Bruce, ik draaide me om en liep weg; natuurlijk heb ik haar 
ogen toen niet gezien!’

Hij zei: ‘Ze zette grote ogen op!’
Waarschijnlijk kon ze niet geloven dat een klant er tijd voor 

wilde uittrekken om tegenover haar te getuigen, maar vooral niet 
dat iemand haar zomaar tien dollar gaf om er een boek van te 
kopen. Ze kon met dat geld doen wat ze wilde! Maar als het aan-
komt op geloof, is het belangrijk om ons geld te zaaien naar wat wij 
gesproken hebben.

Wilt u naar de hemel?
Dat is een geweldige vraag, want iedereen antwoordt: ‘Ja,’ of ‘Als 
die bestaat.’ De volgende vraag die u dan kunt stellen luidt: ‘Weet 
u hoe u daar komt?’ of: ‘Mag ik u vertellen hoe u daar komt?’ Met 
een paar vragen kunt u het evangelie met ze delen.

Ik sprak eens met een man uit Noorwegen en vroeg: ‘Wilt u 
naar de hemel?’

‘Natuurlijk wil ik dat,’ antwoordde hij.
‘Weet u hoe u daar komt?’ vroeg ik.
‘Ik heb geen flauw idee,’ was zijn reactie.
‘Weet u hoe u vanaf deze plaats terugkomt in Noorwegen?’
‘Ja. Ik stap in mijn auto en rijd naar het vliegveld. Ik stap op een 

vliegtuig en vlieg naar Noorwegen. Daar stap ik in mijn auto en 
rijd naar mijn huis.’

‘U weet dus hoe u naar Noorwegen moet, maar niet hoe u in de 
hemel komt?’ vroeg ik.
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‘Nope.’
‘Dan is dit uw geluksdag,’ zei ik, ‘want ik weet hoe u daar kunt 

komen!’
Eigenlijk geloof ik niet in toeval; ik geloof in de voorzienige 

hand van een almachtige God. Maar is het mogelijk dat het van-
daag een ‘geluksdag’ kan zijn voor iemand die het plan heeft opge-
vat om naar het winkelcentrum te gaan of naar zijn werk, maar 
dat de God van dit universum u op zijn pad brengt om hem de 
eeuwige informatie aan te reiken die hij zo wanhopig hard nodig 
heeft?

Stap uit in geloof en vertel iemand over de enige weg naar de 
hemel - Jezus - en u zou weleens een gebedsverhoring kunnen zijn!

Wat is voor u het allerbelangrijkste op aarde? Wat denkt u dat 
het allerbelangrijkste voor u zal zijn op de dag dat u sterft?
Dit is een andere geweldige vraag voor een enquête. Met deze 
vraag komt u onmiddellijk te weten wat mensen hoogachten in 
het leven. Op de eerste vraag zult u vaak antwoorden krijgen als 
geld, familie, gezondheid, enzovoorts. Verbazingwekkend genoeg 
zullen mensen op de tweede vraag vaak hetzelfde antwoord geven 
als op de eerste vraag.

Op een luchthaven zat ik een keer naast een man en ik vroeg 
hem of hij mij wilde helpen bij een project. Op zeer vriendelijke 
wijze ging hij akkoord. Ik vroeg: ‘Wat is voor u het allerbelangrijk-
ste op aarde?’

Hij gaf een veel voorkomend antwoord: ‘Mijn familie.’
Ik vervolgde: ‘Wat denkt u dat het allerbelangrijkste voor u zal 

zijn op de dag dat u sterft?’
Opnieuw gaf hij als antwoord: ‘Mijn familie.’ Ik vroeg hem wat 

hij bedoelde en hij legde het mij uit: ‘Als ik er niet meer ben hoop 
ik genoeg geld achter te laten voor de zorg van mijn familie.’

Ik vroeg: ‘Zou het allerbelangrijkste op die dag niet de vraag 
moeten zijn waar u heengaat en of u er zeker van bent dat uw fami-
lie daar ook terechtkomt? ‘

‘Daar heb ik nooit eerder over nagedacht,’ antwoordde hij. We 
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kregen een geweldig gesprek, omdat hij door deze vragen na ging 
denken over eeuwige aangelegenheden.

Gebruik woordbeelden
Als u met de verlorenen praat, dan kunnen woordbeelden ervoor 
zorgen dat ze geestelijke kwesties beter doorgronden. Als ik met 
iemand gesproken heb over zonde, bekering en het bloed van 
Jezus, gebruik ik dikwijls een woordbeeld zoals dit: ‘Het is alsof u 
nog een beveiligings-tag aan uw spijkerbroek hebt zitten. Als u de 
winkel uitloopt, wat zal er dan gebeuren?’

Als de persoon in kwestie antwoordt dat het alarm af zou gaan, 
zeg ik: ‘Precies. Zo moet u zich de hemel voorstellen. Stel dat er 

sensoren aan de poorten van de hemel zitten 
en dat u er probeert binnen te komen. Wat is 
het enige dat het alarm af kan laten gaan als 
u binnen probeert te komen?’

Doorgaans luidt het antwoord: ‘Mijn 
zonde.’

‘Dat klopt. Als u de aarde eenmaal hebt 
verlaten, zal uw zonde het alarm in werking 
stellen. Maar als u gereinigd bent van al uw 
zonde door het bloed van Jezus Christus, kunt 
u dan wel door de poorten naar binnengaan?’

En altijd antwoordt de persoon in kwestie: ‘Ja’ - dikwijls met 
een brede glimlach! De meeste mensen hebben weleens het alarm 
van een warenhuis af horen gaan en niemand wil de dader zijn die 
het in werking stelt.

Natuurlijk wil ook niemand van ons dat dit in eeuwig opzicht 
gebeurt. Mensen hebben weinig moeite om dit voorbeeld te 
begrijpen.

Toen ik eens getuigde tot een tiener in een groot winkelcen-
trum, scheen hij maar weinig van het kruis te begrijpen. Mijn oog 
viel op een tekst op een winkelruit die aangaf dat er uitverkoop 
was. Ik vroeg: ‘Als je favoriete winkel uitverkoop hield en er zou 
vijftig procent afgaan van alle kleding, zou je dan iets kopen?’

Stap uit in geloof, 
vertel iemand 
over Jezus - de 
enige weg naar 
de hemel - en u 
zou weleens een 
gebedsverhoring 
kunnen zijn!
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Hij antwoordde: ‘Natuurlijk zou ik iets kopen.’
‘Als er negenennegentig procent van alle kleding af zou gaan, 

zou je dan iets kopen?’
‘Ik zou niet alleen voor mezelf dingen kopen, maar ook voor 

mijn vrienden!’ (Dat geloof ik direct, want de kleding kost dan 
vijftig cent per artikel!)

‘Als je een aanbod van negenennegentig procent korting op kle-
ding accepteert,’ zei ik, ‘waarom zou je dan in ‘s hemelsnaam niet 
een aanbod van honderd procent korting op al je zonden accep-
teren - die van het verleden, heden en van de toekomst - schoon 
gewassen door het bloed van Jezus Christus?’ Ik kon zien dat hij 
het eindelijk begreep.

Het is letterlijk de beste overeenkomst uit het hele universum! 
Stel het zo aan mensen voor. Iedereen houdt van een goede over-
eenkomst. Jezus is het allerbeste dat ooit heeft plaatsgevonden in 
de geschiedenis van dit universum. Zorg ervoor dat mensen dat te 
weten komen!

In het volgende hoofdstuk kijken we naar de bijbelse wijze van 
het bekendmaken van het evangelie, waardoor de verlorenen het 
begrijpen. Lees het biddend en laat het de manier waarop u uw 
geloof met anderen deelt veranderen.



Waar zij Hem kruisigden en met Hem twee anderen,
aan weerszijden één, en Jezus in het midden.

Johannes 19:18
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Schuldig!
‘God zij gedankt als de wet zo werkt dat zij al het vertrouwen 

van een zondaar in zichzelf wegneemt! Zorgen dat de melaatse 
toegeeft dat hij ongeneeslijk ziek is, is een geweldige manier om 

hem ertoe te bewegen tot de goddelijke Redder te gaan, die 
als enige in staat is om hem te genezen. Dat is het hele doel 

van de wet voor mensen die God zal redden.’
Charles Haddon Spurgeon

Ik kan niet onder woorden brengen hoe belangrijk dit hoofd-
stuk is voor het delen van uw geloof met anderen. De infor-
matie in dit hoofdstuk is zeer belangrijk als we de verlorenen 

willen helpen inzien dat ze de Redder nodig hebben.
Er zijn drie dingen waarover u in elk gesprek zou moeten praten 

wanneer u uw geloof met anderen deelt. Deze zijn zonde, bekering 
en het kruis. Als u niet uitlegt wat zonde is, zullen mensen zich 
niet realiseren dat ze een Redder nodig hebben. Als u Jezus met 
ze deelt zonder over zonde te praten, dan wordt Hij simpelweg een 
godsdienstig persoon zoals Mohammed of Boeddha - de mensen 
zullen niet weten waarom Jezus het enige antwoord is of waarom 
ze Hem nodig hebben.

Als ze over zonde spreken, citeren de meeste gelovigen Romeinen 
3:23, waar staat: ‘Want allen hebben gezondigd en derven de heer-
lijkheid Gods.’ De verlorenen zullen dit vers pas begrijpen als ze 
de definitie van een van deze woorden kennen. Ze moeten weten 
wat ‘zonde’ is. Het Griekse woord voor zonde is een vakterm uit 
de boogschieterij en betekent ‘de roos missen’ - er is een bepaalde 
norm en die heb je niet bereikt. Stelt u zich de roos op een schiet-

Hoofdstuk 8
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schijf voor. Als u een pijl afschiet op de schietschijf en u mist de 
roos, dan hebt u het doel gemist: Zonde!

Om de dingen eenvoudig te houden, moeten de verlorenen 
weten wat het doel is, zodat ze weten of ze het gehaald of gemist 
hebben. De Bijbel laten interpreteren door de Bijbel is een zeer 
goede methode om bijbelse concepten te begrijpen. Het antwoord 
staat waarschijnlijk ergens in de Bijbel en ligt niet zomaar in de 
mening van iemand. Dat is de reden waarom we het Woord van de 
almachtige God boven al het andere moeten kennen. In dit geval 
hoeven we slechts een paar verzen ervoor te kijken om het ant-
woord aan te treffen.

Romeinen 3:19-20 zegt: ‘Nu weten wij, dat de wet, bij al wat 
zij zegt, tot hen spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond 
gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, daarom, 
dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal 
worden, want wet doet zonde kennen.’

De wet moet heel belangrijk zijn: hij zal niet alleen de monden 
van mensen stoppen (ze ervan weerhouden om zichzelf te recht-
vaardigen), maar hij zal ze ook laten zien dat ze schuldig staan voor 
God. En het is de wet die kennis van zonde met zich meebrengt. 
Om te kunnen begrijpen wat zonde is, moeten we dus weten wat 
de wet is.

Psalm 19:7 (SV) informeert ons: ‘De wet des Heren is volmaakt, 
bekerende de ziel.’ De wet is volmaakt en bekeert de ziel. Wat is 
deze wet?

1 Johannes 3:4 zegt: ‘Ieder, die de zonde doet, doet ook de wet-
teloosheid, en de zonde is wetteloosheid.’ De wet overtreden is 
zonde. Punt.

De laatste aanwijzing in onze zoektocht staat in Romeinen 
7:7 - ‘Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! 
Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; 
immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, 
indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren.’

Als de wet zegt: ‘Gij zult niet begeren,’ wat is dan precies die 
wet? ‘Gij zult niet begeren’ is het tiende gebod uit de tien geboden. 
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De wet moet dus slaan op de tien geboden. Om te weten wat zonde 
is, moeten we daarom weten wat de tien geboden zijn.

De tien geboden
De tien geboden worden zowel in Exodus 20 als in Deuteronomium 
5 genoemd en als ze tweemaal vermeld worden door God in zijn 
heilige Schrift, dan moeten ze erg belangrijk zijn. Laten we de tien 
geboden eens bekijken (uit Exodus 20:3-10):

1. ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’ 
(vers 3).
Dit betekent dat God het brandpunt van uw affecties moet zijn. 
De god van de rijke jongeling was geld. Wat heeft uw affectie? 
Waar gaan uw gedachten naar uit? Waar denkt u over als u uw 
hoofd op uw kussen legt?

2. ‘Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van 
wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, 
noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor 
die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, 
ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen 
bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde 
geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe 
aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden 
onderhouden’ (verzen 4-6).
Het gouden kalf is hiervan waarschijnlijk het klassieke voor-
beeld in de Bijbel, hoewel een afgod geen tastbaar item hoeft 
te zijn. Telkens als mensen iets scheppen dat past bij hun eigen 
beeld, maken ze ook een afgod. Ik sprak bijvoorbeeld kort 
geleden met een meisje dat christen beweerde te zijn, maar ze 
zei dat de god waarin zij geloofde nooit een hel zou hebben 
geschapen. Dat is niet de God van de Bijbel; haar god bestaat 
niet. Sommige mensen willen een wetteloze god. Die god 
bestaat evenmin.
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3. Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, 
want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel 
gebruikt (vers 7).
Is het niet verbazingwekkend hoe satan de heiligste naam van 
het universum veranderd heeft in een naam die wij spottend 
of zelfs als een vloekwoord gebruiken?

4. ‘Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt’ (vers 8).
Het doet er niet toe wat u precies verstaat onder het houden 
van de sabbatdag: u hebt het verbroken, net als ieder ander.

5. ‘Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden 
in het land dat de Here, uw God, u geven zal’ (vers 12).
Dit is een onvoorwaardelijke uitspraak. Het betekent niet dat 
je je ouders alleen moet eren als ze het goed vinden dat je laat 
uitgaat, of als je denkt dat zij het waard zijn, of wat dan ook.
Ouders moeten gerespecteerd worden, simpelweg omdat het 
ouders zijn. Dit gebod heeft niets te maken met de waardig-
heid van de ouders, maar alles met de gehoorzaamheid van de 
kinderen.

6. ‘Gij zult niet doodslaan’ (vers 13).
In het Hebreeuws staat ‘moorden,’ niet ‘doden’. God maakte 
dit gebod heel ongecompliceerd. We noemen abortus mis-
schien een ‘keuze,’ maar het is nog altijd moord. Het is het 
wegnemen van een onschuldig leven. Jezus zei in de Bergrede 
dat zelfs iemand haten of boos zijn op iemand hetzelfde is als 
moord (Matteüs 5:21-22). Hij beoordeelt zowel de binnenkant 
(ons hart) als de buitenkant (onze daden).

7. ‘Gij zult niet echtbreken’ (vers 14).
In de Bergrede laat Jezus ons weten dat zelfs het kijken naar 
iemand met lust gelijk staat aan het plegen van overspel 
(Matteüs 5:27-28). God vindt de intentie belangrijk, ook als wij 
dat niet belangrijk vinden.
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8. ‘Gij zult niet stelen’ (vers 15).
Diefstal is diefstal, ongeacht de waarde. Of er nu iets kleins 
of groots wordt gestolen, in Gods ogen blijft het stelen. Een 
antwoord stelen van iemand anders tijdens een toets op school 
en het stelen van tijd van een werkgever vallen beide onder 
diefstal.

9. ‘Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste’ 
(vers 16).
Liegen is verkeerd in de ogen van God die zegt: ‘En gij zult de 
waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken’ (Johannes 
8:32). Grote leugens, kleine leugentjes of leugentjes om bestwil 
- voor God blijven het leugens.

10.  ‘Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren 
uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienst-
maagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw 
naaste is’ (vers 17)
We begeren voordat we stelen. We begeren voordat we over-
spel plegen. Begeren opent de sluisdeuren van zonde.

Nu we de tien geboden bekeken hebben, 
denken we misschien dat we zo slecht nog 
niet zijn als we er slechts een paar geschonden 
hebben. Misschien hebben we het doel gemist, 
maar we denken dat we het wel opnieuw 
kunnen proberen, waarbij we iets beter ons 
best doen. De Bijbel zegt echter: ‘Want wie 
de gehele wet houdt, maar op één punt strui-
kelt, is schuldig geworden aan alle geboden’ 
(Jakobus 2:10). Als we slechts één van de tien 
geboden geschonden hebben, dan is dat alsof 
we ze allemaal geschonden hebben. Dat is 
een behoorlijk zware maatstaf om na te leven. Volgens die norm 
zijn Adolf Hitler, Jack de Ripper, Osama bin Laden, Billy Graham, 

Nu we de tien 
geboden bekeken 

hebben, denken 
we misschien 

dat we zo slecht 
nog niet zijn als 
we er slechts een 
paar geschonden 

hebben.





ONE HEARTBEAT AWAY

114

Moeder Teresa, u en ik allemaal even schuldig. Dat brengt ieder 
van ons in een eeuwige wereld van kwelling, ware het niet dat God 
heeft voorzien in een manier om de zonden die we begaan hebben 
weg te nemen.

Numeri 32:23 waarschuwt ons: ‘Maar doet gij aldus niet, zie, 
dan zondigt gij tegen de Here, en gij zult gewaar worden, dat uw 
zonde u vinden zal.’ We kunnen proberen om onze zonden te ver-
bergen door af en toe goede werken te doen, maar onze zonde zal 
ons zonder meer vinden als we op een dag voor de troon van de 
almachtige God staan.

Is er uit deze ellendige realiteit een uitweg, of zijn we simpelweg 
verdoemd door deze wet? Geloof me maar, er is hoop! En die hoop 
ligt in de Zoon van God en in zijn bloed.

Onze mentor
Galaten 3:24 legt uit dat ‘de wet een schoolmeester voor ons 
geweest is tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden 
worden.’ Dat is het doel van de wet: de wet leidt ons rechtstreeks 
tot Jezus. Mensen proberen gerechtvaardigd te worden door hun 
werken, maar de wet leidt ons tot Jezus, zodat we gerechtvaardigd 
kunnen worden door ons geloof en niet door onze werken.

Het Grieks is een zeer beschrijvende taal. Het Griekse woord 
voor ‘schoolmeester,’ in Galaten 3:24, kan ook 
vertaald worden met ‘mentor’ of ‘leraar’. Het 
beschrijft iemand die een kind naar school 
droeg of met hem meeliep, om er zeker van 
te zijn dat hij daar zou arriveren. Ziet u nu 
hoe de wet werkt? Hij zal iemand letterlijk 
en rechtstreeks tot het kruis leiden en daar 
willen we altijd heen als we in gesprek met 

iemand raken en tot hem getuigen.
Toen ik eens luisterde naar een preek van een voorganger die 

vroeger in de reclame had gezeten, ging mijn aandacht vooral uit 
naar een bepaalde uitspraak.

In reclameboodschappen, zo legde hij uit, zeggen adverteerders 
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nooit waarom hun product beter is dan dat van de concurrentie. 
In plaats daarvan roepen ze een verlangen op naar hun product, 
zodat mensen het willen kopen. Waarom zetten ze in reclames een 
aantrekkelijke vrouw naast de auto? Ze pro-
beren een begeerte in u op te wekken, zodat u 
hun product zult kopen.

Het viel me op dat dit precies is wat de 
wet van God, de tien geboden, voor een zon-
daar doet. Zondaars hun persoonlijke schuld 
helpen inzien tegenover een heilig, rechtvaar-
dig God, zal in hen een verlangen opwekken 
om van hun zonde af te komen. Dan zullen ze 
een verlangen hebben naar Jezus en zijn rei-
nigende bloed.

Romeinen 2:15 zegt: ‘Immers, zij tonen, 
dat het werk der wet in hun harten geschreven 
is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun 
gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen.’

Hier verklaart God duidelijk dat Hij Zijn wet in het hart van 
de mens geschreven heeft; hun geweten zal daarvan getuigen. 
Consciëntie, een synoniem van geweten, (con + sciëntie) betekent 
‘met kennis’. De verlorenen zullen kennis hebben van hun zonde.

Door de tien geboden met ze door te nemen tijdens het getui-
gen, kunnen we deze kennis op de voorgrond plaatsen en dan 
zullen ze inzien dat ze het kruis nodig hebben.

Ik was aanwezig bij een kapeldienst van een christelijke univer-
siteit omdat ik er zou spreken. Ze speelden een video af van een 
zendeling van de universiteit die werkte in Papoea-Nieuw-Guinea. 
Hij verklaarde dat de mensen in dat gebied niet beschikten over 
een geschreven taal; alles werd bij monde overgebracht of in woor-
den doorgegeven. Interessant genoeg hadden ze een mondelinge 
gedragscode, aan de hand waarvan ze leefden. Een van hun regels 
was dat ze de vrouw van hun naasten niet mochten aanraken.

Dit klinkt als het zevende gebod dat zegt dat we niet mogen 
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echtbreken. Een andere regel was dat ze niet andermans spullen 
in bezit mochten nemen. Dat is wat het achtste gebod ons vertelt, 
namelijk dat we niet mogen stelen. Andere regels waren dat ze 
geen mensen mochten vermoorden of leugens over hen mochten 
vertellen. Ze beschikten niet over geschreven communicatie, maar 
de wet van God was in hun harten geschreven en ze kenden het 
verschil tussen goed en kwaad.

Het in de praktijk brengen
Hoe passen we deze manier van spreken over zonde toe in een 
gesprek? Eigenlijk is het heel eenvoudig. Op een zondagochtend, 
toen ik in een kerk in Hilton Head, South Carolina sprak, gaf ik 
alle aanwezigen de opdracht om hun geloof met iemand te delen 
nog voor ze die avond terug zouden keren naar de kerk. Als ik een 
opdracht geef, wil ik het zelf ook graag doen. Toen ik terugreed 
naar het huis waar ik logeerde, merkte ik een jongeman op met 
een skateboard. Ik houd ervan om met skaters te praten - het zijn 
zelden christenen en over het algemeen staan ze erg open voor een 
gesprek. Ik begin altijd met het verzoek om mij hun beste skate-
boardtruc te laten zien. Ze houden ervan om indruk te maken en 
het helpt om een vriendschap te ontwikkelen voor we met iemand 
een gesprek beginnen.

Deze jongeman was een achttienjarige middelbare scholier. 
Nadat we een paar minuten gepraat hadden, zei ik: ‘Mag ik je een 
interessante vraag stellen?’

‘Natuurlijk,’ antwoordde hij.
Ik vroeg: ‘Als je vanavond zou sterven, weet je dan honderd pro-

cent zeker dat je naar de hemel zult gaan?’
Onmiddellijk antwoordde hij: ‘Ja.’
‘Hoe weet je dat zo zeker?’
‘Omdat ik echt een goed mens ben.’
‘God gaf ons een norm aan de hand waarvan we kunnen bepa-

len of we goed zijn,’ legde ik uit, ‘en die norm wordt de tien gebo-
den genoemd. Heb je daar weleens van gehoord?’

Hij antwoordde dat dit zo was, dus zei ik: ‘Laten we eens kijken 
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hoe je het ervan afbrengt. Heb je weleens een leugen verteld?’
‘Ja.’
‘Wat ben je als je een leugen vertelt?’ vroeg ik.
‘Een leugenaar.’
‘Dat klopt. Heb je ooit iets gestolen?’
‘Ja.’
‘Wat ben je als je gestolen hebt?’
‘Een dief,’ antwoordde hij.
‘Heb je ooit iemand begeerd in je hart?’
Hij antwoordde: ‘Natuurlijk.’
‘Jezus zei dat dit hetzelfde is als het plegen van overspel. Je hebt 

zelf toegegeven dat je een leugenaar, een dief en een echtbreker 
van hart bent. Dat klinkt niet half zo goed als je een paar minuten 
geleden hebt beweerd.’

‘Opeens liet hij zijn hoofd hangen. Toen de waarheid aan het 
licht kwam, bleek hij volgens de norm van God helemaal niet zo 
goed te zijn. Dat is niemand. Toen ik vervolgens overging op het 
kruis, sneed het opeens hout voor hem.

Een van de grootste leugens die satan 
de verlorenen vertelt, is dat ze goed genoeg 
zullen zijn voor God op de dag van het oor-
deel. Als ze een oude vrouw geholpen hebben 
om de weg over te steken, als ze een paar 
dollar op de offerschaal hebben gelegd, als ze 
de bestverzorgde tuin van de buurt hebben 
gehad, dan is alles in orde op de dag van het 
oordeel. Ziet u hoe de wet werkt en hoe hij 
korte metten maakt met die leugen?

Onlangs zag ik een deel van de film Saving 
Private Ryan. Aan het eind van de film zien we soldaat Ryan, die 
de veldslagen van de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd, als een 
oudere man. Om zichzelf ervan te overtuigen dat hij de belofte aan 
een stervende soldaat had volbracht, deed hij een beroep op zijn 
vrouw: ‘Zeg me dat ik een goed leven heb geleid. Zeg me dat ik een 
goed mens ben.’ Hij probeerde zijn leven te rechtvaardigen door 
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een goed mens te zijn. Het probleem was alleen dat hij het aan zijn 
vrouw vroeg. Iemand anders zal niet oordelen of we goed genoeg 
zijn geweest.

De Bijbel zegt expliciet dat we voor God zullen staan als we 
sterven - en niet voor iemand anders (Romeinen 2:16; 2 Korintiërs 
5:10; Openbaring 20:11-15). Alleen zijn mening is van belang en 
volgens zijn norm zitten we allemaal in de problemen en hebben 
we wanhopig hard een Verlosser nodig. Is het niet fijn te weten dat 
God daarin heeft voorzien en dat Hij er is voor iedereen die Hem 
daadwerkelijk wil ontvangen?

Een spelshow
Op een dag vloog ik terug naar Atlanta vanuit Colorado waar ik 
gesproken had op een kamp dat georganiseerd werd door ‘Summit 
Ministries’. (Het is het beste christelijke leiderschapskamp van 
het land. Als u wilt leren hoe u de christelijke wereldbeschouwing 
kunt verdedigen en hoe u vrijmoedig stelling kunt nemen voor 
Christus, waar u ook bent, neem dan contact op met ‘Summit 
Ministries’ op www.summit.org of via 719-685-9103.)

Een vrouw zat twee stoelen verderop en had wat persoonlijke 
bagage op de stoelen tussen ons in gezet. Ik wierp er een blik op 
en zag een DMB-sticker met een heleboel handtekeningen erop. 
DMB staat voor de Dave Matthews Band, een niet-kerkelijke band 
die populair is onder tieners en studenten.

Ik vroeg haar waarom ze die sticker had en ze legde me uit dat ze 
de avond ervoor naar een concert was geweest van Dave Matthews 
in Denver. Ze zei dat er 70.000 bezoekers waren. Dat zijn een hele-
boel mensen! Bid voor de dag waarop we 70.000 mensen de stadi-
ons zullen zien binnenstromen voor kerkdiensten, en niet alleen 
als Billy Graham er spreekt.

Toen ik vroeg hoe ze aan de handtekeningen van de bandleden 
kwam, antwoordde ze: ‘Ik ben diskjockey bij een rockzender in 
Baltimore en ik mocht een kijkje achter de schermen nemen.’ Dat 
was niet niks en het was duidelijk dat ze er trots op was. Nadat we 
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een tijdje gekletst hadden, zei ik: ‘Mag ik u een interessante vraag 
stellen?’

‘Natuurlijk,’ antwoordde ze.
‘Wat is er volgens u in het hiernamaals als u sterft?’
‘Ik houd van die vraag,’ antwoordde ze. ‘Ik ben grootgebracht 

met de lutherse kerk, dus ik geloof dat er een hemel en een hel is, 
maar de laatste tijd heb ik me verdiept in reïncarnatie.’ We spraken 
daarom een tijdje over reïncarnatie. Tenslotte vroeg ik: ‘Ervan uit-
gaand dat de Bijbel gelijk heeft, bestaat er een hemel en een hel. Als 
dat zo is en u zou vandaag sterven, waar zult u dan terechtkomen?’

‘O, ik ga absoluut naar de hemel,’ zei ze.
‘Hoe weet u dat zo zeker?’
Met een zelfverzekerde houding antwoordde ze: ‘Omdat ik een 

goed mens ben.’
Ik sta ervan versteld dat er zoveel kwaad is in de wereld, want 

iedereen die ik tegenkom is zo’n goed mens! Ik zei: ‘God heeft ons 
een norm voor goed en kwaad gegeven en die wordt de tien gebo-
den genoemd. Laten we eens kijken hoe u het ervan afbrengt.’

Enthousiast ging ze akkoord. Het leek wel of het om een spel-
show ging en ze wilde wel eens weten hoeveel vragen ze goed zou 
beantwoorden.

Ik begon: ‘Heeft u ooit een leugen verteld?’
‘Ja.’
‘Wat bent u als u een leugen vertelt?’
Nogal arrogant antwoordde ze: ‘Een zondaar,’ bijna alsof ze er 

trots op was.
Ik zei: ‘Nee, wees specifieker, wat bent u als u een leugen vertelt?’
Plotseling liet ze haar hoofd hangen; ze wilde me niet aankij-

ken. Ziet u, de wet van God is in ons hart geschreven. Met haar 
hoofd hangend zei ze: ‘Ik wil het niet zeggen.’

Ik stelde haar gerust: ‘Zeg het maar gewoon, want ik heb het-
zelfde gedaan.’

‘Een leugenaar,’ antwoordde ze.
Ik ging verder: ‘Heeft u ooit iets gestolen?’
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Haar hoofd was weer opgeheven en ze zei: ‘Ja.’ Opnieuw drong 
ik er bij haar op aan: ‘Wat bent u als u gestolen heeft?’

‘Een dief.’
‘Hebt u ooit iemand begeerd in uw hart?’
‘Ja,’ antwoordde ze.
‘Jezus zei dat dit hetzelfde is als overspel plegen. Hebt u de naam 

van de Heer ooit ijdel gebruikt?’
‘Ja.’
‘Dat wordt godslastering genoemd. Bent u ooit kwaad op 

iemand geweest?’
‘Absoluut,’ zei ze. Dat was een interessant antwoord.
‘Jezus zegt dat dit hetzelfde is als het plegen van moord,’ legde 

ik haar uit. ‘U hebt zelf toegegeven dat u een leugenaar, een dief, 
een overspelige, een godslasteraar en een moordenaar bent. Zult u 
schuldig worden bevonden op de dag van het oordeel?’

