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Over de overwinning der wereld door Gods kinderen 
 

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwint, 

namelijk ons geloof. 1 Johannes 5: 4 

 

Wat Paulus van zichzelf zegt in 2 Korinthe 7 vers 5, van de vrees die hij van binnen, en van 

de strijd die hij van buiten had, kan gemakkelijk op alle christenen betrekking hebben, 

daar zij allemaal niet alleen van binnen, maar ook van buiten hun vijanden hebben, die 

hen dagelijks bestrijden. Van binnen hebben zij het vlees van een verrader, dat vaak voor 

beroering en vrees zorgt en van buiten de boze duivel en de sterke wereld. Zo zijn zij vaak 

als een schaap in de woestijn, dat door listige vijanden wordt omringd. Over Antonius 

wordt gezegd, dat hij zag dat de wereld vol strikken was en uitriep: Wie zal ontkomen? En 

waarlijk, als een christen God niet tot zijn hulp en Beschermer had, mocht hij wel Magór-

missabib genoemd worden. ‘Schrik van rondomme’. Maar in dit alles zijn wij meer dan 

overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft, Rom. 8: 37. 

Ik heb de strijd, die het nieuwe schepsel heeft met zijn eigen verdorvenheden en in 

hoeverre zij in deze wereld daarin de overwinning hebben, uiteengezet. Nu zou ik willen 

spreken over de strijd tegen de wereld en waar de overwinning over de wereld in bestaat. 

Johannes had gezegd dat een christen daaraan weten kan of hij uit God geboren is, dat hij 

de naaste liefhad en de geboden Gods onderhield uit liefde. Hierop dringt hij aan met het 

motief dat ze licht zijn. En Zijn geboden zijn niet zwaar, vers 3. En in het vierde vers geeft hij 

de reden door te zeggen: Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. De apostel spreekt 

over al dat uit God geboren is. Dat is niet omdat de gelovige uit het Wezen Gods geboren 

is, zoals Jezus. Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd, Ps. 2: 