Merk op dat ik haar niet eenmaal ver-
teld had dat ze een zondaar was. Ze vertelde 
me alleen dat ze dit allemaal was. Om die 
reden hoeft u zich nooit zorgen te maken dat 
u mensen aanstoot geeft wanneer u de tien 
geboden bij het getuigen gebruikt. De verlo-
renen geven simpelweg woordelijk toe wat ze 
in hun hart al weten.

‘Ik zal schuldig worden bevonden,’ ant-
woordde ze.

‘Betekent dit dat u naar de hemel of naar 
de hel zult gaan?’

‘Naar de hel,’ zei ze. Merk op dat ze in 
ongeveer vijf minuten tijd was overgegaan 

van een goed mens naar iemand die naar de hel zou gaan!
Ik vervolgde: ‘Als u op de dag van het oordeel over kunt gaan 

van schuldig naar onschuldig, zou dat dan goed nieuws zijn?’ Als 
mensen zich hun zonde realiseren kunnen ze bijna niet wachten 
om het goede nieuws te horen.

‘Ja!’ zei ze.

Stap uit in geloof, 
wees een waar-
achtig getuige en 
doe zoals Jezus 
deed, en dan 
zal God u meer 
geweldige dingen 
laten zien dan 
u zich ooit had 
kunnen voorstel-
len!
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Ik trok er vervolgens tijd voor uit om haar te vertellen over 
bekering, het kruis en wat het bloed van Jezus voor haar kon bete-
kenen. Ze was zeer geïnteresseerd toen ik haar over het kruis ver-
telde, want ze wist hoe hard ze het nodig had. Dit is geen quizpro-
gramma! Als we ons geloof met anderen delen willen we mensen 
vaak het antwoord geven (Jezus) - maar ze weten nog niet eens hoe 
de vraag luidt! Zorg ervoor dat u Jezus pas met anderen deelt zodra 
ze inzien hoe hard ze Hem nodig hebben. Dan pas kunnen ze wijs 
worden uit zijn vergoten bloed. Als ik ergens rondbazuinde: ‘Vier, 
vier, vier,’ dan zou u denken dat ik gek was. Maar als ik eerst vroeg: 
‘Hoeveel is twee plus twee,’ dan zou ‘vier’ steekhoudend zijn. Stel 
eerst het probleem vast en geef daarna het antwoord.

Aan het eind van de vliegreis vroeg ze mijn postadres en 
e-mailadres zodat ze met mij in contact kon blijven. Toen we in 
Atlanta uit het vliegtuig stapten had ze aanwijzingen nodig voor 
haar volgende vlucht en dus gaf ik haar die. Daarna keek ze me aan 
en vroeg: ‘Mag ik u omhelzen?’

Daar stonden we, aanvankelijk volkomen vreemden voor 
elkaar. Op zeer liefdevolle wijze deelde ik de waarheid met haar 
en ik zorgde ervoor dat ik over zonde sprak. Ze waardeerde dat 
zo erg dat ze zich helemaal op haar gemak voelde en me aan het 
eind van ons gesprek zelfs wilde omhelzen. Stap uit in geloof, wees 
een waarachtig getuige en doe zoals Jezus deed, en dan zal God 
u meer geweldige dingen laten zien dan u zich ooit had kunnen 
voorstellen!

Het werkt echt!
Ik houd ervan om te getuigen in de gedeeltes van steden waar de 
bars zijn, met name in de zomer. Gewoonlijk zijn daar erg veel 
mensen die er rondhangen of die van bar naar bar gaan, en velen 
van hen zitten om een praatje verlegen. Op een zaterdagavond in 
‘Buckhead,’ het gedeelte van Atlanta waar de bars zijn, paste ik 
mijn enquêtemethode toe om in gesprek te komen met een stel-
letje. Ze waren ongeveer twintig jaar oud.

Nadat de jonge vrouw mij een antwoord had gegeven, zei de 
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jongen: ‘Er is een hemel en een hel. En als ik sterf ga ik naar de 
hemel, want ik houd mij aan de tien geboden.’ Het duurde niet 
lang om mijn doel te bereiken! ‘Okay,’ begon ik, ‘laten we eens zien 
hoe je het ervan afbrengt. Heb je ooit een leugen verteld?’

‘Nope,’ zei hij.
Ik dacht: We hebben allemaal weleens gelogen. Je hebt mij zojuist 

voorgelogen met dat antwoord! Ik zei: ‘Wat bedoel je met ‘nope’?’
‘Ik heb de waarheid gewoon wat mooier gemaakt.’
Hij dacht dat hij me te pakken had, maar ik vroeg: ‘Hoe mooi 

kun je een waarheid maken voordat het een leugen wordt?’ Hij 
glimlachte en gaf toe: ‘Okay, ik heb weleens gelogen.’

‘Wat ben je als je een leugen vertelt?’ vroeg ik.
‘Een leugenaar.’
‘Heb je ooit iets gestolen?’
‘Ja.’
‘Wat ben je als je iets gestolen hebt?’
‘Een dief.’
Ik ging verder: ‘Heb je in je hart ooit een meisje begeerd?’
‘Nee,’ luidde zijn antwoord.
Onmiddellijk richtte zijn vriendin een vinger op hem en zei: 

‘Je hebt mij begeerd!’ Nu zat hij in de problemen! Toen ze dat zei 
reageerde hij met een vloekwoord - hij gebruikte de naam van de 
Heer ijdel.

Ik zei: ‘Wacht eens even. Je hebt zojuist nog een gebod geschon-
den! Je hebt nog geen enkel pluspunt en we hebben pas vier gebo-
den gehad! Zul je schuldig of onschuldig bevonden worden op de 
dag van het oordeel?’ ‘Schuldig,’ zei hij, en u weet hoe het gesprek 
verder verliep. Het is onvoorstelbaar doeltreffend om de tien gebo-
den te gebruiken.

Nadat ik gesproken had in een kerk in Kansas, kwamen er aan 
het eind van de dienst mensen naar voren om hun getuigenis te 
geven. Een bepaalde vrouw zei dat ze al zesentwintig jaar naar de 
kerk ging, maar dat dit de eerste keer was dat ze kon zeggen dat ze 
gereinigd was van haar zonde en recht stond voor Jezus Christus.

Tijdens de preek had ik gesproken over het getuigen en hoe we 
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de tien geboden daarbij kunnen gebruiken. Ze zei dat ze van Jezus 
afwist, maar nog niet volledig had begrepen waarom ze Hem nodig 
had. Dankzij de tien geboden realiseerde ze zich dat ze schuldig 
stond tegenover God en de geboden leidden haar rechtstreeks tot 
het kruis!

Bij een andere gelegenheid sprak ik op een samenkomst van 
de ‘Broederschap van Christelijke Atleten’ aan de Clemson uni-
versiteit. Het is altijd een leuke plaats om te 
spreken, omdat ze een dynamische groep 
hebben van ongeveer achthonderd studenten 
per samenkomst.

Toen ik sprak over de tien geboden legde ik 
uit waar elk gebod over ging en dat ieder van 
ons deze geboden stuk voor stuk geschonden 
had. Vervolgens lichtte ik toe hoe we de tien 
geboden kunnen gebruiken bij het getuigen. 
Na de samenkomst kwamen mensen naar me 
toe met vragen.

Terwijl ik met anderen sprak viel het mij 
op dat er een jongeman kwam aangelopen, die een meter van ons 
vandaan bleef staan. De uitdrukking op zijn gezicht liet zien dat 
hij echt met mij wilde spreken.

Zodra ik de kans daartoe kreeg liep ik naar hem toe en vroeg 
of ik hem ergens mee kon helpen. ‘Ik sta niet recht tegenover God,’ 
flapte hij eruit.

Ik vroeg hem wat hij bedoelde en hij antwoordde: ‘Ik ben lid 
van de studentenvereniging van Clemson. Het enige dat ik doe is 
drinken, verder niets. Toen ik vorige week in het gebouw van de 
studentenvereniging aan het drinken was, lag ik op de grond, keek 
op naar God en zei: ‘God, ik sta niet recht voor U. Als ik vandaag 
zou sterven, zou ik naar de hel gaan; en ik wil daar niet heen.’ Een 
paar dagen erna kwam hij terecht in de samenkomst waar ik sprak 
- het eerste christelijke evenement dat hij ooit had bezocht!

Ik vroeg hem: ‘Wil je het in orde maken met God?’
‘Ja.’

Mensen die er 
klaar voor zijn 

om zich van 
hun zonden te 
bekeren en tot 

Jezus te komen, 
hoeven echt geen 

gebed van u na te 
zeggen.
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‘Heb je ooit een leugen verteld?’
Zijn reactie was: ‘Ja, en ik weet dat ik niet recht sta voor God!’
Ik begon met hem de tien geboden door te nemen, zoals ik 

dat altijd doe, en was totaal vergeten dat ik er zojuist vijfenvijftig 
minuten lang over had gepreekt! Hij wist dat hij schuldig stond 
voor God. We spraken over het doel van het kruis en ik vroeg hem 
of hij zijn oude leefstijl achter zich wilde laten, zich van zijn zonden 
wilde bekeren en zijn leven aan Jezus wilde toewijden.

‘Ja, dat wil ik,’ herhaalde hij.
Als iemand er klaar voor is om zijn leven toe te wijden aan 

Christus, laat hem dan bidden. Mensen die er klaar voor zijn om 
zich van hun zonden te bekeren en tot Jezus te komen, hoeven 
echt geen gebed van u na te zeggen. God werkt al in hun hart - en 
als Hij aan het werk is, dan zal het nazeggen van woorden hen 
niet helpen. Sterker nog, het zal hen schaden! Laat ze gewoon zelf 
bidden.

Nadat hij gebeden had spraken we over de zekerheid van zijn 
redding. Ik vroeg of hij een Bijbel had, zodat hij een start kon 
maken met het lezen ervan. Die had hij niet, dus riep ik een van de 
jongens van FCA en vroeg hem of hij de jongeman aan een Bijbel 
kon helpen en ervoor wilde zorgen dat hij deel uit ging maken van 
een bijbelstudiegroep voor mannen.

Een paar maanden later hoorde ik dat deze jongeman het hele 
Nieuwe Testament al had gelezen! Het is erg belangrijk om mensen 
eerst hun verloren toestand in te laten zien en dat u ze pas daarna 
tot redding leidt.

Als u de tien geboden gebruikt om mensen hun zonde voor 
God in te laten zien, dan grijpen ze Jezus vast en laten Hem niet 
meer los! En dat is precies zoals het moet.

Het aanvoeren van bewijzen
Op de vlucht terug van een spreekbeurt in Minnesota, zat ik naast 
een man die naar muziek luisterde op zijn CD-speler. Hij moest 
hem uitzetten toen het vliegtuig over het veld taxiede en ik greep 
mijn kans en begon een gesprek met hem.
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Ik kwam erachter dat hij homofiel was en in Atlanta woonde, 
maar hij was naar Minnesota gevlogen om er het weekend door te 
brengen met zijn partner, een hoogleraar aan de universiteit van 
Minnesota. Ik was enthousiast over de kans die ik kreeg om tegen-
over hem te getuigen.

Nadat we een tijdje gesproken hadden, vroeg ik: ‘Mag ik u een 
interessante vraag stellen?’

‘Natuurlijk,’ zei hij.
‘Als u sterft,’ vroeg ik, ‘wat denkt u in het hiernamaals dan aan 

te zullen treffen? Wat is er volgens u als u de aarde verlaat?’
‘Dat is een goede vraag,’ antwoordde hij. ‘Ik weet het niet zeker, 

maar ik denk dat er niets is.’
‘Hoe weet u of dat zo is,’ vroeg ik. Hij had geen enkel bewijs om 

zijn veronderstelling kracht bij te zetten.
‘Waar haalt u uw informatie vandaan dat er niets is als we een-

maal gestorven zijn?’ Hij had geen boek of wat dan ook waarop hij 
zijn overtuiging kon baseren. U zult ontdekken dat dit meestal zo 
is.

Daarna vroeg hij aan mij: ‘Wat gelooft u?’
Dat is een geweldig moment in een conversatie! Maar onthoud 

altijd dat mensen niet alleen geïnteresseerd zijn in wat u gelooft, 
maar ook waarom u dat gelooft. Hoe bent u tot die conclusie geko-
men? Van welke bewijzen hebt u gebruikt gemaakt om tot deze 
beslissing te komen? Daar zijn mensen naar op zoek.

Ik legde hem mijn overtuiging uit dat er een God bestaat en 
een hemel en een hel, en dat de bewijzen daarvan erg interessant 
voor mij waren. Ik trok er tijd voor uit om de bewijzen van Gods 
bestaan, en van het feit dat de Bijbel waar is, met hem te bespreken.

Hij merkte op: ‘U zou advocaat moeten worden. U bent zeer, 
zeer goed in het houden van uw pleidooi!’ Ik sprak hem eigenlijk 
helemaal niet tegen, maar ik voerde goede bewijzen aan - en dat 
waardeerde hij. Vroeger was hij advocaat en hij genoot ervan dat 
iemand logica gebruikte om hem aan het denken te zetten. Toen ik 
de waarheid van de Bijbel eenmaal bewezen had, vertelde ik hem 
dat de Bijbel spreekt over een hemel en een hel en ik vroeg hem 
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welke bestemming hij het liefst wilde bereiken. Natuurlijk ant-
woordde hij: ‘De hemel.’

Ik vroeg: ‘Weet u wat er nodig is om daar te komen?’
‘Waarschijnlijk door een goed mens te zijn.’
‘God heeft ons een norm gegeven voor ‘goed zijn,’’ zei ik, ‘dus 

laten we eens zien hoe u het ervan afbrengt. Hebt u ooit een leugen 
verteld?’

‘Ja,’ antwoordde hij.
Nadat ik er wat tijd voor had uitgetrokken om de tien gebo-

den met hem door te nemen, zei ik: ‘Nu u mij verteld hebt dat u 
een leugenaar, een dief, een overspelige, een godslasteraar en een 
moordenaar bent, denkt u dan schuldig of onschuldig bevonden te 
zullen worden op de dag van het oordeel?’ Hij gaf toe dat hij schul-
dig bevonden zou worden.

‘Zou dat de hemel of de hel betekenen?’
‘Ik neem aan dat het de hel betekent.’
‘Als u op de dag van het oordeel over kunt gaan van schuldig 

naar onschuldig,’ vroeg ik, ‘zou dat dan goed nieuws zijn?’
Opeens werden zijn ogen groter en hij zei: ‘Ik weet precies waar 

u nu naar toe wilt.’
‘Waar wil ik dan naar toe?’
Hij herhaalde het met zijn ogen nog steeds opengesperd: ‘Ik 

weet precies waar u nu naar toe wilt!’
Opnieuw vroeg ik hem: ‘Waar wil ik dan naar toe?’
Hij zei: ‘Heeft dit iets te maken met de initialen J.C.?’
Ik lachte een beetje en zei: ‘O, vindt u het moeilijk om de naam 

van Jezus uit te spreken?’
Deze man was grootgebracht met een baptistenkerk, dus in 

zijn hart kende hij de waarheid van Galaten 3:24, namelijk dat de 
wet tot Jezus leidt. Nu realiseerde hij zich waarom hij Jezus nodig 
had om van al zijn zonde af te komen. Hij wist van Jezus, maar 
nu begreep hij de reden waarom Hij tweeduizend jaar geleden op 
aarde was gekomen.

Aan het eind van de vliegreis vertelde hij me: ‘Dankzij u is de 
vlucht erg snel voorbijgegaan. Dank u wel daarvoor en ook bedankt 
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voor het goede gesprek.’ Hij houdt op dit moment nog teveel van 
zijn zonde, maar er is een zaad gezaaid in zijn leven. Ik bid dat ik 
hem op een dag in de hemel zal zien, of dat ik hem nog een keer 
tegenkom op aarde om dat zaad te begieten.

Gods Woord zal niet ledig wederkeren
Toen er voor mij een deur openging om te komen spreken tijdens 
een retraite voor een bepaalde denominatie, ging ik erheen, ook 
al had deze denominatie de naam liberaal te zijn in haar inter-
pretatie van de Bijbel. Op zaterdag, voor het grote evenement op 
zondag, sprak ik tot driehonderd tieners. Ik hield een elementaire 
preek over de tien geboden en hoe we die kunnen gebruiken bij het 
getuigen. Ik was nog maar net klaar met het bespreken van de tien 
geboden, toen een man vanaf de zijkant naar mij toekwam en mij 
verzocht de tieners op te laten staan, zodat ze hun benen konden 
strekken. (Ze zaten op een harde vloer.)

Hij voegde daaraan toe: ‘U hebt nog vijf minuten om uw preek 
af te ronden.’ Ik keek op mijn horloge en zag dat het vijfentwin-
tig minuten minder was dan ze mij aanvankelijk gegeven hadden! 
Toen drong het tot mij door - ze verdreven me van het podium! 
Het was verbazingwekkend te zien hoe de tien geboden in de 
harten van mensen werken.

Later hoorde ik dat een vrouwelijke priester tegen een vriend 
van mij had gezegd: ‘U moet met hem spreken. Als hij morgen 
preekt, mag hij het niet over homoseksualiteit hebben. Er zijn hier 
kinderen die hun twee lesbische moeders hebben meegenomen 
naar deze retraite.’

Het interessante was dat ik helemaal niet over homoseksualiteit 
begonnen was in mijn preek; ik had alleen gezegd dat begeren in je 
hart gelijk staat aan het plegen van overspel. Maar als we de heilige 
norm van God aanhalen, dan kan de Heilige Geest werken in het 
geweten en mensen van hun zonde overtuigen.

Onnodig te zeggen dat dit niet het beste weekend van mijn 
leven was. De preken leken niet zo soepel te verlopen. Maar ont-
houd altijd dat we ‘wandelen in geloof, niet in aanschouwen’ (2 
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Korintiërs 5:7). Wat wij kunnen zien is niet alles wat zich in het 
geestelijke rijk afspeelt. Een maand later ontving ik een e-mail van 
een jeugdvoorganger die de retraite bezocht had. Er was een zeer 
moeilijke tiener die hij in de twee jaar dat hij deel uitmaakte van 
de jeugdgroep maar niet had kunnen bereiken. Hij vroeg de tiener 
wat hij van de retraite vond. De tiener antwoordde: ‘Het was een 
geweldige ervaring. Ik zal het de rest van mijn leven niet meer ver-
geten.’ Toen vroeg de jeugdvoorganger: ‘Wat vond je van die Mark 
Cahill?’ Het gezicht van de jongeman lichtte op en hij zei: ‘Wat ik 
me vooral van deze retraite zal blijven herinneren, is de preek die 
deze man gaf. Het was de beste preek die ik ooit heb gehoord.’

Dat weekend voelde ik me erg neerslachtig, maar God was aan 
het werk in het leven van deze tiener en was bij machte hem te 
bereiken. Twee weken later ontving ik een brief van een andere 
tiener die de retraite had bezocht. Ze zei: ‘Ik heb God tweemaal in 
mijn leven horen spreken. De eerste keer was toen ik 12 jaar was en 
de tweede keer was tijdens uw preek op de retraite.’

Onthoud dat u niet altijd af moet gaan op wat u ziet. Blijf wan-
delen in geloof en blijf de Heer vertrouwen; wees Hem en Hem 
alleen gehoorzaam! Als u getrouw bent in het delen van Gods 
Woord met anderen, dan belooft Hij dat het Woord niet ledig tot 
Hem zal wederkeren.

De meest dringende noodzaak
Laten we eens kijken naar wat een aantal van de grote mannen 
uit het verleden, die het Woord van God vrijmoedig predikten, te 
zeggen hadden over de toepassing van de wet van God (de tien 
geboden) bij het getuigen.

En als het belangrijk was voor de schrijvers van de Bijbel en 
voor deze geweldige Godsmannen om de wet te prediken, dan is 
het goed genoeg voor u en mij.

Dr. J. Gresham Machen: ‘Een nieuwe en krachtigere verkondiging 
van de wet is misschien wel de meest urgente noodzaak van dit uur; 
mensen zullen weinig moeite hebben met het evangelie als ze de les 
van de wet geleerd hebben.’
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Charles Finney: ‘Het is van groot belang dat de zondaar ertoe 
gebracht wordt zijn schuld te voelen, zodat hij niet de indruk heeft 
dat hij te betreuren is. Wees niet bang, maar laat hem de uitgestrekt-
heid van de goddelijke wet zien en de buitengewone precisie van zijn 
voorschriften. Laat hem zien hoe de wet zijn gedachten en leven ver-
oordeelt. Met een ‘overtuigde zondaar’ bedoel ik iemand die zichzelf 
veroordeeld voelt door de wet van God als een schuldige zondaar. Ik 
merk op dat deze [de wet] de regel is, en de enig rechtvaardige regel, 
aan de hand waarvan de schuld van zonde bepaald kan worden... 
Een mens hoeft alleen maar zijn eigen geweten trouw te raadplegen 
en hij zal inzien dat de wet in gelijke mate bevestigd wordt door de 
intuïtie van het verstand om rechtvaardig te zijn.’

D. L. Moody: ‘Als een volmaakt God moest God een volmaakte wet 
geven en de wet werd niet gegeven om mensen te redden, maar om ze 
te beoordelen. Ik wil dat u dit heel goed begrijpt, want ik geloof dat 
honderden en duizenden op dit punt struikelen. Ze proberen zichzelf 
te redden in een poging zich aan de wet te houden; maar de wet was 
nooit bedoeld als middel waardoor mensen zichzelf konden redden.

Vraag Paulus waarom de wet gegeven werd. Hier volgt het antwoord: 
‘Opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde 
voor God’ (Romeinen 3:19). De wet stopt alle monden. Ik weet altijd 
wanneer iemand dichtbij het koninkrijk van God is; zijn mond is 
gestopt. Dat is de reden waarom God ons de wet heeft gegeven - om 
ons onszelf te tonen in onze ware kleuren.’

John MacArthur: Elk niet-verloste mens, Jood of heiden, staat onder 
de wet van God en moet aan God rekenschap afleggen. Het laatste 
oordeel is dat de niet-verloste mensheid geen enkele verdediging 
heeft en schuldig bevonden is  aan alle aanklachten. De verdediging 
moet als het ware rusten voordat zij de kans krijgt om iets te zeggen, 
want de alwetende en alwijze God heeft ons de onmogelijkheid van 
enige basis voor vrijspraak feilloos gedemonstreerd. Absolute stilte is 
het enig mogelijke antwoord.’

John Wesley: ‘De eerste toepassing van de wet is zonder twijfel om 
de wereld van zonde te overtuigen. Hierdoor wordt de zondaar door 
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zichzelf ontdekt. Al zijn vijgenbladeren worden afgescheurd en hij 
ziet dat hij ‘verachtelijk en arm en ellendig, blind en naakt’ is. De 
wet veroordeelt hem van alle kanten. Hij voelt zichzelf niet meer dan 
een zondaar. Hij heeft niets om zijn schuld mee terug te betalen. Zijn 
‘mond is gestopt’ en hij staat ‘strafwaardig voor God’.

‘Het allereerste doel van de wet is namelijk om de mens van zonde te 
overtuigen; het wakker maken van hen die nog steeds slapen op de 
rand van de hel... De gebruikelijke methode van God is om zondaars 
te overtuigen door de wet, en de wet alleen. Het evangelie is niet het 
middel dat God heeft voorgeschreven om dit doel te bereiken. Jezus 
deed dit ook niet. 

John Bunyan: ‘De man die de natuur van de wet niet kent, kan de 
natuur van de zonde niet kennen.’

Martin Lloyd-Jones: ‘Het probleem met mensen die niet zoeken naar 
een Redder en naar redding, is dat zij de natuur van de zonde niet 
begrijpen. Het is de speciale functie van de wet om dit inzicht over 
te brengen naar het verstand en het geweten van een mens. Om die 
reden hielden de grote evangeliepredikers van driehonderd jaar gele-
den, in de tijd van de puriteinen, en van tweehonderd jaar geleden, 
in de tijd van Whitefield en anderen, zich altijd bezig met wat zij 
voorbereidend ‘wetswerk’ noemden.

Ik ben voor eeuwig dank verschuldigd aan Ray Comfort van 
‘Living Waters Publications,’ die mijn ogen geopend heeft voor 
de juiste toepassing van de tien geboden. Het was een ontbrekend 
onderdeel bij het getuigen dat ik echt nodig had, en de Heer stuurde 
hem precies op het juiste moment. De audiotape Hell’s Best Kept 
Secret (Het best bewaarde geheim van de hel - Nederlandse uitgave 
Uitgeverij Shama) en het boek Revival’s Golden Key van Ray zijn 
voortreffelijke hulpmiddelen. U kunt ze bestellen via www.living-
waters.com of via 800-437-1893.

Bekeer u!
Een onderwerp waar we over moeten spreken als we het over zonde 
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hebben, is bekering. Het is een woord dat we bij het getuigen niet 
vaak gebruiken, en klaarblijkelijk is het een woord dat sommige 
mensen helemaal niet willen gebruiken. Toch wordt het woord 
‘bekeren’ en zijn diverse vormen ruim honderd maal gebruikt in 
de Bijbel. Het moet daarom een zeer belangrijk woord zijn en iets 
dat we moeten begrijpen.

Johannes de Doper predikte in de woestijn: ‘Bekeert u, want het 
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen’ (Matteüs 3:2).

Jezus predikte dezelfde boodschap van bekering. Marcus 1:14-
15 vermeldt dat Jezus naar Galilea ging en zei: ‘De tijd is vervuld 
en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het 
evangelie.’

Toen Jezus de twaalf discipelen twee aan twee uitzond, ‘ver-
trokken zij en predikten, dat zij zich zouden bekeren’ (Marcus 
6:12). Als Jezus de discipelen uitzond om te prediken dat mensen 
zich van hun zonden moesten bekeren, dan zouden wij hetzelfde 
moeten doen.

Het Engelse woord ‘repent’ (bekeren) bestaat uit twee Latijnse 
woorddelen: ‘re’ en ‘pent’ met de betekenis ‘opnieuw denken’ of 
‘opnieuw overdenken’ of ‘heroverwegen’.

The Complete Word Study New Testament van Dr. Spiros 
Zodhiates zegt dat metanoéo het voornaamste Griekse woord is 
dat gebruikt wordt voor ‘bekeren’. Er staat dat het woord betekent: 
‘je met spijt bekeren, vergezeld van een waarachtige hartsverande-
ring tegenover God... Het betekent een verandering van denken, 
voortvloeiend uit retrospectie, en wijst op spijt over de koers die 
gevolgd is en resulteert in een verstandigere kijk op het verleden 
en de toekomst. Allerbelangrijkst is dat het zich onderscheidt van 
metaméllomai, wat betekent spijt hebben van je daden op grond 
van de gevolgen.’

U ziet dus dat bekering niet betekent dat we ons slecht voelen 
omdat we betrapt zijn op een overtreding. Waarachtige bekering 
komt als we onze mening over zonde herzien, zodat onze daden 
niet onveranderd door blijven gaan.

Het verschil wordt duidelijk gemaakt door Paulus in 2 Korintiërs 
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7:10 - ‘Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke 
inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood.’

Ik heb een vriend wiens moedertaal Hebreeuws is. Hij zegt dat 
het oude en moderne Hebreeuws hetzelfde is met uitzondering 
van woorden die bedacht zijn voor moderne uitvindingen, zoals 
de telefoon, de computer enzovoorts. Elke dag bezoeken kinderen 
uit Israël de ‘Schrijn van het Boek Museum’ in Jeruzalem, waar 
een 2800 jaar oude boekrol van Jesaja tentoongesteld ligt - en de 
kinderen kunnen het gewoon lezen!

Sprekend over bekering zei mijn vriend 
dat de twee Hebreeuwse woorden voor ‘beke-
ren’ w- ‘kha-zah-rah’ en ‘tshu-vah’ - beide 
‘terugkeren’ betekenen. Dit maakt ons duide-
lijk dat we de dingen van de wereld door de 
kracht van God en nadat we ze gezien hebben 
door de ogen van God zo erg moeten haten, 
dat we ze de rug toe kunnen keren en gewoon 
weg kunnen lopen - terugkerend tot onze 

Schepper als onze leidsman en onze bron. Als nieuwe scheppingen 
beginnen we dan een nieuw leven van dienstbaarheid aan onze 
Heer en redder Jezus Christus!

Als ik getuig tot de verlorenen, spreek ik over zonde, bekering 
en het kruis. Als mensen zich niet van hun zonden willen bekeren, 
willen ze hun leven dan echt wel overgeven aan Jezus? Ik zeg in 
geen geval dat iemand christen kan worden en de volgende dag 
volmaakt is en kan preken als Billy Graham. Wat ik wel zeg is 
dit: als er geen verlangen is om je af te keren van zonde, dan kan 
de persoon in kwestie niet werkelijk een hartstoewijding aan de 
Verlosser maken. In Johannes 6:44 zegt Jezus: ‘Niemand kan tot 
Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke...’ 
Als God iemand tot Zich trekt, dan trekt Hij de persoon in kwestie 
ook weg van zonde. 

Op een avond hing ik wat rond en begon een gesprek met een 
jongeman die ik ontmoet had op een kamp. Hij vertelde me over 
zijn leven en biechtte op dat hij de afgelopen dertig dagen coca-

Als God iemand 
tot Zich trekt, 
dan trekt Hij de 
persoon in kwes-
tie ook weg 
van zonde.
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ine had gebruikt. Na ongeveer vijfenveertig minuten gesproken te 
hebben vroeg hij: ‘Is dit het punt waarop u met mij over Jezus gaat 
spreken?’

‘Nee,’ zei ik.
Hij keek nogal verbaasd. ‘Niet?’
Ik legde hem uit dat hij nog niet klaar was voor Jezus en dat 

dit niet de dag was waarop hij gered kon worden. Hij haatte zijn 
zonde niet genoeg om zich ervan te willen bekeren en ervan weg 
te lopen. Hij hield veel te veel van de wereld. Wat interessant was 
dat hij daar in het geheel niet tegen inging. Hij wilde die dag niet 
gered worden; hij wilde drugs gebruiken. Hij had een christelijke 
middelbare school doorlopen, dus kende alle juiste antwoorden. 
Het probleem was zich bekeren en dat wilde hij niet.

Als u getuigt, vergeet dan niet dat u tijd voor mensen uit moet 
trekken om met ze te praten en ze de verlossing uit te leggen. Het 
is de belangrijkste beslissing die ze ooit zullen nemen, dus moeten 
ze de keuze die ze mogelijk gaan maken echt goed begrijpen. Er is 
meer voor nodig dan twee minuten om een auto te kopen of een 
universiteit uit te kiezen.

Als ik spreek, doe ik geen oproep tot beke-
ring van twee minuten. Als ik geen beke-
ringsboodschap heb doorgegeven, doe ik 
zelfs helemaal geen oproep. Als mensen naar 
voren willen komen en met iemand over red-
ding willen praten, dan zijn ze vrij om dat te 
doen. Ik leg ze uit dat het christelijke geloof 
niet is: bier drinken, drugs gebruiken, seks 
hebben, afkijken tijdens toetsen, je ouders 
ongehoorzaam zijn, gered worden, en dan 
weer verder gaan met bier drinken, drugs gebruiken, seks hebben, 
afkijken tijdens toetsen en ouders ongehoorzaam zijn. Dat vind ik 
simpelweg niet terug in de Bijbel.

Als iemand wedergeboren is, verandert zijn leven. Het bete-
kent zeker niet dat we volmaakt zijn zodra we gered worden; er is 
absoluut zoiets als een heiligingsproces, waarbij we groeien in ons 

‘Een zogenaamde 
toewijding zonder 

verandering van 
leefstijl, is een 

toewijding zonder 
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geloof en steeds meer op Christus gaan lijken. Maar er moet een 
verlangen zijn om te veranderen, anders verandert er niets.

Ann Landry, een voorbidster die voor mij bidt, schreef mij het 
volgende in een e-mail: ‘Als we het kruis in het roepen van mensen 
tot Jezus weglaten, dan preken we een evangelie dat mensen niet 
kan genezen van zonde. God vertelt ons voortdurend dat zijn 
kinderen apartgezet zijn, heilig, onderscheiden en anders dan de 
wereld.

‘Een zogenaamde toewijding zonder verandering van leefstijl is 
een toewijding zonder toe-eigening van eeuwig leven. Als Christus 
aan het werk is in een leven, dan verandert dat leven. De Heilige 
Geest is heilig en spoort mensen aan tot heiligheid. Alsjeblieft, als-
jeblieft, roep ze op om zich van hun zonden te bekeren.’ Het leven 
van een zondaar verandert zonder meer als de Geest van God dat 
leven binnenkomt. Mijn vrienden van de middelbare school kijken 
nu naar mijn leven en zeggen: ‘Cahill, je bent anders.’ Het lijkt 
een beetje op de voor- en na-foto’s bij gewichtsverlies, maar dan 
in geestelijk opzicht. Ze kennen de oude Mark Cahill en kunnen 
absoluut veranderingen zien in de nieuwe.

Ik sprak eens met twee tieners op een jaarmarkt. Nadat we een 
tijdje gekletst hadden, besprak ik de tien geboden met ze en ging 
toen over op het onderwerp ‘bekering’. De reactie van beiden was: 
‘Ja, ik wil dit leven achter me laten. Ik haat het leven dat ik nu leid.’ 
U zult verbaasd staan hoe vaak u mensen dat zult horen zeggen. 
Deze tieners dronken en gebruikten drugs en met zeventien jaar 
wisten ze al dat die leefstijl een doodlopende weg was.

Een overgegeven leven
Onthoud alstublieft dat mensen geen christen worden door ‘Jezus 
in hun hart uit te nodigen’ of door het ondertekenen van een 
beslissingskaart. Jezus zei dat we opnieuw geboren moeten worden 
(Johannes 3:3). Johannes 3:16 laat ons ook weten dat we in Jezus 
moeten geloven. Maar geloven is veel meer dan louter het erken-
nen van feiten. Het moet nagejaagd worden, we moeten ervan 
overtuigd zijn, we moeten ons complete vertrouwen erin leggen. 
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Het is meer dan slechts uw lippen gebruiken; u moet ook uw hart 
gebruiken.

Romeinen 10:9 zegt: ‘Want indien gij met uw mond belijdt, dat 
Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden 
heeft opgewekt, zult gij behouden worden.’

We belijden niet simpelweg dat we niet 
naar de hel willen en wel naar de hemel 
willen; we belijden dat Jezus Heer is! God wil 
een totale toewijding van ons hele wezen. Ik 
houd ervan om mensen te vragen of ze hun 
leven willen overgeven aan Jezus, en daarmee 
bedoel ik dat ze de volledige heerschappij 
over hun leven aan Hem geven.

Tussen twee haakjes, hoe denkt u over Jezus? Bent u overtuigd 
van Hem of vertrouwt u op Hem? Overtuigd zijn is vertrouwen 
met uw verstand; geloven is Hem vertrouwen met uw leven. Jezus 
wil dat we Hem zullen dienen met elk onderdeel van ons wezen 
en niet slechts met het deel dat wij bereid zijn Hem te geven. Wij 
kunnen zeggen dat we een relatie hebben met God, maar Hij weet 
of dat zo is aan de hand van de realiteit die wordt gezien in ons 
leven.

2 Korintiërs 5:17 zegt: ‘Zo is dan wie in Christus is een nieuwe 
schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.’ 
U bent niet een nieuwe en verbeterde versie van de oude ik, u bent 
een nieuwe schepping in God! God is niet een toevoeging in uw 
leven; Hij is een hervormer en een verlosser van zondaars. Jezus is 
niet een of ander toegangsbewijs dat mensen van de hel zal redden; 
Hij is de Verlosser van de wereld en wil wat we ons aan Hem onder-
werpen. Hij wil ieder onderdeel van ons leven compleet verande-
ren. Als we ons bekeren van zonde, ons leven toewijden aan Jezus 
en Hem tot onze Heer maken, dan zal ons leven anders zijn!

En onthoud alstublieft dat dit iets goeds is! Ik zou mijn leven 
voor niets willen veranderen. Ik heb aan beide zijden van de 
omheining geleefd, zowel in totale zonde als in mijn poging om 
voor God te leven. Elke dag van de week verkies ik dit leven boven 
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die zondige leefstijl. Bekeren betekent een ommekeer maken en 
dat ziet u in het waarachtige christelijke leven.

Een waar christen zal hongeren naar de dingen van God - naar 
het getuigen, naar gebed, naar bijbelstudie. Deelt u Jezus trouw 
met de verlorenen? Zoekt u Gods aangezicht elke dag in gebed? 
Leest u dagelijks het Woord? Dwight Moody zei: ‘De Bijbel weer-
houdt u van zonde, maar zonde zal u van de Bijbel weerhouden.’

Jozua 1:8 vertelt ons hoe we voorspoedig kunnen zijn in het 
christelijke leven: ‘Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar 
overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeen-
komstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw 
wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.’

De vragen in het volgende hoofdstuk zullen u helpen om voor-
spoedig te zijn in het getuigen, wanneer u met anderen over de 
Heer spreekt.



En zij kruisigden Hem en verdeelden zijn klederen
door het lot te werpen, wat ieder ervan krijgen zou.

Marcus 15:24
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Vier dodelijke 
vragen

‘Als er slechts één man of vrouw zou bestaan die de Verlosser niet 
liefhad, en als die persoon in de vrije natuur van Siberië zou leven, 
en als het noodzakelijk zou zijn dat elk van de miljoenen gelovigen 
op aarde daarheen reisde en elk van hen er bij hem op aan moest 

dringen om tot Jezus te komen voordat hij tot bekering kon komen, 
dan zou dat alle ijver, al het werk en alle kosten meer dan waard zijn. 

Als we jaar in jaar uit tot duizenden moesten preken en slechts één 
ziel zouden redden, dan zou die ene ziel de volle beloning zijn van 

al ons werk, want een ziel is van onschatbare waarde.’
Charles Haddon Spurgeon

Als we tegenover iemand getuigen, is het erg belangrijk dat 
we hem vragen stellen. Christenen maken dikwijls de fout 
dat ze zich direct op hun presentatie van het evangelie stor-

ten terwijl ze nog niet echt met de persoon in kwestie gesproken 
hebben.

Er achter komen wat mensen geloven en waarom ze dat geloven 
is essentieel voor het creëren van een goede situatie om te getuigen. 
Onthoud dat u niet als enige alles hoeft te bewijzen in een gesprek. 
Vraag niet-gelovigen om hun visie op de eeuwigheid en op God te 
bewijzen.

Op de leiderschapskampen van ‘Summit Ministries’ waar 
ik spreek, leren we de studenten de zogenaamde ‘vier dodelijke 
vragen’. Deze vragen zijn fantastisch. Hoewel ze erg simpel zijn, 
stemmen ze tegelijkertijd zeer tot nadenken.

De vragen zijn ontworpen om mensen tot het besef te brengen 

Hoofdstuk 9
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dat ze hun standpunten niet kunnen verdedigen. Daarna komen 
wij aan het woord en verdedigen ons standpunt in liefde. Zorg 
ervoor dat u deze vragen niet gebruikt als een wapen; u kunt er 
mensen belachelijk mee maken en dat zal ze zeker niet ontvanke-
lijk maken voor uw boodschap. Ze zijn slechts bedoeld als hulp-
middelen om meer informatie te winnen en niet om schade toe te 
brengen. Bij ‘Summit’ stellen we voor dat de studenten de vragen 
tijdens de colleges gebruiken bij hun hoogleraren. Als deze vragen 
op vriendelijke, liefdevolle wijze gesteld worden, dan blijken ze 
zeer effectief te zijn en maken ze het punt van de studenten duide-
lijk. Laten we eens kijken naar deze ‘vier dodelijke vragen’.

1. Wat bedoelt u daarmee?
Met deze vraag kunt u mensen ertoe bewegen om de woorden die 
ze gebruiken te definiëren. Hoe meer informatie u hebt over de 
visie van iemand, des te beter u het gesprek kunt leiden.

Vaak vertellen mensen me dat ze christen zijn. Ik vraag dan: 
‘Wat bedoelt u met ‘christen’?’ Talloze mensen beantwoorden 
die vraag met de uitspraak dat ze naar de kerk gaan. Tussen twee 
haakjes, is iemand per definitie christen als hij naar de kerk gaat? 
Natuurlijk niet. Bent u een auto als u naar de garage gaat? Bent u 
een hamburger als u naar McDonald’s gaat? Naar de kerk gaan is 
iets wat een christen zou moeten doen, maar het maakt niet per 
definitie een christen van hem.

Ik sprak eens met een jongeman aan de Technische Universiteit 
van Georgia, die mij vertelde dat hij christen was. Ik vroeg wat 
hij bedoelde met ‘christen’ en hij antwoordde: ‘Ik ben gekocht 
en betaald met het verlossende bloed van Jezus Christus!’ Ik zei: 
‘Okay, kalm aan, jongeman!’ Hij wist precies waarin hij geloofde 
en dat zou voor ons allemaal moeten gelden.

Als iemand tegen mij zegt dat hij deel uit maakt van de new-
agebeweging, dan vraag ik: ‘Wat bedoelt u met ‘new age’?’ New age 
kan allerlei dingen betekenen, van reïncarnatie tot kristallen tot 
wicca enzovoorts. Deze vraag helpt u dus om vast te stellen wat de 
persoon in kwestie met een bepaald begrip bedoelt.



ONE HEARTBEAT AWAY

140

Als iemand zegt dat hij een agnosticus is, dan vraag ik: ‘Wat 
bedoelt u met ‘agnosticus’?’ Sommige mensen bedoelen ‘atheïst’ en 
zeggen ‘agnosticus’ en andersom. (Een atheïst is iemand die ont-
kent dat er een God bestaat; een agnosticus verwerpt de mogelijk-
heid van het bestaan van God niet, maar gelooft dat Gods bestaan 
onkenbaar is.) Kom erachter wat het begrip volgens de persoon 
in kwestie betekent: dan kunt u het gesprek dienovereenkomstig 
leiden.

2. Hoe weet u dat dit zo is?
Als iemand zijn inzichten uitlegt, dan is dit een van de meest nut-
tige vragen die u kunt stellen, namelijk hoe hij weet dat die uit-
spraak waar is. Welke bewijzen heeft hij om zijn standpunt kracht 
bij te zetten?

Iemand vertelde me dat de brief van Matteüs achttien auteurs 
had. Ik vroeg hem: ‘Hoe weet u dat zo zeker?’ Had hij bewijzen 
om zijn standpunt kracht bij te zetten? Niet één! Natuurlijk schreef 
Matteüs de brief van Matteüs, maar sommige zeer liberale hoog-
leraars in de theologie onderwijzen onwaarheden over het auteur-
schap van de Bijbel.

Als mensen zeggen dat ze er voor honderd procent zeker van 
zijn dat ze na hun sterven naar de hemel gaan, vraag ik: ‘Hoe weet 
u dat zo zeker?’ U zult interessante antwoorden tegenkomen, van 
‘dankzij Jezus’ tot ‘omdat ik een goed mens ben’.

En als iemand zegt dat hij een goed mens is, dan weet u hoe u te 
werk moet gaan - doorloop simpelweg de tien geboden.

Iemand met wie ik sprak beweerde dat Jezus niet uit de dood 
was opgestaan. Ik vroeg hem hoe hij dat zo zeker wist. Hij had 
geen enkel bewijs om zijn uitspraak kracht bij te zetten. Hij had 
geen idee van de bewijzen waarover ik hem vertelde en die over-
tuigend aantonen dat Jezus wel degelijk uit de dood is opgestaan.

Als het onderwerp ‘evolutie’ ter sprake komt, zullen mensen 
vaak opmerkingen maken over de leeftijd van de aarde, die, naar 
zij geloven, miljarden jaren bedraagt. Vraag ze hoe ze dat weten. 
U zult ontdekken dat ze eigenlijk geen bewijzen hebben om dat 
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standpunt kracht bij te zetten. Een vriend van mij, die het hele 
land doorreist om te spreken over evolutie versus schepping, laat 
in zijn presentaties zien dat de meeste dateringsmethoden op een 
zeer jonge aarde wijzen. Evolutionisten kiezen echter de methode 
die hun standpunt ondersteunt, wat geen goede wetenschap is. Als 
we ze deze vraag stellen, zullen mensen dieper graven, op zoek 
naar de waarheid.

Op een dag merkte ik in een groot winkelcentrum drie mannen 
van in de twintig op die aan een tafeltje in een eettent zaten. Toen 
ik naar ze toe ging, een stoel nam en bij ze kwam zitten, keken ze 
me aan of ik gek was. Ik vroeg daarom: ‘Is er nog nooit een com-
pleet vreemde bij jullie aan tafel gaan zitten 
in een winkelcentrum?’

‘Nee.’
‘Nou, dan is dit de eerste keer.’
‘Okay,’ zeiden ze, en ze begonnen met me 

te praten! Tijdens het gesprek vroeg een van 
de jongens: ‘U bent christen, nietwaar?’

‘Ja, dat ben ik,’ antwoordde ik.
Hij vroeg: ‘U gelooft dat de Bijbel waar is, 

nietwaar?’
‘Ja, dat klopt.’
‘U kunt niet geloven dat dit boek waar is. 

Het is onmogelijk dat dit boek waar is!’ zei 
hij. ‘Het werd door Koning James opgeschreven in 1611. Het kan 
niet waar zijn.’

Merk op dat hij zei dat de Bijbel in 1611 geschreven werd. Is 
dat waar? Het komt niet eens in de buurt van een uitspraak die 
klopt. Koning James liet in die periode de Bijbel vertalen vanuit 
het Hebreeuws en het Grieks in het Engels van zijn tijd. De Bijbel 
werd toen dus alleen maar vertaald, maar hij werd geschreven 
van ongeveer 2000 v.C. tot 100 n.C. Ik vroeg daarom: ‘Weet je wel 
zeker dat je zoiets wilt beweren?’ Vervolgens gaf ik ze de bewijzen 
die aantoonden dat hun geloof niet op feiten was gebaseerd. In ruil 
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daarvoor bewezen zij mij onmiddellijk respect en luisterden naar 
al het andere dat ik gedurende het gesprek te zeggen had.

3. Hoe komt u aan uw informatie?
Deze vraagt brengt de informatiebron aan het licht van wat de per-
soon in kwestie gelooft. Heel vaak zult u ontdekken dat er niet één 
zo’n bron is. Hij of zij baseert zijn eeuwige toekomst op iets dat 
hij niet volledig onderzocht heeft. Een man vertelde me dat hij in 
reïncarnatie geloofde en daarom vroeg ik: ‘Waar haalt u uw infor-
matie over reïncarnatie vandaan?’

Hij antwoordde: ‘In mijn hart geloof ik dat het waar is.’
Heeft u ooit iets in uw hart geloofd dat later onjuist bleek te 

zijn?’
‘Absoluut.’
‘Zou u zich kunnen vergissen in reïncarnatie?’
‘O, ik zou me absoluut kunnen vergissen!’ antwoordde hij. In 

dertig seconden tijd ging hij over van een geloof in reïncarnatie op 
een erkenning dat hij zich kon vergissen!

Als mensen zeggen dat ze goed genoeg zijn om naar de hemel te 
gaan, vraag ze dan hoe ze aan hun informatie komen. Veel mensen 
beweren dat ze het terugvinden in de Bijbel. Als ze dat zeggen, 
vraag dan simpelweg waar ze die informatie precies in de Bijbel 
terugvinden - en natuurlijk zijn ze niet in staat om u dat te vertel-
len. Doorloop vervolgens de tien geboden met ze en laat ze zien 
wat de Bijbel werkelijk zegt over Gods norm van goedheid.

4. Wat als u zich vergist?
Op een van mijn vliegreizen was de stoel naast mij nog vrij, maar 
een man zat op de stoel daarnaast. Ik was een toespraak aan het 
schrijven, maar af en toe wierp ik een vluchtige blik op hem om te 
zien wat hij aan het doen was. Hij maakte aantekeningen bij een 
artikel dat hij las, getiteld ‘Spiritualiteit in de omgeving’. Ik was 
nieuwsgierig; waar ging het over? Over het hele artikel verspreid 
zag ik foto’s van Boeddhabeelden. Ik wist dat het een zeer interes-
sant gesprek zou worden als we eenmaal aan de praat raakten!
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Hij deed een dutje, maar toen hij weer wakker was raakten we 
in gesprek. Hij vertelde me dat hij predikant was van een unita-
risch-universalistische kerk en dat Joden, christenen, boeddhisten, 
atheïsten enzovoorts deel uitmaakten van zijn gemeente. In zijn 
kerk had hij van alles een beetje. Toen ik hem vroeg: ‘Wat is er 
volgens u in het hiernamaals als u sterft?’ antwoordde hij: ‘Ik weet 
het echt niet.’ Hij moest een geweldige herder van zijn kudde zijn 
als hij die vraag niet eens kon beantwoorden!

Hij zei dat hij hoopte op reïncarnatie, maar dat mensen konden 
geloven wat ze wilden. In zijn kerk draaide het om maatschappe-
lijke gerechtigheid door goede daden voor anderen te doen, dus 
wat zich ook af zou spelen in het hiernamaals: met hen was het wel 
in orde.

Ik daagde hem uit met de volgende vraag: ‘Is het mogelijk dat 
iemand gelooft in wat hij aan de andere kant van de dood zal 
aantreffen, om na zijn dood te ontdekken dat hetgeen hij dacht te 
zullen aantreffen er helemaal niet is?

‘Natuurlijk,’ antwoordde hij.
‘U hebt gelijk,’ zei ik. ‘Als iemand gelooft dat er niets is, en na 

zijn dood blijkt er toch iets te zijn, dan heeft hij het voor honderd 
procent bij het verkeerde eind. Maar je kunt pas een verkeerd ant-
woord hebben als er ook iets anders is. En dat is?’

Hij keek me aan en slikte; hij wist dat ik hem te pakken had. Hij 
antwoordde: ‘Een juist antwoord.’

‘Precies. Er moet een juist antwoord zijn voor de eeuwigheid 
en dat hebt u zojuist gezegd. Dat betekent dat er eeuwige waar-
heid is. En omdat dit het geval is, hebben sommige mensen uit uw 
gemeente een verkeerd antwoord voor de eeuwigheid. Wat gaat u 
daaraan doen?’

Met niet al te vriendelijke gezichtsuitdrukking zei hij: ‘De ter-
minologie die we nu gebruiken bevalt me helemaal niet.’

Dat was niet verrassend! Hij zag zich zojuist gedwongen om 
toe te geven dat er juiste en onjuiste antwoorden zijn, terwijl hij 
niet geloofde in juist of onjuist. Dat is een geweldig argument 
om bij mensen te gebruiken. Als we sterven is er ofwel iets, ofwel 
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niets. We kunnen niet allemaal gelijk hebben als het gaat om onze 
meningen over de eeuwigheid. Als er een fout antwoord kan zijn 
voor de eeuwigheid, moet er ook een juist antwoord zijn. En we 
moeten mensen laten weten wat dat juiste antwoord is!

Dit is eveneens een geweldige vraag om iemand aan het eind 
van een gesprek te stellen, zodat we hem aan 
het denken zetten over de eeuwige gevolgen 
van zijn beslissingen. Maar wees voorbereid: 
u kunt ervan uitgaan dat de persoon in kwes-
tie de vraag rechtstreeks naar u terugspeelt. 
Hoe zou u antwoorden als iemand u vraagt 
of u misschien fout zit en dat het hele verhaal 
rond Jezus onjuist is? Hebt u daar ooit over 
nagedacht? U ziet dat niet iedereen op dit 
punt gelijk kan hebben. Moslims geloven bij-
voorbeeld niet dat Jezus stierf aan het kruis, 
laat staan dat Hij opstond uit de dood, terwijl 
de dood en opstanding van Christus de hele 

basis vormen van het christelijke geloof. We kunnen niet allemaal 
gelijk hebben. Wat als wij ons vergissen?

Veel christenen zouden die vraag beantwoorden met de woor-
den dat als het niet waar zou zijn, ze simpelweg sterven en naar 
hun graf gaan, dus dat ze niets te verliezen hebben. Maar dat kan 
niet het volledige antwoord zijn op die vraag. Een man vertelde 
me: ‘U hebt geloofd in de paashaas en in de kerstman. Ik heb ten-
minste lol gehad in mijn leven door feest te vieren, en daarna gaan 
we allebei naar ons graf.’ Zijn redenatie was steekhoudend. Als 
het verhaal rond Jezus niet waar is, dan hebben wij ons leven ver-
spild. We hebben tot iemand gebeden die niet bestaat. We hebben 
mensen hoop voor de eeuwigheid gegeven, die er niet is. Paulus 
zei: ‘En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder 
vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden... Indien wij alleen voor dit 
leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de bekla-
genswaardigste van alle mensen’ (1 Korintiërs 15:17-19).

We zouden de meest beklagenswaardige van alle mensen zijn 
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als Jezus ons alleen hoop geeft voor dit leven en niet voor de eeu-
wigheid. Ons geloof is letterlijk tevergeefs als Jezus niet uit de dood 
zou zijn opgestaan.

Ik beantwoord deze vraag door mensen allereerst te vertellen 
dat ik geloofd heb in het enige geloof dat bewijzen heeft om het 
kracht bij te zetten. Als u andere godsdiensten bestudeert, zult u 
ontdekken dat dit absoluut waar is. Ten tweede is mijn leven veran-
derd door in Jezus Christus te geloven. Ik heb aan beide zijden van 
de omheining geleefd: in zonde en in dienstbaarheid aan Jezus. Ik 
kies te allen tijde voor dit leven boven het oude leven. En ten derde: 
als mijn geloof onjuist is, dan zal ik sterven en naar mijn graf gaan 
en meer is er niet.

Speel de vraag vervolgens terug. Nadat ik mijn antwoord heb 
gegeven vraag ik aan mensen: ‘Als u het bij het verkeerde eind 
heeft, kiest u letterlijk voor de hel tot in alle eeuwigheid. Weet u 
wel zeker dat u dat wilt?’ Natuurlijk luidt het antwoord altijd ‘nee’.

We moeten mensen zover zien te krijgen dat ze na gaan denken 
over de eeuwige gevolgen van hun aardse daden en beslissingen. 
Het Nieuwe Testament spreekt tweemaal zo vaak over de hel als 
over de hemel, dus we moeten niet bang zijn om met mensen over 
de hel te spreken. Sterker nog, het getuigt werkelijk van liefde als 
u ervoor zorgt dat niet één vriend van u en niet één vreemde die u 
ontmoet naar de hel zal gaan als hij of zij sterft.

U ziet nu hoe waardevol deze ‘vier dodelijke vragen’ zijn. 
Gebruik ze vaak als u uw geloof met anderen deelt.



En het was reeds ongeveer het zesde uur en er kwam
duisternis over het gehele land tot het negende uur.

Lucas 23:44
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Wilt u argumenten om zielen te winnen? Kijk omhoog naar de 
hemel en vraag uzelf af hoe zondaars ooit die harpen van goud 
kunnen bereiken en dat eeuwige lied kunnen leren, als ze niet 
iemand hebben die ze over Jezus vertelt, die macht heeft om te 

redden. Maar het beste argument van allemaal wordt gevonden 
in de wonden van Jezus. U wilt Hem eren, u verlangt veel kronen 

op zijn hoofd te zetten, en dit kunt u het beste doen door zielen voor 
Hem te winnen. Dit zijn de opbrengsten van zijn overwinning die 
Hij begeert, dit zijn de trofeeën waarvoor Hij heeft gevochten, dit 

zijn de juwelen die zijn beste versieringen zullen vormen.
Charles Haddon Spurgeon

Mijn vroegere leerlingen noemden Kolossenzen 4:2-6 
het getuigenisgedeelte. Er staat: ‘Volhard in gebed, blijf 
daarbij waakzaam, en dank God. Bid ook voor ons, bid 

dat God ons de mogelijkheid biedt om de boodschap te verkondi-
gen, het geheim van Christus, waarvoor ik gevangen zit. Bid dat ik 
er openlijk over mag spreken zoals het moet. Gedraag u verstan-
dig tegenover niet-gelovigen en benut de gelegenheid goed. Wees 
in uw gesprekken altijd vriendelijk en gevat, zodat u iedereen het 
juiste antwoord weet te geven (GNB).’

In dit hoofdstuk zullen we kijken hoe we iedereen het juiste 
antwoord kunnen geven, hoe we de verlorenen vriendelijk en lief-
devol uit kunnen leggen wat wij geloven en waarom.

Een man tegenover wie ik getuigde gaf het volgende commen-
taar toen ik zijn vragen beantwoord had: ‘U hebt hier echt goed 
over nagedacht, nietwaar?’

Hoofdstuk 10
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‘Natuurlijk heb ik dat,’ antwoordde ik. ‘Mijn eeuwige bestem-
ming is gebaseerd op mijn geloof en vertrouwen in God.’

Wat hij liet doorschemeren was dat hij veel mensen had ont-
moet die in God zeiden te geloven, maar die niet over informatie 
beschikten waarmee ze hun geloof kracht bij konden zetten. We 
zouden onderwezen gelovigen moeten zijn. 1 Petrus 3:15 vertelt 
ons: ‘Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid 
tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, 
die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.’ Als u getuigt en 
u beantwoordt elke vraag, dan betekent dat echter niet automa-
tisch dat de persoon in kwestie nog dezelfde dag gered zal worden. 
Voelt u zich dus niet onder druk gezet om over alle antwoorden te 
beschikken. De Geest van God moet de verlorenen tot Zich trek-
ken; wij zaaien simpelweg het zaad. Hoe meer we echter weten, 
des te sterker ons geloof en des te beter we de verlorenen kunnen 
helpen wanneer ze op zoek zijn naar de waarheid. Laten we daarom 
een aantal elementaire vragen en argumenten bekijken waar u bij 
het getuigen mee te maken kunt krijgen.

‘Er bestaat geen absolute waarheid.’
Vergeet nooit dat alle waarheid per definitie erg smal is. Er is één 
juist antwoord en vele onjuiste antwoorden. Bijvoorbeeld: 2 + 2 
= 4, niet 5, niet 11, niet 67 (één juist antwoord en vele onjuiste 
antwoorden). Er is slechts één persoon die momenteel president 
van de Verenigde Staten van Amerika is (één juist antwoord en 
vele onjuiste antwoorden). Als het gaat om de eeuwigheid, zou ik 
verwachten dat er slechts één juist antwoord is en vele onjuiste ant-
woorden. En precies dat is het geval. Er is slechts één waarheid en 
die wordt gevonden in de Bijbel. We moeten mensen blijven leiden 
in de richting van de eeuwige waarheid van Gods Woord.

Een geweldige uitspraak die we zowel bij geredde als niet-
geredde mensen kunnen gebruiken luidt: Het doet er niet toe wat 
u gelooft, het gaat erom wat waar is. Mensen moeten nadenken 
over de waarheid en niet alleen over hun overtuiging. Ik geloof 
misschien dat de aarde plat is, maar dat is niet waar. Ik geloof mis-
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schien dat de lucht groen is, maar dat is niet waar. Ik geloof mis-
schien dat u mij duizend dollar zult sturen, maar dat zult u waar-
schijnlijk niet doen! We moeten mensen helpen om onderscheid te 
maken tussen hun overtuigingen en dat wat waar is.

Tijdens een van de reünies van mijn middelbare school lieten 
we een groepsfoto maken. Ik ben 1,98 meter lang, dus zoals u wel 
kunt raden sta ik op foto’s altijd in de achterste rij.

Ditmaal maakte ik niet alleen deel uit van de achterste rij, maar 
ik werd ook nog eens op een stoel in de achterste rij gezet! Eén 
ding waar we bij het getuigen naar moeten zoeken, is een geboeide 
toehoorder. De man naast mij, Jim, zou voorlopig nog wel even 
blijven zitten, dus besloot ik een gesprek met 
hem aan te knopen.

Op de middelbare school was hij een 
populaire rugbyspeler geweest. Zijn Rolex-
horloge en grote gouden ring maakten dui-
delijk dat zijn leven redelijk voorspoedig ver-
liep. Ik vroeg Jim wat zich op geestelijk gebied 
afspeelde in zijn leven.

Hij legde mij zijn geestelijke overtuigingen 
uit. Zolang hij in zijn hart geloofde dat iets 
waar was, was het ook waar. Een kwestie die u regelmatig tegen 
zult komen bij het getuigen, is het concept van absolute versus 
relatieve waarheid: het geloof dat waarheid in de gegeven situatie 
relatief is.

Hier volgt het argument dat ik gebruik: ‘Adolf Hitler ver-
moordde zes miljoen leden van Gods uitverkoren volk. Dus zolang 
hij in zijn hart geloofde dat het in orde was, was het absoluut in 
orde, nietwaar Jim?’

Op dit punt heeft Jim een dilemma. Ik heb slechts drie mensen 
‘ja’ horen antwoorden op die vraag. Sommige mensen raken ver-
strikt in hun argument en willen niet toegeven dat ze het bij het 
verkeerde eind hebben.

Jim antwoordde: ‘Er moet een of andere absolute waarheid zijn.’ 
Toen keerde hij zich af en keek de andere kant op.

We moeten 
mensen helpen 

om onderscheid 
te leren maken 

tussen hun over-
tuigingen en 
wat waar is.
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Laat een gesprek over Jezus nooit negatief eindigen; daar is Hij 
veel te belangrijk voor.

Daarom voegde ik eraan toe: ‘Jim, als je ooit absolute waarheid 
wilt vinden, dan zul je het aantreffen in de Bijbel.’ In zijn ogen kon 
ik zien dat er een goed zaad gezaaid was.

Op een avond nadat ik getuigd had, keek ik naar het programma 
‘Politiek Incorrect’. Het hele doel van het programma is om gasten 
dertig minuten lang te laten spreken over hun meningen. Deze 
keer zat er een zeer conservatieve vrouw in het programma, die 
het voortreffelijk deed en de anderen de mond snoerde. Ze stelde 
onder andere de vraag: ‘In welke situatie is verkrachting goed te 
praten?’ De andere gasten zaten daar maar.

Denk daar eens over na. Kunt u één situatie bedenken waarin 
verkrachting is goed te praten? Aangezien het verkeerd is voor alle 
mensen, op alle plaatsen, te allen tijde, is de uitspraak ‘verkrachting 
is verkeerd’ een absolute waarheid. En als er één absolute waarheid 
bestaat, dan kunnen er ook twee, drie of meer bestaan. Dat is een 
geweldig argument om mensen te overtuigen en tot de conclusie te 
laten komen dat absolute waarheid wel moet bestaan. U bent dan 
goed op weg om uw standpunt omtrent de waarheid van God en 
de Bijbel te bewijzen.

‘Kunt u bewijzen dat er een God bestaat?’
Mensen stellen deze vraag vaak en laten daarmee doorschemeren 
dat ons geloof blind is en dat zij gezond verstand bezitten. Met 
andere woorden, wij hebben blind geloof, maar zij hebben bere-
kend geloof. Ik ben het volkomen oneens met hun conclusie. God 
heeft nooit van ons gevraagd om blind geloof te hebben en dat 
zal Hij ook nooit doen. Blind geloof laat mensen in sektes terecht-
komen. Wij gebruiken berekend geloof voor de meeste beslissin-
gen in het leven en we zouden hetzelfde moeten doen bij eeuwige 
beslissingen.

Het is niet moeilijk om de verlorenen te bewijzen dat er een 
God bestaat, te meer omdat Romeinen 1:19 ons vertelt: ‘Daarom 
dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want 
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God heeft het hun geopenbaard.’ Een van de elementaire bewijzen 
voor Gods bestaan bestaat uit vier punten:

1) Schepping
2) Ontwerp
3) Kunst
4) Orde
Op een dag bezocht ik de Louisiana State Universiteit in Baton 

Rouge en sprak er met een hoogleraar kunst en cultuur die op weg 
was naar zijn college. Hij vroeg: ‘Kunt u bewijzen dat er een God 
bestaat?’

‘Natuurlijk kan ik dat,’ zei ik.
Tussen twee haakjes, een goede vraag die u aan een atheïst of 

agnosticus kunt stellen luidt: ‘Welke aanwijzingen heeft u gevon-
den die bewijzen dat er geen God bestaat?’ Atheïsten hebben 
daar nooit een antwoord op en velen hebben toegegeven dat ze 
niet over bewijzen beschikken om hun overtuiging kracht bij te 
zetten. Daarmee hebben zij blind geloof. Waar ze ons onterecht 
van beschuldigen is precies hetgeen dat zij als basis voor hun eeu-
wige bestemming gebruiken.

Terwijl wij verder liepen legde ik de hoogleraar uit: ‘Iedere keer 
dat u een shirt ziet [noem een artikel dat u in uw omgeving ziet], 
weet u dat het een maker heeft. Iedere keer dat u een horloge ziet, 
weet u dat het een ontwerper heeft. Iedere keer dat u kunst ziet 
[wijs naar iets artistieks in uw omgeving], weet u dat er een kun-
stenaar is. Iedere keer dat u orde ziet, zoals twintig colablikjes op 
een rij, weet u dat er rangschikker is.’

‘Als u rondkijkt in het universum, wat ziet u dan? U ziet schep-
ping, ontwerp, kunst en orde. Als achter al het andere een schep-
per, ontwerper, kunstenaar of rangschikker schuilgaat, waarom 
gelooft u dan niet dat er een Schepper, Ontwerper, Kunstenaar en 
Rangschikker schuilgaat achter het universum?’ 

Hij zweeg een tijdje en we liepen verder; hij kon het onmisken-
bare niet tegenspreken. We bleven praten. Tien minuten later, toen 
we bij het leslokaal arriveerden, zei hij: ‘Ik denk nog steeds aan 
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dat voorbeeld van schepping, ontwerp, kunst en orde.’ Het was zo 
simpel en logisch en toch raakte het zijn hart.

Romeinen 1:20 zegt: ‘Want hetgeen van Hem niet gezien kan 
worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de 
schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, 
zodat zij geen verontschuldiging hebben.’ Mensen zullen geen 
excuus hebben tegenover God als zij beweren dat er geen goed 
bewijs was van zijn bestaan, want de schepping spreekt van een 
Schepper. Hoe weten we dat een gebouw een architect heeft? 
Simpelweg door ernaar te kijken! Het gebouw zelf is het bewijs dat 
er een architect is. Dit universum zelf is het bewijs dat er een God 
bestaat. Punt.

Hoe weet u dat de Bijbel waar is?
Dit is waarschijnlijk de vraag waar u het meest mee te maken zult 
krijgen. Mensen willen net als Pilatus weten: ‘Wat is waarheid’ 
(Johannes 18:38). In Johannes 17:17 zegt Jezus over Gods Woord: 
‘Uw woord is waarheid.’ Alle informatie van binnenuit wijst er 
zonder meer op dat het hier om het waarachtige Woord van God 
gaat.

Veel mensen zullen u echter beschuldigen van cirkelredenatie 
als u op die manier uw zaak bepleit. De meeste christenen zeggen 
dat ze simpelweg weten dat het waar is. Maar vergeet niet dat het 
er niet toe doet wat u gelooft - het gaat erom wat waar is. Bestaat er 
daarom bewijs van buitenaf dat de Bijbel waar is? Absoluut!

Gewoonlijk bespreek ik vijf punten die laten zien dat de Bijbel 
waar is. Nadat ik deze informatie had doorgegeven tijdens een 
retraite, vertelden mensen mij dat dit een van de meest waarde-
volle dingen was die zij geleerd hadden.

1. De Bijbel is het best verkochte boek ter wereld.
Dat feit alleen bewijst niet dat de Bijbel waar is, maar omdat dit 
het best verkochte boek aller tijden is, zouden we het in ieder geval 
moeten bestuderen. Per jaar worden er ongeveer honderdvijftig 



Goed antwoord!

153

miljoen Bijbels gedrukt! Geen enkel ander boek komt daar ook 
maar in de buurt.

Als mensen er tijd voor uittrekken om Shakespeare of John 
Grisham te lezen, waarom lezen ze dan niet het populairste boek 
ter wereld? Daag mensen uit met de gedachte dat de kans groot is 
dat de Bijbel in ieder geval een gedeelte van de waarheid bevat; de 
Bijbel lezen is een geweldige manier om daar achter te komen.

2. De Bijbel verklaart door God te zijn geschreven.
Dat is een cruciaal punt. Verloren mensen geloven dat de mens de 
Bijbel heeft geschreven, maar de Bijbel zegt dat God de auteur is:

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd... (2 Timoteüs 3:16, NBV).

Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, 
door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege 
gesproken (2 Petrus 1:21).

Maar kunnen we alleen op grond van het feit dat de Bijbel 
dat beweert, zeggen dat God de auteur van de Bijbel is? Eigenlijk 
kunnen we dat niet. Ik kan u een brief schrijven waarin ik u vertel 
wat u moet doen en de brief ondertekenen met: ‘Veel liefs, God’. 
Maar dat betekent niet dat God het geschreven heeft.

We hebben meer bewijzen nodig. Een bepaalde prediker ver-
klaarde dat de Bijbel de zinsnede ‘zo zegt de Here,’ en soortge-
lijke uitspraken, ruim drieduizend maal gebruikt. De Bijbel zegt 
zonder meer dat het auteurschap goddelijk is en niet menselijk.

De eerste twee punten kunnen de interesse van mensen opwek-
ken. De volgende drie vormen de harde bewijzen waarnaar ze op 
zoek zijn.

3. Historische bewijzen ondersteunen de Bijbel.
Niemand is tot nu toe in staat geweest om één enkele historische 

vergissing in de Bijbel aan te wijzen. Dat is op zich verbazingwek-
kend. Als de mens het geschreven zou hebben, zouden we na al die 
jaren zonder meer historische fouten hebben aangetroffen - maar 
er is er niet één. Om u de gelegenheid te geven om dit punt, en de 
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volgende twee punten, nader te bestuderen, beveel ik de volgende 
boeken bij u aan:

• The New Evidence That Demands a Verdict [Het nieuwe bewijs 
dat een oordeel eist], Josh McDowell (Thomas Nelson)

• The Case for Christ [in het Nederlands verkrijgbaar als Bewijs 
genoeg, (Gideon)], Lee Strobel (Zondervan Corp.)

• The Signature of God [De handtekening van God], Grant Jeffrey 
(Word)

Deze drie boeken voorzien in sterke bewijzen dat de Bijbel niet 
afkomstig is van de handen van mensen is, maar van de hand 
van de almachtige God. Vaak koop ik een van deze boeken voor 
mensen die werkelijk op zoek zijn.

4. Archeologische bewijzen ondersteunen de Bijbel.
Tot op heden hebben archeologen niet één vondst gedaan in het 

Midden-Oosten die bewijst dat de Bijbel het mis heeft. Sterker nog, 
iedere nieuwe ontdekking bewijst opnieuw 
dat de Bijbel waar is. Er zijn ruim 25.000 
archeologische vondsten geweest die verband 
houden met mensen, plaatsen en gebeur-
tenissen uit de Bijbel en niet één daarvan 
bleek in tegenspraak met de woorden uit de 
Schrift. Dat is een onvoorstelbaar bewijs van 
de betrouwbaarheid van de Bijbel.

De drie eerder vermelde boeken bevatten 
talloze citaten en geweldige informatie over 
deze archeologische bewijzen, dus ik zal daar 
nu niet dieper op ingaan.

Nadat ik wat archeologische bewijzen van de waarheid van de 
Bijbel heb aangehaald, zeg ik vaak tegen mensen: ‘Als u de histo-
rische en archeologische bewijzen van de waarheid van de Bijbel 
kunt geloven, waarom zou u het geestelijke deel van het boek dan 
niet geloven?’ Dat geeft mensen vaak stof tot nadenken.

Er zijn ruim 
25.000 archeo-
logische vond-
sten geweest die 
verband houden 
met de Bijbel en 
niet één daarvan 
is daarmee in 
tegenspraak.
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5. Vervulde profetie ondersteunt de Bijbel.
Als u weinig tijd heeft in een gesprek, sla dan de eerste vier 

punten over en begin met dit punt. Vervulde profetie bewijst niet 
alleen dat de Bijbel waar is, maar ook dat God bestaat.

Dikwijls vraag ik aan mensen: ‘Wat is het enige boek in de 
wereld dat honderden zeer gedetailleerde profetieën bevat?’ Het 
juiste antwoord luidt: de Bijbel. Het Boek van Mormon heeft dat 
niet; de Koran voor de moslims heeft dat niet; de Bhagavad Gita 
voor de hindoes heeft dat niet.

Ik vraag dan: ‘Als de tekst profetieën bevat die niet uitkomen, 
wat zegt dat dan over het boek?’ Mensen zullen antwoorden dat 
het boek onbetrouwbaar is. En dat is absoluut juist. Een man met 
wie ik sprak wees op een prullenbak en zei: ‘Het hoort thuis in 
die prullenbak!’ Hij wist dat een boek niet betrouwbaar is, als het 
dingen voorzegt die niet uitkomen.

Ik wijs mensen op het volgende: toen de Bijbel geschreven werd, 
sloeg 25 procent van de inhoud op gebeurtenissen die nog moes-
ten plaatsvinden. En elk van deze profetieën is tot in het aller-
kleinste detail uitgekomen, met uitzondering van de nog niet ver-
vulde profetieën over de wederkomst van Jezus Christus op aarde. 
Statistisch gezien is het onmogelijk dat mensen de toekomst met 
honderd procent precisie voorzeggen. Vervolgens vraag ik aan 
mensen: ‘Wie is daar als enige toe in staat?’

Op een dag stelde ik deze vraag aan een atheïst en hij ant-
woordde: ‘God’ - en hij geloofde nog niet eens dat er een God 
bestond! Toch erkende hij dat alleen God bij machte is om de toe-
komst te kennen.

Zodra mensen dat toegeven, hebt u ze te pakken. U kunt ze dan 
uitleggen - in overeenstemming met de Bijbel, die waar is - dat er 
een hemel en een hel bestaat, waarna u ze vraagt welke bestem-
ming ze willen bereiken. Bespreek vervolgens de tien geboden, 
bekering en het kruis, om ze de noodzaak van een Redder duide-
lijk te maken.

Soms vragen mensen tot wie ik getuig naar een paar voorbeel-
den van zulke profetieën. Gewoonlijk gebruik ik de volgende drie:
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• Het boek van Micha (5:2) vertelt ons dat de Messias in Betle-
hem geboren zal worden - en niet in Jeruzalem, Atlanta of New 
York. En Jezus werd geboren in Betlehem (Lucas 2:4-7).

• Het boek Zacharia (11:12-13) zegt dat deze Messias verraden 
zal worden voor dertig zilverstukken. Jezus werd verraden voor 
dertig zilverstukken (Matteüs 26:15).

• Het boek Psalmen (hoofdstuk 22) zegt dat de handen en voeten 
van deze Messias doorboord zullen worden. Deze profetie is 
onvoorstelbaar, want zij werd achthonderd jaar voordat de krui-
siging als strafmaatregel in gebruik werd genomen geschreven, 
maar de handen en voeten van Jezus werden doorboord (Mat-
teüs 27:35).

Op dat punt zeggen veel mensen: ‘Dat is genoeg. U weet echt 
waar u over spreekt.’ Weet u, christenen? We moeten ook weten 
waar we over spreken. En als we dat doen, zullen de verlorenen dat 
waarderen. Ze zoeken mensen die een berekende stap van geloof in 
Jezus hebben genomen en niet een blinde geloofssprong. De Bijbel 
is waar. U kunt het bewijzen, dus wees nooit bang voor die vraag.

Onthoud dat het geen cirkelredenatie is om vervulde profe-
tieën of profetieën die in deze tijd uitkomen (zoals Matteüs 24 en 
2 Timoteüs 3) aan te voeren. De Bijbel bestaat niet zomaar uit één 
boek, maar is een compilatie van zesenzestig boeken, geschreven 
door ongeveer veertig auteurs gedurende een periode van 1500 
jaar. Zijn consistentie van binnenuit en zijn vervulde profetieën 
bewijzen zijn goddelijke oorsprong.

‘Bewijst de evolutie niet dat de Bijbel het mis heeft?’
Het goede nieuws is dat een overvloed aan informatie uit de weten-
schappelijke gemeenschap de evolutietheorie weerlegt. Dit is een 
cruciaal onderwerp voor sommige mensen en het is de reden dat 
velen niet in God geloven. Hoe meer u over dit onderwerp weet, 
des te beter. Ik maak gebruik van vier stappen om te laten zien dat 
de evolutie niet waar kan zijn:
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1. Waarschijnlijkheid. Stel dat u een beker heeft met twintig dob-
belstenen, elk voorzien van een letter van het alfabet (a, b, c 
enzovoorts), en u schudt de beker en wilt dat ze op alfabetische 
volgorde komen te liggen. De kans dat dit gebeurt is 1 op 2,4 
x 1018! En dat is nog maar de kans dat twintig voorwerpen in 
de juiste volgorde verschijnen. We hebben 206 botten in ons 
lichaam; hoe lang zou het duren voor ze in de juiste volgorde 
verschijnen? De kans dat 200 dingen in de juiste volgorde ver-
schijnen is 1 op 10375. Wiskundigen zeggen dat een gebeurtenis 
waarbij de kans kleiner is dan 1 op 1050 absoluut onmogelijk is.

2. Het fossielenarchief. Zelfs Darwin verklaarde dat het fossie-
lenarchief miljoenen overgangsvormen moet bevatten om 
de waarheid van evolutie te kunnen te bewijzen. Interessant 
genoeg bevat het fossielenarchief niet één enkele overgangs-
vorm! Het bevat alleen complete soorten, maar geen over-
gangsvormen.

3. Ontbrekende schakels. Elke ‘ontbrekende schakel’ tussen aap 
en mens is inmiddels door de wetenschap weerlegd. Hierbij 
inbegrepen zijn: Lucy, de Piltdown-mens, de Peking-mens, de 
Neanderthaler, de Nebraska-mens enzovoorts. Meer afgeleid 
van een rijke fantasie dan van fossiele bewijzen, is bij elk van 
deze aangetoond dat het ofwel volledige apen ofwel volledige 
mensen zijn geweest.

4. Waarom zien we in onze tijd geen overgangsvormen? We zien 
alleen maar volledige honden, katten, paarden, vogels enzo-
voorts. We zien geen schepselen die half koe, half walvis zijn, 
of half hond, half kat. Zulke vormen zijn er simpelweg niet.

Ik ga dieper op deze punten in als ik aan het getuigen ben. Ik 
sprak eens met een studente die beweerde dat er geen God bestond, 
omdat de evolutie een feit is. Toen ik deze vier punten met haar 
besprak, kon ze ze vanuit wetenschappelijk perspectief niet tegen-
spreken - en haar hoofdvak was antropologie. Ze bestudeerde de 
evolutie, maar ze kon deze punten niet weerleggen!
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Het boek dat de grootste impact op mij had op dit gebied, is The 
Collapse of Evolution [de val van de evolutie] van Dr. Scott Huse 
(Baker Book House). Het is de bron van alle voorgaande argumen-
ten. Vergeet het niet: de wetenschap staat aan uw kant. En als u 
eenmaal hebt bewezen dat de Bijbel waar is, bekrachtigt dit uw 
stellingname tegen de evolutie:

Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat 
van beesten, en het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen 
(1 Korintiërs 15:39).

En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar 
zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En 
God zag, dat het goed was (Genesis 1:25).

‘Hoe kan Jezus de enige weg tot God zijn? Zijn er niet vele 
wegen naar de hemel?’
Omdat onze samenleving meer en meer pluralistisch wordt, 
denken steeds meer mensen dat alle godsdiensten gelijk zijn en 
dat mensen simpelweg moeten geloven wat ze zelf willen. Oprah 
Winfrey vertelde in een van haar shows over haar overtuigingen. 
Ze stelt zich God op een bergtop voor en ze gelooft dat er veel 
wegen zijn om daar te komen. We kunnen het christelijke pad 
nemen, het Joodse pad, het islamitische pad, het hindoeïstische 
pad, het pad van goede werken enzovoorts.

Als iemand zo iets zegt, reageer ik als volgt. Als er veel wegen 
zijn die tot God leiden, moest de Zoon van God dan sterven aan het 
kruis voor de zonden van de wereld? Het antwoord luidt natuur-
lijk ‘nee’. Als mensen op het Joodse pad hadden kunnen blijven, 
of op het pad van goede werken, en uiteindelijk bij God uit waren 
gekomen, dan hoefde Jezus niet een marteldood aan het kruis te 
sterven om voor onze zonden te betalen. Waarom zou Hij voor ons 
sterven als dat niet nodig was geweest?

De Bijbel zegt dat Hij het uit vrije wil deed. Als Hij ervoor koos 
om zijn leven af te leggen voor onze zonden en Hij had dat niet 
hoeven te doen, dan zou zijn dood de meest onzinnige, idiote daad 
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zijn geweest uit de hele geschiedenis. Maar bestudeer zijn hande-
lingen en u zult ontdekken dat Jezus in zijn hele leven nooit iets 
idioots heeft gedaan. Hij was zonder zonde en deed altijd alles 
volmaakt.

Waarom zou Hij, het enige volmaakte leven uit de geschiedenis 
van de mens, leiden en vervolgens de meest domme handeling van 
het millennium verrichten - tenzij het waar was wat Hij zei, name-
lijk dat Hij de enige weg is om in de hemel te komen? Als iemand u 
vraagt waarom u er zo zeker van bent dat Jezus de enige weg naar 
de hemel is, dan kunt u allereerst reageren met: ‘Waarom bent u er 
zo zeker van dat Hij dat niet is?’ Probeer anderen hun opvattingen 
te laten bewijzen. U zult er al heel snel achter komen dat veel ver-
lorenen in blind geloof investeren.

Daarna kunt u uitleggen dat wij ‘wedergeboren’ zijn wanneer 
we ons bekeren van onze zonden en ons vertrouwen in Jezus stel-
len. Hij komt binnenin ons wonen door zijn Heilige Geest en geeft 
ons daarmee de absolute garantie dat we nu eeuwig leven bezitten.

Spreek over de tien geboden, bekering, het kruis en wat het ver-
goten bloed van Jezus Christus voor hen kan doen. De volgende 
verzen kunnen u daarbij helpen:

‘Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik 
ben God en niemand meer’ (Jesaja 45:22).

Jezus zeide tot hem: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven; nie-
mand komt tot de Vader dan door Mij’ (Johannes 14:6).

Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de 
mens Christus Jezus (1 Timoteüs 2:5).

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de 
hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij 
moeten behouden worden (Handelingen 4:12).

‘Ik geloof niet in de hel, dus er kan geen hel bestaan.’
Vergeet het niet: het doet er niet toe wat wij geloven, het gaat erom 
wat waar is. Ongeloof verandert de realiteit niet. We geloven mis-
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schien dat vergif niet kan doden, maar dat doet het wel. We gelo-
ven misschien dat de aarde plat is, maar dat is hij niet. Blijf mensen 
eraan herinneren om de waarheid te zoeken en niet zomaar iets 
waarin ze geloven.

De hel is een zeer reële plaats volgens de Bijbel. Jezus sprak er 
drieëndertig keer over en beschreef de verschrikking ervan met 
levendige details. Het is een plaats van eeuwige, bewuste kwelling. 
We moeten mensen overtuigen van de realiteit ervan en ze ervoor 
waarschuwen, zodat ze er niet terecht zullen komen.

‘De Bijbel zegt dat we gereïncarneerd worden als we sterven.’
Veel mensen geloven tegenwoordig in reïncarnatie omdat het 
cool lijkt te zijn. Wie zou niet de kans willen krijgen om hele-
maal opnieuw te beginnen? In het hindoeïsme, waaruit het idee 
van reïncarnatie afkomstig is, is reïncarnatie echter geen zegen, 
maar een vloek. Personen moeten terug blijven keren op aarde, 
net zolang tot ze het goed doen. De Bijbel ondersteunt het idee 
van reïncarnatie absoluut niet. Toen Jezus zei dat we wedergeboren 
moesten worden, doelde Hij op een geestelijke geboorte en niet een 
lichamelijke.

Degenen die hun vertrouwen in Christus stellen, worden gebo-
ren in de familie van God. Als we sterven zal elk van ons naar een 
van twee bestemmingen gaan - de hemel of de hel. We zullen niet 
in een andere gedaante op aarde terugkeren. De Bijbel vertelt ons:

Want nog weinige jaren zullen komen, en dan zal ik het pad gaan, 
waarlangs ik niet zal wederkeren (Job 16:22).

En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het 
oordeel (Hebreeën 9:27).

‘Kan God zo’n grote steen scheppen dat Hij 
hem niet op kan tillen?’
Kan God de grootste steen van het universum scheppen? Ja, Hij 
heeft alles geschapen. Kan God de grootste steen uit het univer-
sum optillen? Ja, Hij is almachtig. Wat is dan het doel van die 
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vraag? In werkelijkheid heeft de vraag geen doel. Het is simpelweg 
een van die vragen die niet-gelovigen soms stellen, om christenen 
de mond te snoeren.

Het antwoord op de vraag is ‘nee’. Misschien verontrust het 
sommige mensen als u zegt dat God iets niet kan doen, maar in 
werkelijkheid zijn er talloos veel dingen die God niet kan doen. 
Hij kan geen vierkante cirkel maken. Hij kan geen rond vierkant 
scheppen. Hij kan niet liegen. Hij kan niet zondigen. Hij kan niet 
iemand niet liefhebben. Maar het feit dat er dingen zijn die God 
niet kan doen, betekent niet dat Hij niet almachtig is. Het betekent 
gewoon dat bepaalde dingen buiten zijn karakter vallen.

‘Als ik oud ben zal ik het met God in orde maken.’
Als mensen deze opmerking maken, vraag ik ze altijd: ‘Kunt u 
garanderen dat u morgenochtend wakker wordt?’ Het antwoord is 
natuurlijk ‘nee’. Daarna zeg ik: ‘U zou uw hoofd vanavond pas op 
uw kussen moeten leggen als u er zeker van bent waar u de eeu-
wigheid door zult brengen.’

Een jeugdvoorganger zei eens: ‘Of u oud of jong bent wordt niet 
bepaald door uw leeftijd, maar door het moment waarop u sterft.’ 
Dat is een interessante uitspraak. Als een zeventienjarige zal ster-
ven als hij zeventig is, heeft hij nog een heel 
leven voor zich; relatief gezien is hij een zeer 
jonge man. Als een zeventienjarige volgende 
week zal sterven, dan is hij, gerekend naar 
zijn levensduur, al een zeer oude man.

Wij denken dat ‘oude’ mensen looprek-
ken en rolstoelen hebben, maar dat is niet per 
definitie het geval. Op dit moment gaat u mis-
schien om met ‘oude’ mensen die er erg jong 
uitzien. Het hangt ervan af op welk moment 
ze zullen sterven. Aangezien u in geestelijk opzicht niet weet hoe 
‘oud’ ze in werkelijkheid zijn, zou u ervoor moeten zorgen dat u er 
tijd voor uittrekt om met iedereen te delen wat zij moeten weten 
voordat ze hun laatste adem uitblazen.

Als satan de oor-
zaak is van elke 

zonde, en dus van 
elke dood, op wie 

moeten we dan de 
vinger richten als 

iemand sterft?
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De Bijbel zegt:
Welaan dan, gij, die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij op reis naar 
die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en 
winst maken’; gij, die niet eens weet, hoe morgen uw leven zijn zal! 
Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna 
verdwijnt (Jakobus 4:13-14).

Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding (2 
Korintiërs 6:2, NBV).

Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des 
Heren in het dal der beslissing (Joël 3:14).

‘Hoe kan er een God zijn als er zoveel 
kwaad en lijden in de wereld is?’
Het kwaad bewijst niet dat er geen God is; het bewijst alleen dat er 
kwaad is. Sommigen argumenteren dat een liefdevolle God geen 
kwaad zou toestaan, dus of er is geen God, of Hij is niet liefdevol of 
machtig genoeg om het kwaad te voorkomen.

Liefde eist per definitie een keus. We kunnen ervoor kiezen om 
onze ouders lief te hebben. We kunnen ervoor kiezen om onze 
huwelijkspartner lief te hebben. We kunnen ervoor kiezen om 
onze kinderen lief te hebben. We kunnen er eveneens voor kiezen 
om God lief te hebben, of ervoor kiezen om God niet lief te hebben. 
Het kwaad dat we in de wereld zien is er omdat mensen ervoor 
kiezen om God niet lief te hebben en Hem niet te gehoorzamen. 
Als we werkelijk zouden geloven dat mensen geschapen zijn naar 
het beeld van God, dan zouden we de dingen die we anderen aan-
doen niet aandoen.

Als iemand op deze manier over het kwaad spreekt, moet u 
beseffen dat dit weleens het gevolg kan zijn van een slechte erva-
ring die de persoon in kwestie heeft gehad. Dat geldt ook als 
iemand kwaad is op God of op de kerk. Heel vaak is hij of zij op 
de een of andere wijze gekwetst. Probeer er achter te komen wat er 
gebeurd is en als hij bereid is om het met u te delen, bid en getuig 
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dan voor hem. Hij trekt de liefde van God op dat punt in twijfel. U 
moet hem die liefde duidelijk maken.

Een jonge vrouw met wie ik eens sprak, vroeg me: ‘Wat voor 
God nam mijn vader van me weg toen ik negentien jaar oud was?’ 
Ze was ruim twee jaar vaderloos.

‘Ik geef je iets mee om over na te denken,’ antwoordde ik.’ ‘De 
Bijbel zegt dat elke dood het gevolg is van de zonde en dat alle 
zonde het gevolg is van satan. Als satan de oorzaak is van elke 
zonde, en dus van elke dood, op wie moeten we dan de vinger 
richten als iemand sterft?’

We moeten satan de schuld geven en niet God. Er was geen 
dood in de hof van Eden, totdat zonde het plaatje binnenkwam. 
Er is geen dood in de hemel, omdat er geen zonde in de hemel is.

Nadat ze hier een tijdje over had nagedacht, zei deze studente: 
‘Misschien wordt het tijd dat ik God een nieuwe kans geef in mijn 
leven.’ Blijf Gods waarheid in liefde met anderen delen en mensen 
zullen luisteren.

‘Hoe zit het met iemand uit Afrika die nooit het evangelie 
heeft gehoord? Wordt hij veroordeeld tot de hel?’
Als mensen me deze vraag stellen, daag ik ze uit: ‘Als u zich zoveel 
zorgen maakt om die persoon uit Afrika, waarom bekeert u zich 
dan niet van uw zonde, wijdt uw leven toe aan Jezus, en gaat naar 
Afrika om die persoon te bereiken?’

U ontdekt al snel dat de persoon in kwestie in werkelijkheid 
helemaal niet zoveel geeft om iemand uit Afrika. Hij probeert u 
gewoon de mond te snoeren.

Leg ze uit dat mensen niet naar de hel gaan omdat ze niet van 
Jezus hebben gehoord. Ze gaan naar de hel omdat ze de wet van de 
almachtige God hebben overtreden, wat zonde is (1 Johannes 3:4).

Titus 2:11, een zeer interessant vers, zegt: ‘Want de genade Gods 
is verschenen, heilbrengend voor alle mensen...’ God wil ieder 
mens bereiken en stelt Zichzelf beschikbaar voor iedereen.

Romeinen 1:20 vertelt ons ook dat Gods onzichtbare eigen-
schappen duidelijk gezien worden in de natuur, zodat mensen geen 
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excuus hebben. Aangezien zijn genade aan alle mensen verschijnt, 
en sommigen naar de hel gaan, is dit waar het om gaat: mensen 
verwerpen God en willen vanuit hun zelfzuchtigheid hun eigen 
weg in het leven kiezen. Deze vraag is bedoeld als dwaalspoor. De 
persoon die u deze vraag stelt probeert u af te leiden van de waar-
heid waar u over sprak.

Nadat u deze vraag aan de orde heeft gesteld, kunt u bijvoor-
beeld zeggen: ‘Als die persoon voor Jezus staat, is hij misschien 
in staat te zeggen dat hij op aarde nooit van Hem gehoord had. 
Maar als u voor God staat, bent u dan in staat om te zeggen dat 
u nooit op aarde over Jezus gehoord had?’ Op een avond stelde 
ik deze vraag aan een man die buiten voor een bar stond en hij 
antwoordde: ‘Nee, want u heeft mij vanavond over Hem verteld.’ 
Vergeet nooit om de vraag rechtstreeks terug te spelen naar degene 
die hem stelde.

‘De kerk zit vol huichelaars.’
Op een dag sprak ik met een yuppie in een groot winkelcentrum 
die niet in God geloofde, maar die zei dat zijn ouders toegewijde 
gelovigen in Jezus waren. Hij gaf alle huichelaars de schuld, want 
die weerhielden hem ervan om naar de kerk te gaan. Ik vroeg hem: 
‘Als ik op u af zou stappen, bier drinkend en een joint rokend, en 
ik zou u over Jezus vertellen, wat zou u dan denken?’

‘Dat u een van die freaks bent waar de wereld vol van zit.’
‘U hebt helemaal gelijk,’ zei ik. ‘Ik zit dan honderd procent fout, 

maar dat zorgt er in het geheel niet voor dat ook God fout zit.’
Ik probeerde hem te helpen om onderscheid te maken tussen de 

daden van volgelingen (of van zogenaamde volgelingen) en Gods 
karakter. Ik ging verder: ‘Vandaag lopen er huichelaars in het win-
kelcentrum, maar dat weerhoudt u er niet van om hier te komen. 
Vanavond zullen er huichelaars zitten in het restaurant waar u en 
uw vriendin zullen eten, maar het weerhoudt u er niet van om 
erheen te gaan. Waarom laat u zich dan in ‘s hemelsnaam door 
huichelaars weerhouden om meer te weten te komen over de enig 
waarachtige God, die onvoorwaardelijk van u houdt en u al uw 
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zonden wil vergeven?’
Het antwoord beviel hem zo goed, dat hij mij van voor af aan 

voor zijn vriendin liet herhalen, toen deze erbij kwam staan!

‘Er zijn zoveel godsdiensten; hoe weet ik welke de juiste is?’
Als u er tijd voor uittrekt om te bewijzen dat de Bijbel waar is, dan 
hebben mensen bewijzen voor de waarheid van het christelijke 
geloof. Gebruik de wet, de tien geboden, om mensen hun zonde 
te laten zien, want dat zal ze naar het kruis leiden en ze duidelijk 
maken dat alleen Jezus hun zonde kan wegnemen. Op dat punt 
realiseren ze zich dat Mohammed, Boeddha, Krishna enzovoorts 
hen niet kan helpen.

Spreek ook altijd over de opstanding van Jezus - de historische 
gebeurtenis die Hem onderscheidt van ieder ander mens. Toen 
ik eens getuigde tot twee vrouwen van vijfentwintig jaar op een 
kunstfestival, vertelde ik ze dat Jezus had gezegd dat Hij de enige 
weg is om in de hemel te komen (Johannes 14:6). Een van de vrou-
wen antwoordde: ‘Dat is een vreselijk arrogante uitspraak!’

Op het eerste gezicht lijkt het een arrogante uitspraak - tenzij 
die uitspraak kracht bijgezet kan worden. Ik trok er dus tijd voor 
uit om ze over het leven, de dood en de opstanding van Jezus te 
vertellen. Toen ik uitgepraat was, was ze het ermee eens: ‘Als die 
Man is opgestaan uit de dood heeft Hij het recht om te zeggen dat 
Hij de enige weg naar de hemel is!’

De opstanding bevestigt de woorden van Jezus. Het ooggetui-
genverslag van de opstanding is zeer overtuigend bewijs, dat we 
met de verlorenen moeten delen.

Dit zijn slechts een aantal van de vragen waarmee u te maken 
zult krijgen als u getuigt. Wat ik geopperd heb zijn niet de vol-
maakte antwoorden, maar blijf de Bijbel bestuderen en vraag of de 
Heer u tot die antwoorden wil leiden. U zult er pas achter komen 
met welke vragen verloren mensen rondlopen, als u met ze spreekt. 
Wees dus vrijmoedig, stap uit en praat met ze!



En Jozef van Arimatea, een aanzienlijk lid van de 
Raad... kocht linnen en legde Hem in een graf, 

dat in een rots uitgehouwen was... 
Marcus 15:43,46



167

Een zak vol tickets!
‘Als u nooit slapeloze nachten hebt, als u nooit rode ogen hebt van 

het huilen, als uw hart nooit opzwelt alsof het kan barsten, dan hoeft 
u niet te verwachten dat men u vurig noemt. U heeft nog geen flauw 
idee wat vurigheid is, want het fundament van christelijke vurigheid 
ligt in het hart. Het hart moet zwaar zijn van verdriet en moet toch 

snel kloppen van heilige bezieling. Het hart moet vurig zijn van 
verlangen, voortdurend smachtend naar Gods heerlijkheid, want 
anders zullen we nooit iets verwerven dat ook maar iets weg heeft 

van de vurigheid die God ons wil laten kennen.’
Charles Haddon Spurgeon

Nu u over de hulpmiddelen beschikt die u nodig heeft om 
met iemand over Jezus te praten, moet u de volgende 
verhalen als brandstof laten dienen voor het vuur in uw 

hart, zodat uw vuur voor de Heer nooit zal doven.

Nu is het de tijd
Als u zeker wist dat u over vijf jaar zou sterven, wat zou u dan doen 
gedurende de resterende vijf jaar? Veel mensen zeggen dat ze dan 
zouden reizen, van school af zouden gaan, op zoek zouden gaan 
naar opwindende activiteiten enzovoorts.

Laten we nu zeggen dat u met zekerheid wist dat u over vie-
rentwintig uur zou sterven. Wat zou u dan met deze laatste uren 
doen? Veel mensen geven antwoorden als: Ik zou niet gaan slapen, 
ik zou mijn ouders omhelzen, ik zou een probleem oplossen dat ik 
met iemand heb, ik zou bepaalde mensen vertellen dat ik van ze 
houd, ik zou mijn geloof met ze delen, enzovoorts.

Nu volgt er een moeilijke vraag: Zijn dit uw laatste uren op 

Hoofdstuk 11
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aarde? U weet het niet, nietwaar? Zou dit de laatste dag kunnen 
zijn voor de vrienden tot wie u moet getuigen? Absoluut. Wat u 
ook zou doen gedurende uw resterende uren op aarde: doe dat nu. 
Sterf niet met spijt of met onvoltooide zaken. Leef elke dag alsof 
het uw laatste is, want op een dag zult u gelijk krijgen!

Een gelovige vertelde me: ‘Ik moet tijd vrijmaken voor God... 
nee, dat zeg ik verkeerd. Het is Gods tijd; wij zijn het die het lenen 
om andere dingen te doen.’ Dat is een machtige uitspraak. Psalm 
90:12 zegt: ‘Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart 
bekomen.’ Tijd is kostbaar, dus gebruik het verstandig voor de 
Heer.

Vaak vertel ik mensen dat God ze over een jaar niet nodig heeft; 
Hij heeft ze op dit moment nodig! We dienen een ‘hier-en-nu-God’. 
Het feit is dat God niet ons nodig heeft, maar dat wij Hem nodig 
hebben. Maar Hij wil ons op dit moment gebruiken. Gebruikt Hij 
u om zijn Koninkrijk uit te breiden? Zo niet, vraag Hem daar dan 
om. Hij wil iedere gelovige gebruiken om de wereld te bereiken 
voor zijn Zoon. In Marcus 16:15 vertelt Jezus ons: ‘Gaat heen in de 
gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.’ 
‘Gaan’ betekent ‘niet blijven’. Het betekent dat u dit boek weglegt, 
opstaat en het goede nieuws van Jezus verkondigt aan ieder mens 
die u kunt vinden in onze verloren en stervende wereld.

Een van mijn motto’s luidt: Als het op je sterfdag niet belangrijk 
is, dan is het niet belangrijk. Doet het er op uw sterfdag iets toe dat 
u een miljoen dollar heeft verdiend of twee huizen hebt gehad of 
president van de Verenigde Staten bent geweest? Nee. Doet het er 
op uw sterfdag iets toe dat u de Bijbel beter kende dan de krant van 
vandaag? Ja. Doet het er op uw sterfdag iets toe dat u meer gebeden 
heeft dan televisie hebt gekeken? Ja. Doet het er op uw sterfdag iets 
toe dat u uw geloof hebt gedeeld met verloren zondaars? Neem dat 
maar van mij aan. Als gelovigen moeten we een leven leiden dat 
eeuwige waarde heeft en niet slechts tijdelijke waarde.

In Matteüs 6:19-21 vertelt Jezus ons: ‘Verzamelt u geen schatten 
op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven 
inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar 



Een zak vol tickets!

169

noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven 
inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart 
zijn.’ Als we weten waar ons hart is, zullen we weten waar onze 
schat is; en weten waar onze schat is, zal ons duidelijk maken waar 
ons hart is.

Jezus zegt in Lucas 6:45: ‘Een goed mens brengt uit de goede 
schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit 
de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daar-
van spreekt de mond.’ We spreken vanuit de volheid van ons hart. 
Waarom zijn er zoveel mensen die christen zeggen te zijn, maar 
die geen enkel moment kunnen noemen waarop ze hun geloof met 
anderen gedeeld hebben? Waarom praten christenen over schijn-
baar al het andere, maar niet over de dingen van de Heer? Ik geloof 
dat het antwoord eenvoudig is: Jezus is niet de volheid van hun 
hart. Als u een betere evangelist wilt worden, zorg dan dat u meer 
liefde krijgt voor Jezus. U zult dan vaker over Hem spreken dan u 
zich voor kunt stellen!

Iemand zei eens: ‘Het lijkt wel of niemand anderen van Iemand 
vertelt die iedereen kan redden!’ Zorg ervoor dat u niet niemand 
bent, maar iemand die een zeer verloren wereld vertelt over Jezus, 
de enige die hen kan redden.

Tickets naar de hemel
Als ik een verjaardagsfeest voor u zou organiseren waarop iedere 
gast contant 100.000 dollar en een Mercedes met open dak zou krij-
gen en ik zou u vijftig uitnodigingen voor uw feest geven, hoeveel 
mensen zou u dan uitnodigen voor uw feest? U zou zonder twijfel 
vijftig mensen uitnodigen. Sterker nog, als u zich op weg naar uw 
feestje zou realiseren dat u nog een uitnodiging op zak had en u 
kwam een dakloze tegen, dan zou u hem die extra uitnodiging 
geven. Is dat niet net zoiets als wat God voor ons heeft gedaan? Hij 
heeft ons een zak vol tickets gegeven en het is onze taak om ticket 
op ticket - toegangsbewijzen naar een plaats genaamd de hemel 
- te overhandigen aan anderen. Vergeet alstublieft niet wat ik nu 
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ga zeggen; ik heb hier op evenementen door het hele land over 
gesproken en mensen hebben het jaren later voor mij geciteerd.

Realiseert u zich hoeveel christenen zullen sterven en voor God 
komen te staan met een zak vol tickets naar de hemel? U had al die 
tickets naar de hemel op zak. U had ze uit kunnen delen aan wie 
u maar wilde, maar u stierf met uw zak vol tickets naar de hemel. 
Dit is mijn voornemen: vlak voor ik sterf, zal ik mijn laatste ticket 
overhandigen aan een politieagent of aan de bestuurder van een 
ambulance of aan een arts op de eerstehulpafdeling. En dan zal 
ik mijn laatste adem uitblazen, sterven en voor de troon van God 
staan met mijn zakken leeg van tickets naar de hemel.

In Openbaring 2:10 vertelt de Heer Jezus ons: ‘Wees getrouw 
tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.’ Zult u getrouw 
zijn tot de dood, tot uw allerlaatste adem en deelt u elk ticket dat u 

hebt uit, de toegangsbewijzen naar een plaats 
genaamd de hemel? Doe dat alstublieft op 
grond van de liefde die u heeft voor Jezus.

Een studentenclub aan de Auburn 
Universiteit had een zeer interessant feest. 
Elk lid van de studentenclub kreeg een lot. 
Gedurende de hele avond zouden er loten 
worden getrokken en het allerlaatste lot zou 
om middernacht getrokken worden. Degene 

met het laatste lot zou een retourtje naar de Bahama’s winnen! Het 
was een cool feest. Toen het bijna middernacht was, nam de span-
ning toe en sommige mensen kochten loten van anderen om op 
die manier hun kans te verhogen. Het probleem was dat het laat-
ste lot slechts een half uur voor het vertrek van het vliegtuig van 
00.30 uur getrokken zou worden! (Het is mogelijk om op tijd op de 
luchthaven van Auburn te arriveren - ternauwernood.) Iedereen 
kwam daarom naar het feest met koffers en plunjezakken en zette 
die naast elkaar tegen de muur. Als zij het winnende lot hadden, 
moesten ze erheen rennen, de juiste koffer grijpen (zo hoopten ze) 
en zo snel mogelijk bij de luchthaven zien te komen.

Amos 4:12 zegt: ‘...bereid u om uw God te ontmoeten...’ Bent u 

Waarom praten 
christenen over 
schijnbaar al het 
andere, maar niet 
over de dingen 
van de Heer?
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voorbereid op een ontmoeting met uw God? Is uw koffer gepakt en 
staat u klaar voor de reis naar de eeuwigheid? Christenen hebben 
een ticket om de hemel binnen te komen, maar we vergeten dat er 
voor gelovigen ook een dag van beloningen is in de hemel.

Maar veel christenen leiden geen radicaal, volledig overgegeven 
leven voor Jezus en zullen niet alle eeuwige beloningen ontvangen 
die ze zouden kunnen ontvangen. Denk hier eens over na. U heeft 
vrienden die op weg zijn naar de eeuwigheid met een lege koffer. U 
zou niet toelaten dat ze met een lege koffer naar de Bahama’s ver-
trokken, dus waarom zou u ze de eeuwigheid tegemoet laten gaan 
zonder Jezus - het enige dat ze daar echt nodig hebben!

Ik vroeg eens aan een jongen: ‘Als een jong meisje naast je op de 
stoep zou staan en ze begon opeens de straat over te steken terwijl 
er een auto kwam aangeraasd, wat zou je dan doen?’

Hij zei: ‘Ik zou haar vastgrijpen en terugtrekken, zodat ze niet 
door die auto geraakt zou worden.’

Judas 23 vertelt ons om anderen te redden ‘door hen uit het 
vuur te rukken...’ Als we iemand weg zouden trekken voor nade-
rend onheil in aards opzicht, waarom zouden we dan geen mensen 
wegtrekken uit de hel in eeuwig opzicht?

Romeinen 13:11-12 zegt: ‘Gij verstaat immers de tijd wel, dat 
het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het 
heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. De 
nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der 
duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!’ Tijd is erg 
kostbaar. Elke dag sterven er 150.000 zielen die de eeuwigheid bin-
nengaan. We moeten verstandig met onze tijd omgaan.

John Wesley verklaarde: ‘U moet niets anders doen dan zielen 
redden. Geef al uw tijd aan dit werk en laat u erdoor verteren.’ 
Salomo, de meest wijze man die ooit geleefd heeft, zei: ‘Wie zielen 
vangt, is wijs’ (Spreuken 11:30, SV). Zielenwinners zijn wijze 
mensen. De Bijbel instrueert ons om te bidden voor wijsheid en 
God belooft ons wijsheid te geven om de verlorenen voor Hem te 
bereiken. Wees wijs!
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Volg Jezus
In het boek Finishing Strong van Steve Farrar citeert de schrijver 
James Crook: ‘Een man die een orkest wil leiden moet de menigte 
de rug toekeren.’ Leiders moeten de menigte de rug toekeren 
en hun missie blijven volgen, ongeacht wat de menigte daarvan 
vindt. Als u uw leven voor Jezus leidt, moet u iedere poging om 
de menigte te behagen de rug toekeren; richt u op Jezus en behaag 
Hem met iedere vezel van uw wezen. Dat is het wat de volgende 
trouwe getuigen deden en hun namen staan opgetekend in de 
annalen van de geschiedenis:

Nu heb ik al het andere opgegeven. Ik heb ontdekt dat dit de enige 
manier is om Christus werkelijk te kennen en zijn sterke macht die 
Hem weer tot leven bracht te ervaren, en om te ontdekken wat het 
betekent om te lijden en met Hem te sterven. Wat er ook voor nodig 
is, ik zal iemand zijn die leeft in de frisse nieuwheid van het leven, 
samen met hen die levend zijn vanuit de dood. -Cassie Bernall, 17, 
martelaar van Columbine

Ik heb geen persoonlijke vrienden meer op school. Maar weet je? Ik 
zal mijn excuses niet aanbieden omdat ik over de naam van Jezus 
spreek. Ik zal mijn geloof niet rechtvaardigen voor hen en ik zal 
het licht dat God in mij heeft gelegd, niet verbergen. Alles moet ik 
opofferen en dat zal ik ook doen. Ik zal het doen. Als mijn vrien-
den mijn vijanden moeten worden om bij mijn beste vriend Jezus te 
kunnen komen, dan vind ik dat prima. -Rachel Scott, 17, martelaar 
van Columbine

Vader, neem mijn leven, ja, mijn bloed als U dat wilt, en verteer het 
met uw omhullende vuur. Ik zal het niet sparen, want het behoort 
mij niet langer toe. Neem het, Heer, neem alles. Giet mijn leven uit 
als een offer voor de wereld. Mijn bloed heeft alleen waarde wan-
neer het voor uw altaar vloeit. -Jim Elliot, martelaar (geschreven op 
21-jarige leeftijd)

Toen ik onlangs de brief van Matteüs las viel mij iets nieuws op. 
In Matteüs 4:19 zei Jezus: ‘Komt achter Mij en Ik zal u vissers van 
mensen maken.’ Het eerste wat Jezus zijn volgelingen vertelde was 
dat zij de verlorenen zouden bereiken met het beste nieuws ooit 
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vernomen! Hij zei niet dat we er veel geld mee zouden verdienen 
of een enorme kerk zouden krijgen, maar dat we zielen zouden 
winnen voor het Koninkrijk. Ik deelde deze gedachte met een 
vriend en hij vertelde me iets dat hij gehoord had: ‘Onthoud dit: 
u volgt Hem niet als u niet vist.’ Wat een uitspraak! Hoevelen van 
ons zeggen volgelingen van Jezus te zijn, maar doen niets om de 
verlorenen te bereiken voor onze Heer?

Als u Matteüs 10 leest, waar Jezus zijn discipelen uitzendt, zult u 
ontdekken dat Hij het delen van het geloof met anderen niet optio-
neel maakte voor zijn volgelingen. Ze waren allemaal geroepen om 
van de Heer te getuigen. In het huidige christendom lijkt het erop 
dat veel mensen het getuigen tot een optioneel onderdeel van het 
geloof hebben gemaakt. En het is overduidelijk dat dit niet bijbels 
is. Een van de ware hoogtepunten van het christen-zijn is om het 
goede nieuws van Jezus aan de verlorenen bekend te maken.

1 Koningen 18:21 zegt: ‘Toen naderde Elia tot het gehele volk 
en zeide: Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de 
Here God is, volgt Hem na; maar indien het de Baäl is, volgt hem 
na. Doch het volk antwoordde hem niets.’

Wie zult u volgen, Jezus of satan? Jezus wil dat u alles achter 
u laat en Hem zult volgen. Doe niet wat het volk deed - het ant-
woordde niets; het zei geen woord. Besluiteloosheid is echter een 
antwoord. Het betekent dat u de Heer niet zult volgen. Wees alstu-
blieft een volgeling van Jezus en vergeet niet dat volgelingen vissen 
naar mensen.

Uw hartsverlangen
In 1 Korintiërs 9:16 zegt Paulus: ‘Want indien ik het evange-
lie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers ik ben ertoe 
genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkon-
dig!’ Paulus had de wonderen van de almachtige God gezien. Hij 
had zijn leven aan Hem overgegeven. Hij wist dat Jezus het enige 
antwoord was voor dit leven en het volgende. Wee hem als hij het 
goede nieuws niet met anderen deelde. Wee ieder van ons, als we 
weten dat Jezus het enige antwoord is voor onze vrienden en voor 
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vreemden, en wij het evangelie toch niet aan hen bekendmaken.
Toen ik les gaf aan een christelijke school probeerde ik de leer-

lingen te laten zien hoe belangrijk het is om een radicaal leven te 
leiden voor Jezus buiten het schoolcomplex. 
Toen de leerlingen op een dag op school arri-
veerden, waren er gevangenen bezig onkruid 
te wieden voor onze school. Tijdens mijn 
eerste lesuur, waarin ik bijbelles gaf aan leer-
lingen van ongeveer 15 jaar, vroegen de leer-
lingen of we naar buiten konden gaan om 
tegen de gevangenen te getuigen.

‘Natuurlijk gaan we dat doen!’ antwoordde 
ik. ‘Waarom zou God ze anders hier gebracht 
hebben?’

Ik liep naar buiten en vroeg aan de leidinggevende bewaker of 
het goed was dat wij naar buiten kwamen. Het was die dag erg 
heet, dus brachten ik en de leerlingen voldoende geld bijeen om 
voor iedere gevangene een blikje Cola te kopen.

Toen ik voor deze mannen gesproken had vertelde ik de leer-
lingen dat ze iedere gevangene een traktaatje en een blikje Cola 
moesten geven. Ik vroeg ze ook om de gevangenen een positieve 
aanraking te geven door ze de hand te schudden of door ze op de 
schouder te kloppen. Het verliep erg goed. De gevangenen waren 
zeer bewogen, net als de bewaker.

Toen we eenmaal binnen waren vertelde ik mijn leerlingen: ‘Als 
jullie je geloof met gevangenen kunnen delen, kunnen jullie het 
dan niet delen met jullie beste vrienden van het voetbalteam?’

Een leerling stak haar hand op en zei: ‘Meneer Cahill, het is een 
stuk makkelijker om tegen een compleet vreemde te getuigen dan 
voor je beste vrienden.’

Ik antwoordde: ‘Als God twee mensen voor je zou zetten - je 
beste vriendin, die Jezus niet kent, en een compleet onbekende - 
en Hij zou je vertellen dat je er maar één mee naar de hemel kan 
nemen, wie zou je dan kiezen?’ Natuurlijk antwoordde ze dat ze 
haar beste vriendin zou kiezen.

Toen Jezus zijn 
discipelen uit-
zond, maakte Hij 
het delen van het 
geloof met ande-
ren niet optioneel 
voor zijn volgelin-
gen.
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Ik zei tegen haar: ‘Ga naar haar toe en doe er iets aan.’ God geeft 
ons verloren vrienden met een bedoeling, namelijk dat we ze tot de 
Verlosser kunnen leiden. Denk niet dat het makkelijker is om met 
de één te praten dan met de ander. Dat is gewoon niet waar.

2 Petrus 3:9 zegt: ‘De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, 
die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij 
niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering 
komen.’ God wil niet dat één ziel sterft en naar de hel gaat. Hebt 
u die mentaliteit? Vraag aan God of Hij u een hart wil geven dat 
klopt voor alle verloren mensen op deze planeet.

De apostel Paulus zegt in Romeinen 10:1 - ‘Broeders, de begeerte 
mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit.’ 
Maak het alstublieft tot uw verlangen dat uw vrienden en uw land 
gered worden en zich volledig overgeven aan Jezus.

In Romeinen 9:1-5 sprak Paulus over ‘een grote smart en een 
voortdurend hartzeer’ voor de verlorenen. Kijk wat Paulus op zou 
willen geven om zijn vrienden gered te zien: ‘Want zelf zou ik wel 
wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broe-
ders...’ (vers 3).

Realiseert u zich wat hij zei? Paulus wilde letterlijk zijn relatie 
met Jezus Christus opgeven als zijn Joodse vrienden door die daad 
Jezus zouden leren kennen.

Dat is een verbazingwekkende uitspraak! Na zijn bekering 
(Handelingen 9) leefde Paulus slechts voor één ding: Jezus. Hoe 
kon het zelfs maar in zijn gedachten opkomen om de relatie met 
zijn Heer op te geven? Paulus hield zoveel van zijn vrienden, dat hij 
bereid was om alles te doen om ze voor Christus te zien leven en ze 
naar de hemel te zien gaan.

Houdt u zoveel van uw vrienden dat u letterlijk alles wilt doen 
om ze gered te zien? Wat is het meest absurde dat u zou doen om 
ze gered te zien worden? Met de verlorenen praten? Tienmaal de 
hoeladans dansen? Elke week 10 dollar geven? Uw bankrekening 
leegmaken?

In Lucas 14:33 zegt Jezus: ‘Zo zal dus niemand van u, die niet 
afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn.’ Doet 
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u afstand van alles omwille van Jezus Christus? Wat houdt u nog 
terug dat u aan Hem zou moeten geven?

Van wie houdt u?
In Matteüs 7:20 zegt Jezus: ‘Zo zult gij hen dan aan hun vruchten 
kennen.’ Uw werken zullen aantonen of u Jezus kent. Titus 1:16 
zegt: ‘Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken 
verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn 
en niet deugen voor enig goed werk.’ Of u Jezus of satan liefhebt 
zal blijken uit hoe u uw tijd en bestaansmiddelen spendeert. Laten 
uw vrijdag- en zaterdagavonden zien dat u Jezus liefheeft of dat u 
satan liefheeft? Wie heeft u volgens uw werken lief?

Waarom geven mensen geld uit aan hun kinderen? Simpelweg 
omdat ze van ze houden. Geeft u een flink bedrag uit aan de 
dingen van de Heer? Als u dat doet, komt dat waarschijnlijk omdat 
u erg veel van Hem houdt. Als u dat niet doet, komt dat misschien 
omdat u Hem niet half zo liefhebt als u zelf wel denkt. Bestudeer 
uw uitgavenoverzicht eens. Het is een simpele manier om er achter 
te komen van wie of wat u het meeste houdt. Onthoud dat God 
onze eerste vruchten wil en niet onze laatste vruchten.

1 Korintiërs 3:11-15 laat ons weten dat al onze werken door het 
vuur beproefd zullen worden. Goud, zilver en kostbare stenen 
zullen gezuiverd worden door dat vuur en nog kostbaarder worden. 
Hout, hooi en stro zullen tot as verbranden in het vuur.

Leonard Ravenhill adviseerde een evangelist: ‘Zorg ervoor dat 
u niet tot uw knieën in de as zult staan als u sterft.’ Met andere 
woorden, zorg ervoor dat uw werken tot in eeuwigheid blijven 
bestaan. Zijn uw daden vandaag waardevol in tijdelijk opzicht of 
in geestelijk opzicht? Zorg ervoor dat u dingen voor de Heer doet, 
die tot in alle eeuwigheid waarde hebben.

In zijn boek Finishing Strong schreef Steve Farrar:
Visie stelt u in staat om dagelijks gefocust te blijven.
Visie stelt u in staat om elke dag trouw te blijven.
Visie stelt u in staat om uw blik op Jezus gericht te houden.
Als u met een tijdmachine tweeduizend jaar terug kon gaan in de 
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tijd, naar de tijd van het Nieuwe Testament, dan zou dat u misschien 
wat inzicht geven.
Als u een dag door zou brengen op een drukke markt in de buurt 
van de tempel van Jeruzalem, dan zult u een aantal dingen misschien 
echt gaan begrijpen.
Denk er eens over na hoe het zou zijn om met willekeurige inwoners 
van Jeruzalem te spreken, die bezig zijn met hun dagelijkse zaken in 
de tijd van de eerste gemeente.
U zou maar een paar vragen hoeven te stellen: ‘Wie zullen de mensen 
zich volgens u over tweeduizend nog van jullie generatie herinneren?’
Ik denk dat veel van die inwoners van het 
Romeinse rijk zouden antwoorden: ‘Caesar.’ 
Anderen zouden antwoorden: ‘Nero.’
‘Maar hoe zit het met de groep mensen die 
bekend staan onder de naam ‘christenen’? 
Denkt u niet dat de mensen zich hen of hun 
leiders zullen herinneren?’
‘Maakt u een grapje? Dat onbelangrijke 
groepje mensen? Ze hebben geen invloed. Ze 
zijn niet van belang.’
‘Bedoelt u te zeggen dat u nooit gehoord hebt 
van Petrus of Paulus? Denkt u niet dat de 
mensen zich hen zullen herinneren? Of hoe 
zit het met Maria en Marta? Was hun broer 
niet betrokken bij een of ander wonder?’
‘Geloof me maar, die mensen zijn niet van belang. Het enige dat ik 
weet van hun leiders, is dat ze voortdurend in de gevangenis terecht-
komen. Vertrouw me, over tweeduizend jaar zal niemand ook maar 
één gedachte aan hen besteden.’
Daar zijn we dan, tweeduizend jaar verder. Is het niet interessant dat 
we onze kinderen Peter, Paul, Marie en Martina noemen?
En onze honden noemen we Caesar en Nero.
U doet heel belangrijk werk, mijn vriend. En Hij ziet het.
Geen wonder dat u sterk zult finishen.

Als u getuigt, doet u dingen die eeuwige waarde hebben. Uw 
Vader in de hemel ziet het. Houd er niet mee op tot u Hem ziet van 
aangezicht tot aangezicht!

‘Zorg ervoor dat 
u niet tot uw 

knieën in de as 
zult staan als u 

sterft.’ Met andere 
woorden, zorg 
ervoor dat uw 

werken tot in eeu-
wigheid blijven 

bestaan.





En er was ter plaatse, waar Hij gekruisigd was, een hof 
en in die hof een nieuw graf... Daar dan legden zij Jezus.

Johannes 19:41-42
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Is er geen doel?
‘Als een mens eenmaal liefde heeft ontvangen voor ten onder gaande 
zondaars en zijn gezegende Meester, dan zal het redden van zielen 

een alles-absorberende passie voor hem worden. Het zal hem zozeer 
meeslepen, dat hij in het redden van anderen bijna zichzelf zal 

vergeten. Hij zal lijken op een dappere brandweerman die niets geeft 
om de brand of de hitte, als hij het arme schepsel maar kan redden 

waarop hij in waarachtige menselijkheid zijn hart heeft gezet.’ 
Charles Haddon Spurgeon

Koning Salomo bad ‘dat God zijn knecht en zijn volk Israël 
recht verschaffe dag aan dag’ (1 Koningen 8:59). Wat was 
het doel? ‘Opdat alle volken der aarde mogen weten, dat de 

Here God is en niemand meer’ (vers 60).
Wat een geweldig doel! Tussen twee haakjes, is er geen doel 

waar u uw hele leven aan kunt wijden? Uw hele leven overgeven 
aan Jezus zal u een passie voor Hem en voor de verlorenen geven 
die onbeschrijflijk is.

Is dat een doel dat het waard is om voor te sterven? Dat zou 
het moeten zijn. Paulus zegt in 1 Korintiërs 15:31 - ‘Zowaar als ik, 
broeders, op u roem draag in Christus Jezus, onze Here, ik sterf 
elke dag.’ Paulus stierf letterlijk elke dag aan zichzelf (aan zijn zelf-
zuchtige verlangens) en liet Christus door hem heen leven. Op die 
manier was hij later in staat om te sterven voor Jezus. U moet het-
zelfde doen. Als een doel het niet waard is om voor te leven, dan is 
dat doel het ook niet waard om voor te sterven. En als dat doel het 
niet waard is om voor te sterven, dan is dat doel het absoluut niet 
waard om voor te leven!

John Wesley verklaarde: ‘Ontvang elke innerlijke en uiterlijke 

Hoofdstuk 12
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tegenslag, elke teleurstelling, pijn, ongemak, verleiding, duister-
nis en eenzaamheid met open armen als een waarachtige kans en 
gezegende gelegenheid om aan uzelf te sterven en in te gaan in een 
diepere gemeenschap met de Zichzelf verloochenende, lijdende 
Verlosser.’

Door liefde voortgedreven
Waar denken mensen aan als het woord ‘tragedie’ wordt genoemd: 
een aardbeving, een auto-ongeluk, oorlog, 11 september? Een tra-
gedie is: weten dat iemand zal sterven en voor eeuwig naar de hel 

zal gaan en er niet genoeg om geven om er 
iets aan te doen.

Toen ik op een dag in mijn auto reed, zag 
ik een vrouw de weg oversteken. Haar vrien-
den stonden aan de overkant van de straat 
en gebaarden haar om op te schieten omdat 
de bus eraan kwam. Toen ze plotseling en 
gehaast de weg overstak werd ze geraakt door 
een voertuig. Ik parkeerde mijn auto en keek 
of ik iets kon doen. Anderen hadden zich al 
om haar heen verzameld om haar te helpen. 

Ik legde haar de handen op en bad dat ze niet zou sterven als ze 
Jezus nog niet kende. Iemand had 911 gebeld en al zeer snel arri-
veerde er een ambulance.

Toen ik wegreed, kwam er een gedachte in mij op. Toen de vrouw 
gewond was renden mannen naar haar toe. Vrouwen renden naar 
haar toe. Blanke en zwarte mensen renden naar haar toe. De rest 
was niet belangrijk; iemand was gewond en lag mogelijk op ster-
ven, dus iedereen rende er naar toe om te zien wat ze konden doen.

U kent mensen die zullen sterven, die op weg zijn naar het eeu-
wige vuur, voor altijd veroordeeld. Zou u niet naar ze toe moeten 
rennen om te zien wat u voor ze kunt doen? U weet dat mensen 
zullen sterven; u weet alleen niet wanneer. Ren erheen en praat 
met ze - nu!

2 Korintiërs 5:14-15 zegt: ‘Want de liefde van Christus dringt 

Een tragedie is: 
weten dat iemand 
zal sterven en 
voor eeuwig naar 
de hel zal gaan en 
er niet genoeg om 
geven om er iets 
aan te doen.
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ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestor-
ven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, 
opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar 
voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.’ Dringt de liefde 
van Christus u om een heilig leven te leiden? Dringt de liefde 
van Christus u om uw geloof vrijmoedig met anderen te delen? 
Waartoe dringt de liefde van Christus u ?

De profeet Jeremia stelde zijn worsteling om zich voor God uit 
te spreken op schrift:

Want telkens wanneer ik spreek, moet ik het uitschreeuwen, van 
geweld en onderdrukking roepen; want het woord des Heren is mij 
geworden tot smaad en spot de ganse dag. Maar zeide ik: ‘Ik wil aan 
Hem niet denken en in zijn naam niet meer spreken,’ dan werd het in 
mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn gebeente; wel matte 
ik mij af om het in te houden, maar ik kon het niet (Jeremia 20:8-9).

Brandt uw liefde voor Jezus zo sterk in uw hart dat u simpelweg 
niet kunt wachten om iemand vandaag nog van Hem te vertellen?

John Wesley smeekte om zulke vrijmoedige getuigen: ‘Geef 
mij honderd predikers die alleen de zonde vrezen en alleen God 
begeren, en het interesseert me helemaal niets of het geestelijken of 
niet-geestelijken zijn, want alleen zulke mensen zullen de poorten 
van de hel doen schudden en het Koninkrijk van God op aarde 
vestigen.’

Als zij predikten, zo vertelde Wesley zijn evangelisten in oplei-
ding, dan moesten mensen ofwel gepikeerd ofwel bekeerd worden. 
Het was niet alleen een boodschap van ‘Jezus houdt van u,’ maar 
een bijbelse boodschap van zonde, gerechtigheid, wet, oordeel en 
hel. Hij wist dat die boodschap mensen tot het kruis en de Verlosser 
zou leiden.

Tussen twee haakjes, als u voor mensen gesproken hebt, 
zeggen ze dan: ‘Wat een geweldige spreker,’ of: ‘Wat een geweldige 
Verlosser’?

Door vele verdrukkingen heen
In Handelingen 14:21-22 vermeldt Lucas: ‘En toen zij aan die stad 
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het evangelie verkondigd en er verscheidene discipelen gemaakt 
hadden, keerden zij terug naar Lystra, Ikonium en Antiochië, 
om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen om 
te blijven bij het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen het 
Koninkrijk Gods moeten binnengaan.’ Beproevingen en verdruk-
kingen zullen de gelovigen volgen die vrijmoedig stelling nemen 
voor Jezus.

Op een dag werd mij verzocht een groot winkelcentrum te ver-
laten, omdat ik er met mensen over Jezus sprak. Dat klinkt niet erg 
Amerikaans, nietwaar? Daarom schakelde ik de hulp in van een 
christelijk advocatenkantoor om voor mijn rechten op te komen 
en de zaak kwam voor de rechter. De tegenpartij gaf ruim 100.000 
dollar uit om christenen uit het winkelcentrum te weren. Is het 
niet verbazingwekkend dat de winkelcentra wel ons geld willen, 
maar dat ze onze Jezus niet willen?

Sommige leerlingen van mij, die samen met mij getuigden, 
moesten een verklaring afleggen in deze zaak. Een week later ging 
ik erheen om mijn verklaring af te leggen. Tijdens een pauze begon 
ik te getuigen tot de griffier, die alles opschrijft wat er gesproken 
wordt. Ze was een zeer sterke gelovige en was blij dat ik tegen haar 
getuigde. Ze zei dat ze de vrijmoedigheid en liefde van mijn leer-
lingen onvoorstelbaar had gevonden. Een van hen had zowaar 
een getuigenis-rollenspel gedaan met de jurist van de tegenpartij. 
De griffier zei dat de jurist mensen probeert te intimideren, maar 
dat de lieflijke geest van de tieners hem terughield, zodat hij niet 
in staat was om ze tot een discussie over te halen. Ze gebruikte 
de tieners zelfs als voorbeeld in haar zondagsschoolles die week! 
Deze rechtszaak kostte me geen cent. Het advocatenbureau dat 
mij bijstond wordt gesteund door donaties. Ze noemen zichzelf 
juridische zendelingen die de deuren voor christenen open willen 
houden, zodat ze het evangelie met anderen kunnen delen en de 
verlorenen kunnen bereiken. Als u vragen hebt over de dingen die 
u wel en niet kunt doen als het gaat om getuigen op school, tijdens 
sportevenementen, in winkelcentra, op straat enzovoorts, bel deze 
organisatie dan. Ze helpen u graag: Christian Law Association, 
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727-399-8300, www.christianlaw.org.
2 Timoteüs 3:12 verzekert ons: ‘Trouwens, allen, die in Christus 

Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.’ Wordt 
u geconfronteerd met vervolging op grond van uw stellingname 
voor Jezus Christus? Zo niet, waarom niet? Is het mogelijk dat 
u misschien niet godvruchtig en vrijmoedig leeft voor de Heer 
Jezus? Vervolging is een onontkoombaar gevolg als we stelling 
nemen voor Christus. Besef alstublieft ook dat Jezus u er doorheen 
helpt wanneer er zulke tijden van vervolging aanbreken. De Heer 
sprak bijvoorbeeld tot Paulus in een visioen: ‘Wees niet bevreesd, 
maar spreek en zwijg niet; want Ik ben met u en niemand zal het 
op u toeleggen om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze 
stad’ (Handelingen 18:9-10). Overpeins Psalm 91 om uzelf eraan 
te herinneren dat de God van dit universum u te allen tijde zal 
beschermen, vooral als u getuigt.

Een jeugdvoorganger uit Atlanta vroeg me een keer: ‘Mark, hoe 
komt het dat God zo groot is en satan zo klein lijkt als we in de 
kerk zijn of een geweldige tijd van aanbidding hebben; maar als we 
erop uit trekken om te getuigen satan zo groot is en God zo klein 
lijkt?’

Ik had geen antwoord.
Hij vroeg: ‘Is God veranderd?’
‘Natuurlijk niet.’
‘Precies,’ zei hij. ‘God is niet veranderd, maar onze voorstelling 

van God wel.’
Dat is een onvoorstelbare waarheid. God is groot, waar u ook 

gaat. Of u nu getuigt in het gedeelte van de stad met bars, op een 
muziekfestival of op evenementen tijdens de pinkstervakantie, 
vergeet nooit hoe groot uw God is!

Onze hemelse Vader belooft: ‘Niemand zal voor u standhouden 
al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik 
met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten’ (Jozua 1:5).

In vers 9 zegt Hij: ‘Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? 
Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met 
u, overal waar gij gaat.’ Vertrouw op de Heer. Als u getuigt of stel-
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ling voor Hem neemt, zal Hij met u zijn op manieren die u zich 
niet eens kunt voorstellen.

Jesaja 30:20-21 zegt: ‘De Here heeft u wel brood der benauwd-
heid en water der verdrukking gegeven, maar 
uw leraars zullen zich niet meer verbergen, 
doch uw ogen zullen uw leraars zien; en wan-
neer gij rechts of wanneer gij links zoudt 
willen gaan, zullen uw oren achter u het 
woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.’

Als u aan het getuigen bent, bid dan of de 
Heer u zal leiden, naar rechts of naar links. 
Hij zal u daarheen leiden waar Hij wil en 
u hoeft zich geen zorgen te maken over de 
vijand wanneer God de touwtjes in handen 

heeft.
Tijdens een gevecht in de Tweede Wereldoorlog zei Generaal 

Douglas MacArthur: ‘De vijand is voor ons. De vijand is achter 
ons. De vijand is rechts, de vijand is links. Ditmaal kunnen ze niet 
ontsnappen!’

Zorg ervoor dat u dezelfde mentaliteit heeft. Zoals Steve Farrar 
het schreef in Finishing Strong: ‘Niemand is zonder een door God 
opgelegde taak en zonder goddelijke middelen om het gedaan te 
krijgen.’ U hebt een door God gegeven taak te vervullen in dit leven 
en Hij zal u de goddelijke middelen geven om het te volbrengen!

De verlorenen goed inlichten
Vaak als ik getuig zeggen mensen dat ze al eerder een gesprek 
over Jezus hebben gehad, maar dat dit het meest interessante en 
intellectuele gesprek was dat ze ooit over het onderwerp hadden 
gevoerd. Mensen zijn op zoek naar een goed, solide gesprek over 
eeuwige waarheid. Heb vandaag nog met iemand zo’n gesprek.

Aan de Emory Universiteit had ik al bijna dertig minuten tot 
een studente getuigd, toen ze vroeg of ik wist hoe laat het was. Ik 
vertelde het haar en vroeg toen: ‘Je bent toch niet te laat voor je 
college?’

U hebt een door 
God gegeven taak 
te vervullen in dit 
leven en Hij zal 
u de goddelijke 
middelen geven 
om het te volbren-
gen!
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Toen ze zei dat dit wel het geval was, bood ik mijn excuses aan, 
maar ze antwoordde: ‘Geen probleem; dit was zoveel meer verhel-
derend. ‘ De eeuwige waarheid, gesproken in liefde, werkt zeer ver-
helderend voor de verlorenen. Zorg ervoor dat u tijd spendeert om 
verloren mensen goed te informeren.

Toen ik eens getuigde tegenover twee jongens tijdens een groot 
rockfestival, kijk een van hen op zijn horloge en besefte dat het 
optreden van hun favoriete band vijfentwintig minuten geleden 
al van start was gegaan. Een van hen zei: ‘U heeft geen idee hoe-
veel ik van deze band houd; zij zijn de reden waarom ik vanavond 
gekomen ben. Maar waar u over spreekt is veel belangrijker dan 
die band op het podium!’ Hij voegde daaraan toe dat dit een god-
delijke afspraak moest zijn.

Ook zei hij: ‘U kijkt me in de ogen als u met me praat. Daar 
houd ik van. Dat laat me zien dat u gelooft in de dingen waarover u 
spreekt.’ Kijk mensen in de ogen als u getuigt. U zult veel ontdek-
ken aan hun ogen, maar zij zullen weten of u echt gelooft in wat u 
zegt door u in die van u te kijken.

Toen ik een keer getuigde bleef een jongen me voortdurend de 
juiste antwoorden geven, maar er leek gewoon iets niet in de haak 
te zijn. Ik werd daarom specifieker over zonde en sprak over het 
schenden van de geboden van God. Plotseling biechtte hij op dat hij 
onlangs was gearresteerd in verband met de grootste drugszaak uit 
de geschiedenis van het district! Kijk goed naar mensen als u tot ze 
getuigt. Hun gezichtsuitdrukking, ogen en lichaamstaal kunnen u 
veel vertellen over wat er misschien aan de hand is. Toen we het 
gesprek voortzetten werd het voor ons allebei duidelijk dat hij mij 
de juiste antwoorden kon geven, omdat hij grootgebracht was met 
de kerk, maar hij had zijn leven nog nooit aan Jezus overgegeven.

Vergeet niet dat u zo nu en dan met een christen spreekt als u 
getuigt. Dat is helemaal niet erg. Sommige mensen raken gefrus-
treerd, omdat ze alleen met verloren mensen willen spreken. Maar 
onthoud dat er waarschijnlijk een goede reden is waarom de Heer 
u naar de persoon in kwestie heeft gestuurd. Doorloop de tien 
geboden met hem. Ik heb met veel mensen gesproken die zeiden 
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dat ze christen waren en vervolgens toegaven dat ze leugenaars, 
dieven, godslasteraars, overspeligen en moordenaars waren. Als ik 
dan vraag of ze op de dag van het oordeel schuldig of onschul-
dig verklaard zullen worden, zeggen velen van hen: ‘Schuldig.’ Ik 
vraag dan of dat betekent dat ze naar de hemel of naar de hel zullen 
gaan. Talloos veel mensen hebben geantwoord: ‘Naar de hel.’ Op 
dat punt weet u dat u niet met een christen spreekt. Dit zijn de 
basisprincipes van redding en ze kennen ze niet eens.

Als mensen weten dat ze gered zijn door het bloed van Jezus, 
stel ze dan nog een paar vragen. Vraag ze: ‘Brengt u uw geloof in de 
praktijk?’ Veel mensen zullen u vertellen dat ze dat niet doen. Kom 
erachter waar ze mee worstelen en spreek en bid met ze.

Vraag vervolgens: ‘Deelt u uw geloof met anderen?’ Toen ik deze 
vraag had gesteld aan een man aan de telefoon, bleef het vijf secon-
den stil voordat hij reageerde. Hij wilde geen antwoord geven.

Vraag mensen of ze vrienden hebben die zullen sterven en naar 
de hel zullen gaan. Ze zullen altijd ‘ja’ zeggen. Informeer dan: ‘Wat 
gaat u daaraan doen?’ Ga voor hun hart. Het zou mensen dwars 
moeten zitten dat ze vrienden hebben die zullen sterven en naar de 
hel zullen gaan, terwijl ze niet gemotiveerd zijn om daar iets tegen 
te ondernemen.

Vaak vraag ik: ‘Wat kan ik doen om u aan te sporen uw geloof 
met anderen te delen?’ Vaak antwoorden gelovigen: ‘Het feit dat u 
hier bent heeft me al erg bemoedigd.’ Uw vrijmoedigheid zal ande-
ren uitdagen om ook vrijmoedig te zijn. Mensen vragen u mis-
schien om met ze te bidden voor vrijmoedigheid bij het getuigen; 
ga uw gang en doe het ter plekke! Het betekent zoveel voor ze. 
Ik heb om vrijmoedigheid gebeden voor christenen temidden van 
muziekfestivals en hun ogen lichtten gewoon op!

Ik kwam een van mijn leerlingen tegen op een groot heidens 
muziekfestival. Hij had er twee uur gewacht om er een paar vrien-
den te ontmoeten die hij uit het oog verloren was. Hij zei: ‘Meneer 
Cahill, er is geen reden voor mij om hier te zijn.’ Deze plaats was 
als Sodom en Gomorra.

‘Luke,’ zei ik, ‘je hebt gelijk. Je hoort hier niet als gelovige in 
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Jezus Christus. Er is niets op deze plaats waarmee Hij verheerlijkt 
wordt. Je hebt hier maar één ding te zoeken, Luke.’

Hij keek me aan en zei: ‘U bedoelt opstaan en mijn geloof in 
Jezus Christus met anderen delen.’

‘Precies,’ antwoordde ik. ‘Waarom breng je tijd door op plaat-
sen die de Heer niet verheerlijken? Ga naar zulke plaatsen met een 
doel, namelijk om je geloof te delen met anderen.’

Goddelijke afspraken
Jaarmarkten zijn geweldige plaatsen om te getuigen. Op een avond 
sprak ik met een jongeman die me vertelde dat hij de avond ervoor 
geprobeerd had om zelfmoord te plegen. Hij belde een meisje en 
vertelde haar wat hij van plan was. Ze zei dat ze hem niet geloofde, 
dus sprak ze een beetje met hem en verbrak toen de verbinding.

Een tijdje later zette hij een geladen .357 Magnum tegen zijn 
hoofd en haalde de trekker over. De revolver ging niet af. Ze hadden 
hem een neprevolver verkocht. Plotseling kwam het meisje met 
wie hij gesproken had het huis binnen gerend en sloeg de revolver 
uit zijn hand. Terwijl we spraken vertelde hij me zijn verhaal. Hij 
ging door een moeilijke periode heen in zijn leven. Hij vroeg: ‘Wat 
heeft God ooit voor mij gedaan?’

Zeer enthousiast zei ik: ‘Wat heeft God ooit voor je gedaan? Hoe 
zit het met gisterenavond toen Hij ervoor zorgde dat de revolver 
niet afging? En binnen vierentwintig uur bracht Hij ons bij elkaar 
om je precies te laten weten wat je te wachten staat als je sterft. Dat 
heeft Hij voor jou gedaan!’ Daar begon hij echt over na te denken.

God is hard aan het werk in het leven van veel mensen, maar 
vaak zien ze niet dat het God is die aan het werk is. Ik geloof dat 
Hij mensen op ons pad stuurt om ze te laten weten dat zijn hand 
aan het werk is in hun leven.

Toen ik eens getuigde op een muziekfestival, raakte ik in 
gesprek met een paar tienermeiden. Toen ik ze het kruis uitlegde 
en wat Jezus voor ze gedaan had, zei ik dat het bloed van Jezus ze 
rein kon wassen en witter kon maken dan sneeuw (Psalm 51:7). 
Daarna legde ik uit dat mensen in de hemel prachtige witte gewa-
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den der gerechtigheid zullen dragen, die wijzen op de zuiverheid 
van wat Jezus voor ze gedaan heeft (Openbaring 6:11). Ik zag de 
ogen van een van de meisjes oplichten.

Ze legde uit: ‘Pas geleden had ik een droom en ik zag mensen in 
de hemel. Ze liepen er allemaal rond in prachtige gewaden.’

‘Welke kleur hadden die gewaden,’ vroeg ik.
Tranen schoten in haar ogen, toen ze met een glimlach zei: 

‘Wit!’
Ze had deze droom, maar begreep de betekenis van de witte 

gewaden niet. Slechts een paar dagen later, temidden van een 
muziekfestival, kreeg ze haar antwoord! God is in zoveel harten 
aan het werk. Vaak zal Hij uw stem gebruiken, of een traktaatje 
dat u uitdeelt, om het werk dat Hij in iemand gedaan heeft te 
bevestigen.

Ik was in een groot winkelcentrum in Atlanta waar het niet 
erg druk was, dus begon ik er een gesprek met een man van in 
de twintig die mobiele telefoons verkocht in een kiosk. Nadat we 
ongeveer veertig minuten gesproken hadden, vroeg hij me wat 
voor verkoopopleiding ik gevolgd had. ‘Geen,’ antwoordde ik.

‘Nee, serieus,’ antwoordde hij, ‘welke verkoopopleiding heeft u 
gevolgd?’

‘Ik heb nooit een verkoopopleiding gevolgd.’
Verbaasd zei hij: ‘U hebt alle verkooptechnieken toegepast die 

ik gebruik om een telefoon te verkopen. Sterker nog, als iemand bij 
me komt met het geringste beetje interesse om een mobiele tele-
foon te kopen, dan ben ik in staat om er één aan hem te verkopen.’

Het enige dat ik deed was hem de eeuwige waarheid van zonde 
en het evangelie voorleggen. Ik voegde ook nog toe: ‘Tussen twee 
haakjes, u kunt misschien een mobiele telefoon verkopen, maar 
mijn product is veel beter dan wat u heeft!’ Hij glimlachte.

Hij wilde meer informatie over de waarheid van de Bijbel, dus 
reed ik naar huis om een boek voor hem te halen, keerde daarna 
terug naar het winkelcentrum en gaf het aan hem. Ga de extra mijl 
voor mensen. Dat raakt ze echt, omdat het uw totale toewijding 
aan God demonstreert.
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Twee jaar later, in een ander groot winkelcentrum, sprak ik met 
iemand tegen sluitingstijd. Ik keek verderop in de hal en zag een 
man tegen de reling staan die me aanstaarde. Toen ik ongeveer 
vijftien minuten later uitgepraat was, stond hij er nog steeds, dus 
liep ik naar hem toe. Hij vroeg: ‘Herinnert u zich mij?’ Het was 
de man van twee jaar geleden, die mobiele telefoons verkocht! We 
kregen de kans om weer verder te praten en hadden een gewel-
dig gesprek. De Heer zal u de meest speciale goddelijke afspraken 
geven. Bid daarvoor!

Aangezien de moderne technologie de dingen zoveel makkelij-
ker maakt, besloot ik iets te kopen via internet. Natuurlijk kreeg 
ik het niet voor elkaar, dus belde ik het nummer dat op de website 
stond. (Had ik dat niet beter meteen al kunnen doen?) Nadat de 
verkoopster me geholpen had, zei ik: ‘Mag ik u een interessante 
vraag stellen?’

‘Natuurlijk,’ zei ze.
‘Wat denkt u in het hiernamaals te zullen aantreffen als u sterft?’
Ze vertelde me dat ze met de katholieke kerk was grootgebracht, 

maar dat ze op dit moment niet echt een geloof had. Haar vriend 
was boeddhist, een aantal van haar vrienden waren onlangs over-
leden, enzovoorts. Erica en ik spraken vijfenveertig minuten met 
elkaar. Uiteindelijk zei ze: ‘Mensen hebben al eerder tegen me 
getuigd.’ Ze vertelden me dat ik zou sterven en naar de hel zou 
gaan als ik Jezus niet aan zou nemen. U hebt mij uitgelegd waarom 
ik Hem nodig heb. Dit is het meest interessante en informatieve 
gesprek over dit onderwerp geweest dat ik ooit gevoerd heb.’

Ik kon mijn aankoop via internet nog niet voltooien, omdat ik 
een afspraak had om mijn verstandskiezen te laten trekken. Na 
mijn afspraak besloot ik het internet op te gaan en mijn aankoop 
te voltooien en te doen wat ik kon om de economie te helpen. Zoals 
u misschien wel kunt raden kreeg ik het weer niet voor elkaar. (Ik 
vroeg me af of ik gewoon dom was, maar later kwam ik er achter 
dat het aan een probleem met de site lag.) Ik keek opnieuw naar 
het telefoonnummer op het scherm. Ik zei: ‘Heer, U wilt dat ik dat 
nummer opnieuw bel, nietwaar?’
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Ik had vreselijk veel last van mijn gebit en ik wilde met nie-
mand praten! Maar omdat ik die aankoop wilde doen belde ik het 
nummer. Ditmaal werd ik geholpen door een andere verkoopster. 
Ik stelde haar dezelfde vraag: ‘Wat denkt u in het hiernamaals te 
zullen aantreffen als u sterft?’

Ze zei: ‘Het is zeer interessant dat u me die vraag stelt. Ik ben 
katholiek, maar mijn kamergenote van de universiteit is baptist. Ik 
heb haar kerk bezocht en gisteren vertelde iets in mijn hart me om 
naar voren te gaan en mijn leven aan Jezus te geven. Vindt u dat ik 
dat had moeten doen?’

God is soms gewoon veel te goed voor ons! Toen we klaar waren 
met praten, zei ze: ‘Is het mogelijk dat God u vanavond liet bellen, 
zodat we dit gesprek konden hebben?’ Wat denkt u dat ik haar ant-
woordde? We dienen een geweldige God. Blijf Hem dienen!

De buurvrouw van mijn ouders liet een paar van haar bomen 
omhakken. Ik begon een gesprek met een 
aantal arbeiders. Een van hen, een zeventien-
jarige, zei: ‘Vorig jaar waren mijn vriendin en 
ik op vakantie in Florida. Het leven verliep 
nogal moeizaam, dus begon ik te bidden. Ik 
zei: ‘God, als U echt bestaat, laat het me dan 
zien.’ En ik liep de hotelkamer uit op zoek 
naar de dichtstbijzijnde kerk.’

Hij vertelde me dat hij dacht dat het een 
teken van God moest zijn, toen twee mormoonse zendelingen 
op fietsen naar hem toekwamen. Terwijl we spraken, zei hij: ‘Het 
enige waar ik naar op zoek ben is de waarheid.’ Gedurende de twee 
dagen die volgden voerden we geweldige gesprekken. De mensen 
om ons heen zijn allemaal op zoek naar de waarheid. Waarom 
deelt u die waarheid niet vrijmoedig met ze?

Toen een vriend en ik in een restaurant waren, raakten we in 
gesprek met een serveerster die ons veel over zichzelf vertelde. Ze 
kwam uit een moeilijk gezin en was opgegroeid in New York. Haar 
vader was grootgebracht met de katholieke kerk, maar was een 
paar jaar geleden christen geworden.

‘We nodigen je uit 
voor de hemel. 
Het is aan jou om 
te beslissen wat je 
met die uitnodi-
ging doet.’
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Ik vroeg haar hoe haar relatie met haar vader was sinds hij 
christen was geworden. Jill glimlachte en zei: ‘Het is alsof je een 
totaal ander mens leert kennen!’ Haar vader was volkomen veran-
derd en ze hield nu echt van hem. We trokken er tijd voor uit om 
met haar te spreken over zonde, bekering en Jezus.

Daarna vroeg ik aan Jill hoeveel christenen er tijd voor hadden 
uitgetrokken om de Heer met haar te delen in de drie jaar dat ze 
serveerster was. Welk antwoord denkt u dat ze gaf? Droevig genoeg 
zei ze: ‘Niet één.’ Dat is behoorlijk deprimerend als u bedenkt hoe-
veel christenen ze in die jaren bediend moet hebben.

Maar dat gebeurt dikwijls in het leven. We verdelen ons chris-
telijke geloof over bepaalde tijden in ons leven in plaats dat we ons 
er ieder moment van iedere dag mee laten vullen. Ik legde haar 
uit: ‘We nodigen je uit voor de hemel. Het is aan jou om te beslis-
sen wat je met die uitnodiging doet. Je kunt haar oppakken en in 
de vuilnisbak werpen; of je kunt haar oppakken en verzilveren en 
naar de plaats komen die ‘de hemel’ genoemd wordt.’

Ik gaf haar wat geld om een boek van te kopen dat ik haar graag 
wilde laten lezen. Daarna gaven we haar een flinke fooi en vertrok-
ken. Terwijl we op de parkeerplaats nog wat praatten, zwaaide de 
voordeur van het restaurant open en kwam Jill naar buiten gelo-
pen. Met een grote glimlach zei ze: ‘Mark, ik ga deze uitnodiging 
verzilveren. Op een dag zul je me tegenkomen in de hemel!’ Daarna 
draaide ze zich om en liep het restaurant weer binnen. Overal zijn 
er van zulke goddelijke afspraken. Stap gewoon uit in geloof en u 
zult merken dat God ze u zal laten zien!

Een keer op een muziekfestival sprak ik met een stel over zonde 
en het evangelie en ze wijdden hun leven allebei aan Jezus toe. Ze 
hadden al een Bijbel en ze woonden naast een kerk die ze zouden 
gaan bezoeken. De jongeman vertelde me: ‘Een paar dagen terug 
bad ik en vroeg aan God of het allemaal waar was en of Hij iemand 
wilde sturen om mij dat te laten weten.’ Hij wees naar mij en zei: 
‘En twee dagen later stuurt God u op mijn pad!’ Als u uitstapt en 
uw geloof met anderen deelt, zou u weleens de verhoring kunnen 
zijn op iemands gebed.



ONE HEARTBEAT AWAY

192

Jezus zei tegen zijn discipelen in Matteüs 9:37-38: ‘De oogst is 
wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van 
de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.’ Vergeet niet dat 
dit zijn oogst is. Bidt u dat anderen uit zullen gaan om te getuigen 
en de oogst binnen te halen? Beseft u dat iemand misschien wel 
bidt dat u uit zult stappen om te getuigen en dezelfde oogst binnen 
te halen? A. W. Pink zei: ‘Het is waar dat velen voor een wereld-
wijde opwekking bidden. Maar het zou meer van pas komen en 
bijbelser zijn om te bidden tot de Heer van de oogst, of Hij arbei-
ders op wil laten staan en in beweging wil zetten, die zonder angst 
en getrouw de waarheden zullen preken die, naar men gelooft, een 
opwekking teweeg zullen brengen.’

Een potentiële Paulus
Het gedeelte met bars, in welke stad dan ook, trekt altijd interes-
sante mensen aan. Ik hing op een avond wat rond in het stadsge-
deelte met bars van Denver. Ik liep naar drie mensen toe om een 
gesprek met ze aan te knopen. Een van de jongens wilde dat ik een 
slijterij binnen zou gaan om wat sterke drank voor ze te kopen.

Dat kon hij wel vergeten, dus gingen hij en het meisje iemand 
anders zoeken om ze te helpen. Maar één jongen bleef achter, 
omdat hij met mij wilde praten. Tijdens dat gesprek vroeg ik hem 
of hij ooit gezondigd had. ‘Ja,’ zei hij, maar toen vroeg hij: ‘Wat 
bedoelt u met zonde?’

Ik zei: ‘Nou, zoals de tien geboden.’
‘O, ik heb die allemaal verbroken.’
‘Heb je ooit iemand gedood?’ vroeg ik.
Heel nonchalant antwoordde hij: ‘Ja.’
‘Tien mensen?’
Hij antwoordde: ‘Ik weet niet hoeveel.’
Hij vertelde me dat hij was opgegroeid met een gangsterbende in 

Long Beach, Californië, en hij wist werkelijk niet hoeveel mensen 
hij gedood had. Toen hij veertien jaar oud was, was hij op vuil-
nisbakken op zijn oprijlaan aan het schieten, toen een paar ben-
deleden voorbijreden, die zijn vriendin neerschoten. Ze bloedde 
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dood in zijn armen. ‘Ik wist dat zij het meisje was met wie ik zou 
trouwen,’ zei hij. ‘Zij was degene met wie ik kinderen zou krijgen 
en ze stierf in mijn armen.’

Kunt u zich voorstellen dat u met veertien jaar zoiets moet 
meemaken?

Terwijl we spraken trok ik er wat tijd voor uit om hem te bewij-
zen dat God bestaat en dat de Bijbel waar is. Ik bleef hem in zijn 
ogen kijken en het leek alsof ik niet tot hem door kon dringen. 
Daarom beval ik een boek bij hem aan en gaf hem geld om het te 
kopen.

Hij zei: ‘U hebt me vreselijk veel meegegeven vanavond om over 
na te denken.’ Dat verbaasde me, omdat ik dacht dat hij nauwelijks 
geluisterd had. Hij voegde daaraan toe: ‘Ik ga dat boek kopen dat 
u mij wilt laten lezen. En als er inderdaad zoveel bewijzen zijn als 
u beweert, dan ga ik mijn leven toewijden aan Jezus. En als ik dat 
doe, dan ga ik doen wat u doet. Ik ga rondlopen en mensen erover 
vertellen!’

U kent Gods plan niet voor de persoon met wie u spreekt. 
Misschien spreekt u wel tot een Saulus die God ieder moment kan 
veranderen in een Paulus. Ga en kom vandaag nog in contact met 
een aantal potentiële Paulussen!

Een aantal tieners wilde in Dallas getuigen en daarom gingen 
we naar het groot winkelcentrum ‘Galleria’. Ze bleven ongeveer 
een uur bij me om te kijken hoe ik getuigde. Daarna vertelde ik ze 
dat ze er klaar voor waren om er zelf op uit te trekken. Ik gaf ze 
traktaatjes en iets om mee te schrijven en zond ze heen. Een paar 
uur later kwamen we weer bij elkaar om te eten. Terwijl we aten 
kwam ik er achter dat Robby, een zeventienjarige, een bijbelstudie 
leidde op zijn openbare middelbare school, waar hij laatstejaars 
was. Deze verbazingwekkende tiener studeerde Grieks, dus kende 
hij het Nieuwe Testament precies zoals het geschreven was! Hij zei: 
‘Je kunt zoveel bijbelstudies geven als je wilt. Je kunt Grieks leren 
zoveel je wilt. Maar het uur der waarheid breekt pas aan als je je 
geloof deelt met iemand die verloren is. Dan pas ontdek je wat je 
hebt in Jezus Christus.’
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Laat mij u een vraag stellen: Wanneer brak het uur der waar-
heid voor het laatst voor u aan? Wanneer was het voor het laatst 
dat u sprak met iemand die verloren was? Op dat moment komt u 
er daadwerkelijk achter wat u hebt in Jezus. Zorg ervoor dat u zeer 
veel voetstappen achterlaat op de straten op aarde voordat u op een 
dag over de straten van goud loopt in de hemel!

Tussen twee haakjes, wat hebben wij in Jezus? Psalm 31:19 zegt: 
‘Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen, 
dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen ten aanschouwen van 
de mensenkinderen.’

De psalmist stelt een goede vraag: ‘Hoe kan ik de Heer ver-
goeden wat hij voor mij heeft gedaan?’ (Psalm 116:12, NBV). Wat 
kunnen wij de Heer ooit teruggeven voor alle geweldige dingen die 
Hij voor ons heeft gedaan?

Waarom gehoorzamen wij Hem niet gewoon? Gehoorzaamheid 
zal u naar de wereld van de verlorenen brengen, om ze dat ene te 
geven waar ze werkelijk naar op zoek zijn: Jezus.

Als u werkelijk wilt leren hoe u verloren mensen kunt liefheb-
ben, dan hoeft u alleen maar tijd met ze door te brengen. Hoe 
vaker u dat doet, des te beter u zult begrijpen waarom Jezus voor 
ze stierf.

Wat ziet u?
Phipps Plaza is een groot winkelcentrum voor de betere kringen 
in Atlanta. Alles is er zo duur, dat ik nauwelijks een kauwgumme-
tje kan betalen in dat winkelcentrum! Ik houd ervan om daar te 
getuigen, want de meeste bezoekers hebben er geld als hun afgod.

Op een dag, vlak voor kerstmis, ging ik naast een vierentwin-
tigjarige zitten die net was afgestudeerd aan de universiteit van 
Georgia. Terwijl Colby en ik aan het praten waren, kwamen zijn 
ouders uit een winkel gelopen en bleven achter hem staan.

Ik dacht: Wat zal er nu gebeuren? Hij geloofde niet in Jezus, 
maar we hadden een goed punt bereikt in ons gesprek. Ik besloot 
daarom door te gaan.

Toen zijn ouders meeluisterden staken ze hun duimen omhoog. 
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Zijn moeder begon te bidden. Ze waren evangelische christenen en 
waren erg enthousiast dat iemand tegenover hem getuigde! Colby 
zei: ‘Als ik rondkijk in dit winkelcentrum zie ik alleen maar mensen 
die aan het winkelen zijn en zich voorbereiden op de feestdagen.’ 
Ik antwoordde: ‘Colby, als ik rondkijk in dit winkelcentrum, zie 
ik alleen maar mensen die zullen sterven en naar de hemel of de 
hel zullen gaan. En pas als je je leven toewijdt aan Jezus en Hij de 
sluier van je ogen wegtrekt, zul je de mensen anders gaan zien dan 
je ze nu ziet.’

Ik was in gesprek met drie jongens op een festival, toen ze me 
vroegen: ‘Hoe ziet u al deze mensen?’

Ik zei: ‘Ik zie mensen waar God gek op is, alleen weten ze dat 
nog niet.’

Ik kon zien dat die uitspraak impact had. Soms hebben mensen 
de indruk dat God ze haat. God wil dat iedereen zich bekeert van 
zijn zonden en Jezus gaat vertrouwen, maar Hij houdt van ze onder 
alle omstandigheden.

Tussen twee haakjes, hoe ziet u de mensen? Iedereen om u heen 
zal sterven en gaat ofwel naar de hemel ofwel naar de hel. Dat is 
een bijbelse waarheid. Wat gaat u daaraan doen? Wilt u invloed 
uitoefenen op de eeuwige bestemming van iemands ziel? God 
hoopt dat u dat zult doen, want Hij wil u gebruiken om iedere ziel 
op deze planeet voor Hem te winnen.

Als u 15 miljoen dollar won in de loterij, zou u dat dan aan 
iemand vertellen? Als ik mensen die vraag stel, antwoorden ze 
altijd dat ze het mensen zouden vertellen en misschien zelfs door 
de straat zouden rennen en het uit zouden roepen. Wat denkt u? 
Ik heb de loterij gewonnen. Mijn enkele reis naar de hel is gean-
nuleerd door het bloed van Jezus Christus.

Ik heb de loterij gewonnen! Ik verdien de hel meer dan iedereen 
die dit boek leest, maar ik zal er niet eens in de buurt komen als 
ik sterf op grond van wat Jezus voor mij gedaan heeft. Hebt u de 
eeuwige loterij gewonnen? Als dat zo is, zorg er dan voor dat u het 
uitschreeuwt van alle daken in uw land!



Doch de engel antwoordde en 
zeide tot de vrouwen: Weest gij 
niet bevreesd; want ik weet, dat 

gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij 
is hier niet, want Hij is opgewekt, 
gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet 
de plaats, waar Hij gelegen heeft.

Matteüs 28:5-6
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Zwarte lijst
‘U kunt het niet tegenhouden dat ze sterven, maar, o, dat God u 

mag bijstaan om ze niet langer verdoemd te laten zijn! U kunt het 
niet tegenhouden dat de adem hun lichaam verlaat, maar, o, dat het 

evangelie hun zielen zal tegenhouden om voorgoed ten onder te gaan!’
Charles Haddon Spurgeon

Dit hoofdstuk bevat juweeltjes van waarheid, die mijn 
hart diep hebben geraakt. Het zijn parels van wijsheid 
- verhalen, getuigenissen en verzen - die u tot nadenken 

stemmen en dan tot actie aanzetten. Ik hoop dat u ervan geniet en 
erdoor wordt uitgedaagd.

Een trouwe getuige
Psalm 89:37 zegt: ‘Als de maan zal hij voor altoos vaststaan, en de 
getuige aan de hemel is getrouw.’ Ik dacht op een dag na over dit 
vers. De maan is een trouwe getuige aan de hemel. Wat doet de 
maan? Hoewel de maan een belangrijke rol speelt bij de getijden 
op deze planeet, is hij voor de meeste mensen hoofdzakelijk een 
enorme brok steen die simpelweg het zonlicht reflecteert. Dat is 
alles. Op verschillende dagen is het een wassende maan, een hal-
vemaan of een vollemaan, maar hij werd geschapen om het licht 
van de zon te reflecteren. De schepping van de maan laat zien dat 
er een geweldige Schepper moet zijn.

De psalmist noemt de maan een trouwe getuige - hoewel hij 
niet eens kan praten! Hoe kan dat zo zijn? Hoe kan ik de maan een 
grotere getuige van God laten zijn dan ikzelf, terwijl ik zijn won-
derbare naam bekend kan maken?! Toen realiseerde ik me dat ik 

Hoofdstuk 13
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als de maan moet zijn, dat ik één ding moest doen met mijn leven 
en met mijn stem: ik moet het licht van de Zoon reflecteren. Stelt 
u zich eens voor: als alle christenen hun tijd spenderen aan het 
reflecteren van het licht van de Zoon van God, hoe helder zou deze 
wereld dan zijn? We willen geen wassende maan zijn, maar een 
volle, schitterende, stralende maan in de duistere wereld waarin 
we leven. Dat betekent dat we precies in de juiste hoek ten opzichte 
van de Zoon moeten staan.

Efeziërs 5:16 moedigt ons aan om goed gebruik te maken van 
onze tijd, omdat de dagen kwaad zijn. Tijd is erg kostbaar en we 
hebben er steeds minder van. Omdat de dagen steeds kwader 
worden, moeten we ons licht - de gerechtigheid van Christus - op 
dit moment zeer helder laten schijnen. Hoe doen we dat?

Laten we zeggen dat u een zaklamp heeft en die op een zon-
nige dag om twaalf uur ‘s middags aanzet. Hoe helder zou dat licht 
zijn? Niet erg helder. Laten we zeggen dat u die zaklamp om mid-
dernacht aanzet. Hoe helder zou het licht dan zijn? Veel helderder. 
Laten we vervolgens zeggen dat u uw zaklamp aanzet in een grot 
diep onder de aarde, waar geen licht door kan dringen. Hoe helder 
zou dat licht zijn? Het zou daadwerkelijk zeer helder zijn.

De waarheid is: hoe meer duisternis er is, hoe helderder uw licht 
zal schijnen. Uw licht kan schijnen in de kerk, maar het zal veel 
helderder schijnen op uw werk of op school, in het winkelcentrum, 
op het strand of in de gedeeltes van de stad met bars. Waarom? 
Omdat die plaatsen geestelijk zeer duister zijn. Jezus zegt: ‘Ik ben 
het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 
wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben’ (Joh. 8:12). 
Breng uw licht, waar Jezus in voorziet, naar de duistere plaatsen 
zo vaak u maar kunt, en verlicht die duisternis met het sterke licht 
van de almachtige God.

Een zeer duistere plaats waar u uw licht kunt laten schijnen is de 
gevangenis. De bediening onder gevangenen is erg leuk werk; u zou 
het eens moeten proberen! De eerste keer dat ik naar een gevange-
nis ging met ‘Bill Glass Prison Ministries,’ was ik zo zenuwachtig 
dat ik dacht dat mijn hart zou exploderen. Maar nog geen dertig 
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minuten later liet God me wonderbaarlijke dingen zien. In een 
gevangenis in Houston bezochten we eens met z’n drieën de afde-
ling eenzame opsluiting. Hier zitten gevangenen vierentwintig uur 
per dag alleen in een cel. Ze krijgen slechts één uur om te douchen 
en zich te ontspannen. Deze gevangenen zijn als gekooide dieren. 
Op deze afdeling zitten de allerergste gevallen: moordenaars, ver-
krachters, bendeleden enzovoorts.

Ik begon een gesprek met een gevangene die zei dat hij lid was 
van de Mexicaanse maffia (een van de hardste, kwaadaardigste 
straatbendes die er is). Hij vertrouwde me toe dat hij besloten had 
om uit de Mexicaanse maffia te stappen. Er bestaat echter een 
straf wanneer een lid van een straatbende van dat kaliber eruit 
probeert te stappen - en die wordt de dood genoemd. Ze vermoor-
den mensen die uit hun bende stappen. Hij had eenzame opslui-
ting omdat zijn leven bedreigd werd. Ik vroeg hem daarom: ‘Wil 
iemand op deze afdeling u vermoorden?’

‘Ja,’ zei hij, en hij wees naar diverse cellen waarin gevangenen 
zaten die hem wilden vermoorden. Daarna legde hij een vinger op 
zijn mond en maakte het geluid om stil te zijn. Hij wees naar de cel 
naast die van hem en fluisterde: ‘De man in de cel hiernaast wil me 
vermoorden.’

Ik fluisterde met hese stem: ‘Wil de man in de cel hiernaast u 
vermoorden?’

Hij knikte. Ik vroeg mezelf af waar ik me mee had ingelaten! 
Omdat het duidelijk was dat deze man Jezus nodig had en omdat 
de kans groot was dat hij snel zou sterven, begon ik tegenover hem 
te getuigen. Verbazingwekkend genoeg kende deze twintigjarige 
gevangene, met tatoeages van zijn nek tot zijn enkels, alle juiste 
antwoorden. Hij moest grootgebracht zijn met de kerk, maar hij 
had absoluut voor het verkeerde pad in het leven gekozen.

Denk niet dat jonge mensen in uw kerk per definitie volmaakt 
worden voor de Heer, wanneer ze eenmaal volwassen zijn. Op 
onvoorstelbare wijze beïnvloedt satan hun leven. Investeer alstu-
blieft zoveel mogelijk tijd en gebed in deze jonge mensen. Ze zijn 
die investering absoluut waard.
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Nadat ik met deze man gesproken had, wilde ik de huurmoor-
denaar in de cel naast die van hem ontmoeten. Ik had nog nooit 
een huurmoordenaar ontmoet, dus het leek me een interessante 
ervaring! In die cel zat Juan, een eenentwintigjarige met blond ste-
kelhaar, die op een doorsnee Amerikaanse universiteitesstudent 
leek.

Ik vroeg hem: ‘Juan, wat is het ergste dat je ooit in je leven hebt 
gedaan? Je hoeft het me niet te vertellen als je niet wilt.’ Soms stel 
ik die vraag, omdat sommige mensen denken dat ze iets hebben 
gedaan dat zo slecht is, dat God het hen niet kan vergeven. Dat is 
nooit waar - het is een leugen die rechtstreeks afkomstig is uit de 
put van de hel, van de vader der leugens zelf.

Juan vroeg: ‘Hoef ik het u niet te vertellen?’
‘Nee, dat hoeft niet als je het niet wilt.’
Hij antwoordde: ‘De waarheid is dat ik iets overweeg te doen 

dat erger is dan alles wat ik ooit gedaan heb.’ Waarschijnlijk doelde 
hij op de moord op de man in de cel naast die van hem!’

Ik gebruikte een evangelieposter om het evangelie met de 
gevangenen te delen. (Als u traktaatjes gebruikt, of ander evange-
liemateriaal, zorg er dan voor dat u er tijd aan besteedt om ze uit 
te leggen wat zonde is en doorloop de tien geboden met ze. Zorg 
ervoor dat mensen hun ontaarde toestand tegenover de heilige, 
alwetende God van dit universum werkelijk begrijpen.) Toen we 
aan het eind van de poster waren gekomen en ik Juan vroeg of hij 
zijn leven aan Jezus Christus wilde toewijden, antwoordde hij dat 
hij dat wilde.

Soms probeer ik het mensen uit het hoofd te praten om een 
beslissing te nemen voor Jezus. Ik weet dat dit misschien vreemd 
klinkt, maar ik probeer ervoor te zorgen dat ik de persoon in 
kwestie niet tegen zijn wil in heb overgehaald, maar dat het de 
Geest van God is die ze tot die beslissing aanzet. Met Juan wist ik 
niet zeker of hij die toewijding wel echt wilde maken. Ik vouwde 
daarom de poster op en zei: ‘Juan, ik weet niet zeker of je er klaar 
voor bent om je hele leven over te geven aan Jezus Christus en 
Hem te volgen.’
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‘Laat mij u iets vertellen,’ antwoordde hij. ‘Ik ben mijn leven 
spuugzat; mijn leven leidt tot helemaal niets. En het enige dat 
mijn leven zal veranderen is Jezus Christus en ik wil Hem op dit 
moment aannemen.’ Daarop vouwde ik de poster weer open in het 
besef dat als een huurmoordenaar Christus wil aannemen, je hem 
Christus aan laat nemen! We trokken wat tijd uit voor gebed en 
Juan wijdde zijn leven aan Jezus toe.

Toen Juan begon te bidden, viel ik hem in de rede: ‘Juan, wacht 
eens even - dat is Romeinen hoofdstuk 8.’ Toen hij verder ging met 
bidden, zei ik: ‘Juan, dat is Jakobus hoofdstuk 2. Hoe ken je al die 
verzen?’

‘Ik weet het niet,’ antwoordde hij. ‘Ze blijven in mijn gedachten 
komen.’ Het was een van de meest waanzinnige ervaringen die ik 
ooit heb gehad.

Daarna zei Juan: ‘U gelooft nooit wat ik hier in mijn cel heb 
liggen. Ik heb een zwarte lijst.’

Ik vroeg: ‘Wat bedoel je met een zwarte lijst?’
‘Een lijst met namen van mensen die de Mexicaanse maffia gaat 

vermoorden.’
‘Juan, je bent nu een wedergeboren gelovige in Jezus Christus. 

Je hebt die zwarte lijst niet meer nodig, dus waarom geef je hem 
niet aan mij?’

Hij overhandigde me een lijst met ruim zeventig namen en 
adressen van mensen die de Mexicaanse maffia van plan was te 
vermoorden. Iemand gaf me een idee en ik stuurde iedereen op die 
lijst traktaatboekjes toe; de kans dat ze snel stierven was groot, dus 
hadden ze het evangelie snel nodig! Aangezien niemand me heeft 
teruggeschreven, weet ik niet wat er van die mensen geworden is.

Een paar dagen later bad ik en God sprak tot mijn hart. Het 
leek erop dat Hij heel eenvoudig aan mijn geest vroeg: ‘Mark, sta jij 
op de zwarte lijst van satan? Leid jij je leven zo radicaal voor mijn 
Zoon, zijn jouw gebeden zo vurig en is jouw getuigenis zo sterk, 
dat satan je op zijn zwarte lijst heeft gezet?’ Wat een overtuigende 
vraag.

Ik stel u dezelfde vraag. Staat u op de zwarte lijst van satan? 
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Leidt u uw leven zo radicaal voor Jezus, dat satan bijna niet kan 
wachten om u van deze planeet te halen? Staat uw jeugdgroep op 
satans zwarte lijst?

Of is het zo’n jeugdgroep die meer geïnteresseerd is in piz-
za’s, jojo’s en pretparken dan in de vraag of uw school Jezus gaat 
dienen? Staat uw kerk op satans zwarte lijst? Of is het zo’n kerk 
die zich meer bezighoudt met het uiterlijk van het gebouw en het 
komende kerkprogramma, dan met het verlangen om de verlo-
renen van uw stad tot Jezus te zien komen? Het is mijn doel, en 
ik hoop dat het ook uw doel wordt, om op satans zwarte lijst te 
komen. Ik garandeer u dat als u zich dat ten doel stelt, uw tocht 
door dit leven waanzinnig zal zijn, maar uw toegang tot de hemel 
als u sterft verbazingwekkend.

Een jongeman schreef me: ‘Niet alleen zal ik op satans zwarte 
lijst komen te staan, hij zal mijn naam ook accentueren!’ Die jon-
geman wil zo radicaal zijn voor Jezus en satan zoveel last bezorgen, 
dat satan die naam op zijn zwarte lijst zal moeten accentueren!

Zorg ervoor dat u zo leeft, dat satan het haat dat u vandaag 
wakker werd, omdat u mensen uit zijn team haalt en ze tot in alle 
eeuwigheid overzet in Gods team!

Op een dag keek ik naar de ‘X Games’ op tv. Het is een reeks 
evenementen voor skateboardes, crossmotorrijders enzovoorts. 
Bij een van de evenementen viel het me op dat als de deelnemers 
de tijdslimiet van zestig seconden hadden gehaald, zij vijftien 
seconden extra kregen. Het interessante was dat die laatste vijf-
tien seconden ‘glorietijd’ genoemd werden. De deelnemers moes-
ten dan hun beste trucs doen, omdat er nog weinig tijd over was. 
Ik wil u bemoedigen omdat het in geestelijk opzicht ‘glorietijd’ is 
voor ons christenen. Er is weinig tijd over en het wordt tijd om ons 
uiterste best te doen voor onze Verlosser. Hij zal spoedig hier zijn 
en we moeten er klaar voor zijn - en we moeten ervoor zorgen dat 
de rest van de wereld er ook klaar voor is.

Getuigen: God houdt ervan; satan haat het. Dus denkt u dat u 
het zou moeten doen?
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Zaad zaaien
Als u aarde en meststof in een bloempot stopt, water en zonlicht 
toevoegt en bidt dat er een zonnebloem uit zal groeien, gaat dat 
dan gebeuren? Nee, dat zal niet gebeuren. Waarom niet? Omdat 
u geen zaad gezaaid heeft. Als u eenmaal een zonnebloemzaad 
gezaaid heeft, kan er een zonnebloem uit groeien. Hoewel God een 
wonder kan doen en iets kan laten groeien zonder zaad, heeft hij 
zowel een tijd van zaaien en als een tijd van oogsten ingesteld. In 1 
Korintiërs 3:6-7 herinnert Paulus ons eraan hoe belangrijk zaden 
zijn. Iemand moet planten voordat God de wasdom kan geven. 
God verhoort onze gebeden als we bidden dat een vriend tot Jezus 
zal komen, maar ik denk dat God ons dikwijls naar de persoon 
in kwestie wil laten gaan om een zaad in zijn leven te zaaien. Als 
we simpelweg met die vriend over Jezus spreken en dan voor hem 
gaan bidden, heeft God een zaad dat Hij maar al te graag wil laten 
groeien.

Het horen van dankbetuigingen
Realiseert u zich dat ieder mens tot wie u ooit getuigd hebt u op 
een dag zal bedanken? Denk daar eens over na. Als mensen tot wie 
u getuigt Jezus aannemen en in de hel terechtkomen, zullen ze u 
dan bedanken? Ik geloof niet dat u het ooit te horen krijgt, maar ik 
geloof wel dat ze dat willen doen. Als ze eenmaal in de hel zitten 
en ze realiseren zich dat het tot in alle eeuwigheid is, dan zullen 
ze volgens mij zeggen: ‘De persoon die destijds tot mij getuigde 
in het winkelcentrum of op school was bezorgd genoeg over mijn 
eeuwige bestemming, dat hij mij vertelde hoe ik deze plaats had 
kunnen vermijden. Ik wou echt dat ik hem kon bedanken.’ En 
natuurlijk zouden ze wensen dat ze geluisterd hadden.

Denk nu eens aan de mensen die in de hemel terechtkomen. Stel 
u voor dat iemand in de hemel naar u toekomt en zegt: ‘Herinnert 
u zich mij? Vroeger was ik uw collega (of medeleerling) en op een 
dag getuigde u tot mij. Ik weet dat het erop leek alsof ik er geen 
aandacht aan schonk, maar ik luisterde. Drie jaar later wijdde ik 
mijn leven toe aan Jezus en ging voor Hem leven. En ik wil u echt 



ONE HEARTBEAT AWAY

204

bedanken voor het feit dat u er tijd voor uittrok om Jezus met mij 
te delen.’

Hoe zult u zich voelen als iemand dat tegen u zegt in de hemel? 
Het zal een onvoorstelbaar mooi gevoel zijn!

Verspil uw leven niet aan het najagen van goedkope sensaties, 
zoals een rit in de achtbaan met uw handen in de lucht, of juichend 
om een doelpunt tijdens een voetbalwedstrijd. Ga in plaats daar-
van voor de eeuwige sensatie: mensen die u bedanken voor wat 
u gedaan hebt, door ze de poorten van de hemel binnen te leiden 
tot in alle eeuwigheid. Zorg ervoor dat u een heleboel dankbetui-
gingen te horen krijgt in de hemel, omdat u de naam van Jezus 
vrijmoedig bekend hebt gemaakt op aarde.

De grootste zonde
Op een avond bereidde ik mij voor om te gaan getuigen. Ik las 
mijn Bijbel en bad. Terwijl ik nadacht over het getuigen, kwam het 
in me op dat alle verloren mensen Jezus nodig hebben, maar dat 
ik soms niet met hen over Hem wil praten. Ik realiseerde me dat 

het in werkelijkheid egoïstisch was om mijn 
geloof niet met hen te delen. Toen drong het 
tot mij door dat er twee soorten zonde zijn in 
de Bijbel: zonden van commissie en zonden 
van omissie. Er zijn zonden die we begaan en 
er zijn dingen die we zouden moeten doen, 
maar die we niet doen. Daarom zegt Jakobus 
4:17: ‘Als iemand dan weet goed te doen en 
het niet doet, is het hem tot zonde.’

Iets begon mijn geest te prikkelen. Als 
iedere zonde neerkomt op egoïsme (het 
hebben van een ‘eerst-ik-houding,’ in plaats 

dat we God op de eerste plaats zetten), en als het niet delen van 
mijn geloof egoïstisch is, welke grotere zonde kan ik als gelovige 
dan ooit begaan dan de verlorenen niet over Jezus vertellen? Wij 
denken dat overspel of moord grote zonden zijn - en volgens de 
woorden van een alheilig God zijn dat ook grote zonden. Maar ik 
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geloof dat dit een van de grootste zonden is die gelovigen kunnen 
begaan: mensen die nog niet gered zijn niet vertellen over de Enige 
die ze kan redden. Jezus zei tegen de vrouw die betrapt was op 
overspel: ‘Ga heen, zondig van nu af niet meer!’ (Johannes 8:11). 
Als gelovige weet u hoezeer God zonde haat, dus ga alstublieft 
heen en zondig van nu af niet meer, door ervoor te zorgen dat u 
iedereen die u tegenkomt over Jezus vertelt.

Doe het vandaag
Toen ik op bezoek was bij vrienden aan de Auburn Universiteit, 
ging ik op vrijdagavond getuigen in een groot winkelcentrum, 
kwam terug en ging naar bed. Rond middernacht werd ik wakker 
met het gevoel dat ik niet genoeg getuigd had, dus kleedde ik me 
aan en ging naar het deel van de stad waar de bars zijn om er met 
mensen te praten. Ik zag een man op een stenen muurtje zitten en 
ging naast hem zitten. We hadden een geweldig gesprek. Hij ver-
telde me dat zijn ouders leden van de Navigators waren, een groep 
zeer sterke christenen, maar dat hij helemaal geen geloof in God 
had. Deze laatstejaars student had een aantal geweldige vragen, 
maar er waren antwoorden op al zijn vragen.

Nadat we een uur gesproken hadden, zei hij: ‘Ik ben lid van 
de Farmhouse-studentenclub hier in Auburn. Ik ben al vier jaar 
lid van deze studentenclub. Er zitten evangelische christenen in 
mijn club die er nog nooit, zoals u, tijd voor hebben uitgetrokken 
om Jezus met mij te delen. Weet u? Dat klopt van geen kanten, 
nietwaar?

Ik moest toegeven dat hij gelijk had.
Denk daar eens over na. Er zijn op dit moment misschien verlo-

ren mensen in uw leven, die zich afvragen waarom u er nog nooit 
tijd voor hebt uitgetrokken om de waarheid met ze te delen. Zorg 
ervoor dat ze zich niet nog langer verwonderen. Voer dat gesprek 
vandaag nog met ze.

Gooi nieuwe blokken op het vuur
Bent u ooit op een christelijk kamp geweest waar u dat ‘kampge-
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voel’ kreeg, waar u enthousiast werd gemaakt voor God, maar een 
maand of twee later was alles weer zoals vroeger of zat u in een 
dal? Ik vraag me af waarom dat zo vaak gebeurt. Toen ik daar op 
een dag over nadacht en erover bad, kreeg ik een beeld in gedach-
ten dat volgens mij van de Heer was. Het was een simpel beeld van 
een kampvuur. Als u geen nieuwe houtblokken in een kampvuur 
gooit, wat gebeurt er dan met het vuur? Het vuur gaat uit. Maar 
als u er hout in gooit blijft het branden. Jakobus instrueert ons: ‘En 

weest daders des woords en niet alleen hoor-
ders: dan zoudt gij uzelf misleiden’ (1:22). 
Daarna vertelt hij ons dat ‘het geloof zonder 
de werken dood is’ (2:20, SV).

De mensen die ik ontmoet en die voortdu-
rend vol vuur zijn voor Jezus, zijn diegenen 
die het werk van de Heer doen. Ze zijn actief 
in hun geloof: ze werken in opvanghuizen 
voor daklozen, getuigen tot de verlorenen, 

schrijven schoolkranten vanuit christelijk perspectief, bezoeken 
gevangenen enzovoorts. Ze gooien nieuwe blokken op hun vuur. 
En als u dat voortdurend doet, zal niet alleen uw vuur niet doven, 
maar zal het juist groter worden. God wil niet dat we louter kamp-
vuren zijn; Hij wil dat we vreugdevuren zijn, felle inferno’s voor 
Hem. Blijf de dingen van God doen en uw passie voor Hem zal de 
rest van uw leven sterk blijven.

Zoals de auteur Steve Farrar het zegt: ‘Als u niet opbloeit in 
Christus, verwelkt u in Christus.’

Paulus schreef (Filemon 1:6, Engelse Bijbel): ‘Dat de commu-
nicatie van uw geloof effectief mag worden, door al het goede te 
erkennen dat in Christus Jezus in u is.’ Als u alles wat u in Jezus 
hebt volledig wilt begrijpen, zorg er dan voor dat u actief bent in 
het delen van uw geloof.

Weerspiegel Hem
Ik hoorde een prediker eens iets zeggen dat ik nooit zal vergeten: 
‘We zijn hier om twee redenen: om Hem bekend te maken en om 
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Hem te weerspiegelen.’ Dat vat het christendom samen, nietwaar? 
We zijn hier om anderen over Jezus te vertellen, om Hem wereld-
wijd bekend te maken. En om Hem te weerspiegelen, moeten we 
wandelen zoals Jezus dat deed. Denkt u dat deze twee dingen van 
belang zijn op de dag van het oordeel? Geloof dat maar! Spendeer 
uw leven aan het bekendmaken van Hem en aan het weerspiegelen 
van Hem en u zult een zeer bevredigend leven hebben.

Op een avond in Myrtle Beach, South Carolina, getuigde ik 
tegenover twee mariniers. Een van hen wilde echt praten, maar de 
andere bleef de boot afhouden. Na ongeveer tien minuten wilde de 
man die niet geïnteresseerd was weggaan en een joint roken. Zijn 
vriend zei: ‘Ik wil graag met deze man praten, dus laten we blijven.’

Omdat ze net naar hun kamer wilden gaan 
bood ik aan om met ze mee te lopen. Terwijl 
we erheen liepen waarschuwde de man die 
wilde roken zijn vriend ervoor dat ik weleens 
van de politie zou kunnen zijn. Zijn vriend 
antwoordde: ‘Deze man is geen politie. Hij 
praat met mensen over Jezus!’ Het was een 
grappige situatie.

Toen we bij hun kamer kwamen zei de 
vriendelijke man: ‘Mijn vriend wil u fouilleren om er zeker van te 
zijn dat u geen microfoon of zo bij u hebt.’ Ze fouilleerden me om 
er zeker van te zijn dat ik geen microfoon had om het gesprek op 
te nemen of een pistool.

Ik grapte: ‘Jullie kijken veel te veel televisie!’
We gingen hun kamer binnen waar ze Heiniken-bier in ijs 

hadden liggen en een van hen begon een joint te draaien. Terwijl ik 
met de andere man bleef praten, vertelde hij mij dat het hem beviel 
dat ik net zo gekleed was als zij. Ik droeg een zwarte spijkerbroek 
en een t-shirt.

Ik vroeg hem: ‘Als ik naar je toe kwam in een driedelig pak met 
een zware Bijbel onder m’n arm, wat zou je dan doen?’

Hij antwoordde: ‘Ik zou niets met u te maken willen hebben!’
Als u getuigt, draag dan geen kleding die zondig is of ongepast, 

De mensen die 
voortdurend vol 

vuur zijn voor 
Jezus, zijn dege-
nen die het werk 

van de Heer doen.





ONE HEARTBEAT AWAY

208

maar kleedt u op een manier die past bij de plaats waar u heengaat. 
Uw gelaat en uw liefde voor Jezus en voor de verlorenen moeten de 
mensen tot u trekken, niet uw kleding. Draag ook geen christelijke 
t-shirts of sieraden. Dat maakt dat mensen niet met u willen spre-
ken, omdat ze precies weten waar u op uit bent. Jezus deed niets 
speciaals aan toen Hij getuigde. We zouden geen dingen moeten 
dragen die mensen ervan weerhouden om met ons te praten, of die 
onze bediening voor de Heer Jezus Christus in diskrediet brengen.

Ik hoorde hoe de man die niet deelnam aan het gesprek zijn 
vriendin belde en tegen haar zei: ‘Vandaag liep het allemaal niet 
zo. De ochtend was verschrikkelijk; in de middag gebeurde er niets 
positiefs; en nu, vanavond, heb ik Jezus in mijn hotelkamer!’

Ik keek hem aan en zei: ‘Nee, nee. Niet Jezus.’ Maar toen kwam 
deze gedachte in mij op: als mensen Jezus niet kunnen zien in u 
en in mij, in wie zullen ze Jezus dan ooit kunnen zien? We moeten 
Jezus bekendmaken en Hem weerspiegelen, waarheen we ook gaan. 
Ik kreeg de gelegenheid om deze mariniers traktaatjes te geven en 
een van hen wilde mijn telefoonnummer om met mij in contact te 
blijven! We dienen een geweldige God. Blijf Hem dienen!

Begin een revolutie
Het woord ‘revolutie’ betekent een plotselinge, radicale of complete 
verandering; de val of verwerping van een regering of heerser, die 
vervangen wordt door een andere, door de mensen die overheerst 
worden. Ik doel nu niet op Washington, D.C., maar wordt het niet 
tijd om de huidige regering ten val te brengen? Johannes 12:31 
zegt: ‘Nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden.’ De 
overste van deze wereld, satan, moet buitengeworpen worden. Dit 
wordt bereikt door gebed en door christenen die vrijmoedig stel-
ling nemen voor de eeuwige waarheid, waar ze ook heengaan.

Om een revolutie te krijgen, moet je echter één ding hebben: een 
revolutionair! Iemand die bereid is om stelling te nemen, ongeacht 
de prijs. Een synoniem voor ‘revolutionair’ is ‘radicaal’ - iemand 
die alles geeft wat hij heeft, die God behaagt boven al het andere 
en alleen voor God leeft. Voordat er ooit een revolutie plaats kan 



Zwarte lijst

209

vinden in deze wereld, moet er een revolutie plaatsvinden in u. 
U moet de keuze maken om alles wat u hebt aan God te geven. 
Wilt u zich toewijden om een revolutie in deze wereld te beginnen? 
Veel mensen zorgen ervoor dat er een revolutie in hen veroorzaakt 
wordt door hun liefde voor Jezus, waarna het overal om hen heen 
een revolutie veroorzaakt. Wees een revolutionair - een radicaal 
voor Jezus.

Finish sterk
In 2 Timoteüs 4:7 zegt Paulus: ‘Ik heb de goede strijd gestreden, ik 
heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden.’ Hoe 
zult u de wedren van het leven eindigen? Het doet er eigenlijk niet 
toe hoe u start; het is belangrijk hoe u de wedren finisht.

Het was ontzagwekkend om Carl Lewis - de geweldige versprin-
ger en sprinter die negen Olympische gouden medailles won - op 
de honderd-meter-spurt bezig te zien. Als het startpistool afging, 
vond je Carl altijd achterin de groep terug. Hij was geen goede 
starter.

Ongeveer bij de vijftig-meter-streep had Carl het midden van 
de groep bereikt. Maar aan het eind van de race kon je hem bijna 
altijd vooraan de kopgroep vinden. Andere hardlopers zeiden dat 
Lewis vanaf de zestig-meter-streep een versnelling in kon zetten, 
die geen enkele hardloper bezat. Ze zeiden dat het leek alsof er een 
raket in Carl werd afgevuurd, die hem in staat stelde om iedereen 
voorbij te gaan. Het punt is: je wint geen gouden medailles bij de 
start, je wint ze bij de finish.

Tussen twee haakjes, hoe zult u de wedren van het leven voor 
de almachtige God finishen? Ik zeg tegen mensen: ‘U eindigt ofwel 
geweldig, ofwel ongeldig.’ Daar sprak Paulus over in dit vers. Hij 
behield het geloof helemaal tot het einde van de wedren van het 
leven. Doe hetzelfde.

Op een dag in een groot winkelcentrum ging ik naast een 
oudere man zitten en begon een gesprek met hem. Na een paar 
minuten vertelde hij me dat hij vroeger net zo was als ik, maar 
nu niet meer. Hij was negen jaar lang voorganger geweest bij de 
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‘Disciples of Christ’. Hij zei: ‘Vroeger geloofde ik wat u gelooft, 
maar daarna begon ik te studeren.’ Hij vertelde me over zijn vijf 
academische titels op verschillende universiteiten en dat hij zojuist 
een artikel had geschreven voor het tijdschrift American Atheist.

Deze man eindige zijn wedren van het leven helemaal verkeerd. 
Als u Jezus op een dag ontmoet en u over de eindstreep van het 
leven de hemel binnengaat, zorg er dan voor dat u de wedren zeer 
sterk finisht!

Hangend aan de vingertoppen
Tijdens een muziekfestival in Nashville, Tennessee, had ik een 
gesprek met een negentienjarige bouwvakker uit Detroit. Hij had 
de trein naar Nashville genomen om zijn vriendin te zien. De 
avond ervoor was hij laat gearriveerd, dus vroeg ik hem waar hij 
overnachtte. Hij wees naar een hoog gebouw en antwoordde: ‘Op 
het dak van dat gebouw.’ Hij sliep op het dak van een gebouw!

Ik vroeg: ‘Welke hobby’s heb je?’
‘Ik spring van gebouw naar gebouw,’ zei hij. Ik vroeg wat hij 

bedoelde.
‘Je weet wel, zoals je het soms op tv ziet, als mensen vanaf het 

dak van een gebouw naar het volgende gebouw springen. Dat geeft 
een enorme kick.’

Dat geloof ik graag! Omdat ik mensen graag vragen stel, vroeg 
ik hem: ‘Heb je het weleens niet gehaald?’

‘Eenmaal,’ zei hij. ‘Ik sprong een keer van het ene naar het andere 
gebouw, ging door de lucht en realiseerde me dat mijn sprong te 
kort was om het te halen. Ik kon nog net mijn vingertoppen om 
de richel van het dak krijgen en mijn lichaam sloeg hard tegen de 
muur van het gebouw. Ik had nog maar net genoeg energie om 
mezelf op het dak te hijsen.’

‘Was je bang?’
‘Heel erg,’ antwoordde hij.
Realiseert u zich dat u vandaag met mensen kunt spreken die 

aan hun vingertoppen hangen voordat ze de eeuwigheid in tuime-
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len? Zo dichtbij kunnen ze zijn. Als ze wisten wat ze te wachten 
stond zonder Jezus, zouden ze ook bang zijn.

In 1 Samuel 20:3 zegt David: ‘Zo waar de Here leeft en zo waar 
gij leeft, er is slechts één schrede tussen mij en de dood.’ Ieder 
mens bereikt een punt waar er nog één stap te gaan is, één adem 
verwijderd van de eeuwigheid.

En we bereiken allemaal het punt waarop we ons in eigen kracht 
niet uit onze hachelijke situatie kunnen redden. Vertel mensen - 
terwijl ze aan hun vingertoppen hangen, op weg naar de eeuwig-
heid - dat een doorboorde hand zich naar hen uitstrekt, klaar om 
ze de hemel in te trekken.

Sla het alarm
Ezechiël 33:1-11 haalt het woord van de Heer aan tot de profeet 
Ezechiël:

Het woord des Heren kwam tot mij: Mensenkind, spreek tot uw 
volksgenoten en zeg tot hen: wanneer Ik over een land het zwaard 
breng, en de inwoners van dat land hebben uit hun midden iemand 
gekozen en tot wachter aangesteld, en deze ziet het zwaard over dat 
land komen, en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk, als dan 
iemand wel het geluid van de bazuin hoort, maar zich niet laat waar-
schuwen, en het zwaard komt en rukt hem weg, dan komt diens bloed 
over zijn eigen hoofd. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord, 
maar zich niet laten waarschuwen; zijn bloed komt over hemzelf; als 
hij zich had laten waarschuwen, zou hij zijn leven hebben gered. Maar 
wanneer de wachter het zwaard ziet komen, doch niet op de bazuin 
blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt; en het zwaard komt 
en rukt iemand van hen weg, dan wordt hij wel weggerukt in zijn 
eigen ongerechtigheid, maar van zijn bloed zal Ik de wachter reken-
schap vragen.

Gij nu, mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israëls aan-
gesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit 
mijn naam waarschuwen.

Als Ik tot de goddeloze zeg: Goddeloze, gij zult zeker sterven! Maar 
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gij spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan 
zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn 
bloed zal Ik u rekenschap vragen.

Maar als gij een goddeloze waarschuwt om zich van zijn weg te beke-
ren, doch hij bekeert zich daarvan niet, dan zal hij in zijn eigen onge-
rechtigheid sterven, maar gij hebt uw leven gered.

Gij nu, mensenkind, zeg tot het huis Israëls: Aldus zegt gij: onze 
overtredingen en onze zonden rusten op ons en daardoor kwijnen 
wij weg. Hoe zouden wij dan leven?

Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, Ik heb 
geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat 
de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert 
u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, huis Israëls?

In vroegere tijden werden er wachters op de muur rond de stad 
geplaatst om te waken. Het was hun taak om te kijken of er legers 
kwamen. Zodra ze een vijand zagen naderen, moesten ze de hoorn 
blazen om de inwoners van de stad te waarschuwen. Het was niet 
hun taak om iedereen gereed te maken; het was de verantwoorde-

lijkheid van de inwoners zelf om zich gereed 
te maken. De taak van de wachter was sim-
pelweg om alarm te slaan.

God heeft gelovigen op aarde gelaten om 
voor anderen alarm te slaan, om de goddelo-
zen te vertellen dat zij er zowel hier als tot in 
eeuwigheid spijt van zullen krijgen als ze zich 
niet van hun goddeloze wegen bekeren en tot 
Jezus komen.

Als we weten dat goddeloze mensen ster-
ven en naar de hel gaan en we waarschuwen 

ze niet, dan kleeft hun bloed aan onze handen. Ik had genoeg bloed 
aan mijn handen toen ik verloren was; ik heb niet nog meer bloed 
nodig. We moeten de verlorenen over Jezus vertellen. God schept 
geen behagen in de dood van de goddelozen en wij zouden dat ook 
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niet moeten doen. Bid voor ze en getuig voor ze, zodat ze op een 
dag bij ons in de hemel zullen zijn.

Eerder had de Heer tegen Ezechiël gezegd: ‘Ga, begeef u naar de 
ballingen, uw volksgenoten, spreek tot hen en zeg hun: Zo zegt de 
Here Here; of zij horen dan wel het nalaten’ (3:11). Onthoud dat het 
onze verantwoordelijkheid is om de waarheid te spreken, of onze 
toehoorders nu luisteren of de boodschap afwijzen.

Verander de wereld
De Joden in Tessalonica klaagden over Paulus en Silas: ‘Dezen, die 
de wereld in opschudding gebracht hebben, zijn ook hier geko-
men’ (Handelingen 17:6). Zou het niet mooi zijn om de reputatie 
te hebben dat u de wereld in opschudding brengt? We hebben alle-
maal een reputatie. Wat is die van u? Vraag mensen die u kent wat 
volgens hen uw reputatie is. Vraag ze wat volgens hen het allerbe-
langrijkste is in uw leven. Het is interessant om mensen daarnaar 
te vragen, want, wat het ook is, ze zullen het weten. Als het Jezus 
is, zullen anderen dat zien. God is op zoek naar mensen die Hij 
kan gebruiken om de wereld in opschudding te brengen voor zijn 
Zoon, maar zijn Zoon moet het allerbelangrijkste zijn in uw leven 
als u een reputatie wilt hebben van iemand die de wereld verandert.

In het geweldige eregalerijhoofdstuk, Hebreeën 11:27-40, staat:
Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met 
het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapevach-
ten en geitevellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling 
(de wereld was hunner niet waardig) zij hebben rondgedoold door 
woestijnen, en gebergten, in spelonken en de holen der aarde. Ook 
deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven 
is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met 
ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden 
komen.

Ik heb een zeer eenvoudige vraag: Is de wereld u waardig? Zorg 
ervoor dat u een leven leidt dat zo heilig is voor uw Heer, en dat de 
verlorenen zo vrijmoedig bereikt, dat deze wereld u nooit waardig 
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zal zijn! Een van de machtigste Schriftgedeeltes is Matteüs 10:28-
39. Neem de dingen die Jezus zegt in u op en doe ze dan:

En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar 
de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die 
beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Worden niet twee 
mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet een daarvan zal 
ter aarde vallen zonder uw Vader. En de haren van uw hoofd zijn ook 
alle geteld. Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven. 
Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik 
belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij ver-
loochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn 
Vader, die in de hemelen is. Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede 
te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, 
maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen 
tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder 
en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands 
huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft 
boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven 
Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij 
gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar 
wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.

Broederschap van hen die zich niet schamen
(De laatste woorden van een Afrikaanse martelaar)

Ik maak deel uit van de broederschap van hen die zich niet schamen. 
De teerling is geworpen. Ik heb de grens overschreden. Het besluit is 
genomen. Ik ben een discipel van Jezus Christus. 

Ik kijk niet om, geef niet op, minder geen vaart en zwijg niet. Mijn 
verleden is verlost, mijn heden heeft zin, mijn toekomst is veilig.

Ik heb het gehad met oppervlakkig leven, toekijken, bekrompenheid, 
risicoloos leven, kleurloze dromen, een saaie visie, alledaags spreken, 
weinig geven en kleine doelstellingen.

Mijn vaart is ingezet, mijn gang is snel, mijn doel is de hemel, mijn 
pad is eng, mijn weg is ruw, mijn kameraden zijn weinig, mijn Gids 
betrouwbaar, mijn missie is helder.
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Ik geeft het niet op, trek me niet terug, neem geen gas terug, zwijg 
niet, totdat ik gepredikt hebt, gebeden heb, betaald heb, verzameld 
heb en opgestaan ben voor de zaak van Christus. Ik moet doorgaan 
tot Hij terugkomt, geven tot ik erbij neerval, prediken tot iedereen 
het weet en werken tot Hij komt.

En als Hij komt om de zijnen te halen, zal Hij mij zonder problemen 
herkennen. Mijn kleuren zullen duidelijk zijn. ‘Want ik schaam mij 
het evangelie van Christus niet.’ (Romeinen 1:16).

Maak deel uit van de broederschap van hen die zich niet scha-
men. Het is de enige manier om dit leven te leiden. Vergeet het 
nooit: Om een zendeling te zijn hoeft u de zee niet te kruisen, u 
hoeft alleen het kruis te zien.



De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen 
gesproken had, opgenomen in de hemel en 
heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods.

Marcus 16:19
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Beste satan of 
lieve God

‘Verloren! Verloren! Verloren! Beter een hele wereld in brand dan 
één ziel verloren! Beter iedere ster uitgedoofd en de hemelen 

vernietigd, dan één enkele ziel die verloren gaat.’
Charles Haddon Spurgeon

Er zijn slechts twee soorten mensen op aarde: mensen die 
verloren zijn en mensen die gered zijn. U hoort bij een van 
beide groepen. Onder welke categorie valt u? Het enige dat 

er in de eeuwigheid toe doet, is de vraag of u de redding die God in 
Jezus Christus aanbiedt hebt aangenomen of verworpen. God zal u 
niet dwingen Hem aan te nemen. Hij kan u tot Zich trekken, maar 
op een bepaald punt zult u uw leven aan Hem over moeten geven.

De tien geboden - de wet van de almachtige God - verklaren 
ieder van ons schuldig voor God, omdat we deze wet verbroken 
hebben. De vraag luidt dus: Wilt u zich bekeren, u afkeren van uw 
zonde en uw leven overgeven aan Jezus? Lees de volgende gebeden 
en beslis wie u zult volgen. Of u nu denkt dat u bidt of niet: als u dit 
boek hebt uitgelezen, zult u iemand dienen. De enige vraag luidt: 
Wie?


Beste satan, de Bijbel vertelt me dat jij de god van deze wereld 

bent. Jij bent de vader van de leugen. Je misleidt de volken en ver-
blindt het verstand van hen die niet geloven. God waarschuwt me 
dat ik zijn Koninkrijk alleen kan binnengaan als ik geloof dat Jezus 
stierf om voor mijn zonden te betalen. Ik heb gelogen, gestolen, mijn 

Hoofdstuk 14
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ogen in wellust gebruikt en daarmee overspel gepleegd in mijn hart. 
Ik heb haat gekoesterd, wat de Bijbel gelijkstelt aan moord. Ik heb 
God gelasterd, en Hem geweigerd op de eerste plaats te zetten, de 
sabbat geschonden, het bezit van anderen begeerd, mijn ouders ont-
eerd en ik sta schuldig aan de zonde van afgoderij - ik heb een god 
geschapen naar mijn eigen beeld. Dit alles heb ik gedaan in weerwil 
van de stem van mijn geweten. Ik weet dat het God was die mij het 
leven heeft gegeven. Ik heb zonsopgangen gezien. Ik heb de gelui-
den der natuur gehoord. Ik heb een onvoorstelbare reeks genoegens 
mogen smaken, allemaal afkomstig van zijn vrijgevige hand. Ik 
besef dat ik nooit meer zulke genoegens zal smaken, als ik sterf in 
mijn zonden. Toch weiger ik op dit moment mijn zonden te belijden 
en los te laten. Op de dag van het oordeel, als ik geworpen word in 
de poel van vuur, kan ik niemand de schuld geven, behalve mezelf. 
Het is niet Gods wil dat ik verloren ga. Hij liet zijn liefde voor mij 
zien in de dood van zijn Zoon, die gekomen is om mij leven te geven. 
Jij was het satan die kwam om te roven, te doden en te vernietigen. 
Jij bent mijn geestelijke vader. Ik kies ervoor om je te blijven dienen 
en jouw wil te doen, want ik heb de duisternis lief en ik haat het 
licht. Als ik niet tot bezinning kom, zal ik je voor eeuwig toebehoren. 
Amen.


Lieve God, ik heb tegen U gezondigd door uw geboden te ver-

breken. Ondanks het geweten dat U mij gegeven heeft, heb ik mijn 
ogen in wellust gebruikt en om die reden overspel gepleegd in mijn 
hart. Ik heb gelogen, gestolen, gefaald om U lief te hebben, gefaald 
om mijn naaste lief te hebben als mijzelf en gefaald om de sabbat 
te heiligen. Ik ben hebzuchtig geweest en ik heb haat gekoesterd in 
mijn hart, wat mij in uw ogen schuldig maakt aan moord. Ik heb 
Uw heilige naam ijdel gebruikt, ik heb een god geschapen naar mijn 
eigen beeld en ik heb mijn ouders onteerd. Als ik voor U zou staan 
in uw vurige heiligheid op de dag van het oordeel, en iedere geheime 
zonde die ik begaan heb en elk ijdel woord dat ik gesproken heb naar 
buiten kwam als een bewijs van mijn misdaden tegen U, dan zou ik 
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volkomen schuldig zijn en op rechtmatige gronden de hel verdienen. 
Ik ben onuitsprekelijk dankbaar dat Jezus mijn plaats in het oordeel 
innam door te lijden en te sterven aan het kruis. Hij betaalde mijn 
straf, zodat ik het gerechtshof kon verlaten. Hij heeft mij geopen-
baard hoeveel U van mij houdt. Ik geloof dat Hij vervolgens uit de 
dood is opgestaan naar de Schrift. Ik belijd nu mijn zonde en laat 
die los en geef mijzelf over aan Jezus als mijn Heer en Verlosser. 
Ik zal niet langer voor mijzelf leven. Ik bied U mijn lichaam, ziel 
en geest aan als een levend offer, om U te dienen ter bevordering 
van uw Koninkrijk. Ik zal uw Woord dagelijks lezen en gehoorzaam 
zijn aan wat ik lees. Het is uitsluitend op grond van het kruis van 
Golgota dat ik voor eeuwig zal leven. Ik behoor U voor eeuwig toe. 
Ik bid dit in de naam van Jezus. Amen.


Jezus vertelt ons: ‘Niemand kan twee heren dienen, want hij zal 

of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten 
en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon’ 
(Matteüs 6:24). Welke meester kiest u om de rest van uw leven en 
tot in alle eeuwigheid te dienen?

Jozua 24:15 zegt: ‘Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here 
te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult... Maar ik en mijn 
huis, wij zullen de Here dienen!’ Wie kiest u om te dienen? Ik bid 
dat u ervoor zult kiezen om de God van dit universum te dienen 
met elke vezel van uw wezen. Op een dag hoop ik u oprecht in de 
hemel te zullen zien!

Als u een gelovige in Jezus bent, dan hoop ik dat u van dit boek 
genoten hebt. Maar wat belangrijker is: als u het boek hebt weg-
gelegd, dan hoop ik dat u vandaag nog met een verloren ziel over 
Jezus zult spreken. Als u een wedergeboren gelovige bent zal ik u 
op een dag in de hemel zien. En als dat moment daar is, zorg er dan 
voor dat u daar niet alleen bent, maar dat u een menigte mensen 
bij u hebt! Ik wens u een gezegende tijd, waarin u uw geloof in 
Jezus Christus met anderen deelt!



‘Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw 
hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.’ (Lucas 21:28)
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Het best bewaarde geheim van de hel  - Ray Comfort

Waarom keren zoveel ongelovigen de bood-
schap van het evangelie de rug toe? Vertelt de 
Bijbel niet hoe we zondaren tot ware bekering 
kunnen leiden? Als dat zo is, waarom hebben we 
dat dan gemist? Het antwoord zal u verbazen. 
Ontdek dan hoe de vijand een belangrijke sleu-
tel, die nodig is om het hart van de ongelovige te 
openen, begraven heeft . Als u frustratie ervaart 
over verloren zielen en teruggevallen gelovigen, 
kijk dan niet verder. Deze radicale benadering  
zou de missende dimensie kunnen zijn om onze 
generatie voor Christus te winnen.

De laatste hartslag  - Mark Cahill

U werd geboren. U leerde lopen en praten. U 
ging naar de kleuterschool en vervolgens naar 
de basisschool. U leerde diverse sporten. U 
ging naar school. U maakte zich te druk om uw 
gemiddelde cijferwaardering. U haalde uw rij-
bewijs. U ging studeren. U bezocht een aantal 
concerten. U kreeg een baan. U trouwde. U 
moedigde uw favoriete sportteams aan. U ging 
met pensioen. U stierf En toen? Wat gebeurt er 
als we die laatste adem hebben uitgeblazen? Is er 
nog een bestaan als we gestorven zijn? Uw leven 
is een reis die op een gegeven moment ergens 
eindigen zal. Is dit alles wat er is? Dit leven en 

verder niets? Waarom zijn we hier eigenlijk? In dit boek zult u de ant-
woorden vinden op al die vragen, op een logische, interessante en dui-
delijke wijze gepresenteerd. Geniet ervan! Ideaal boek om weg te geven.
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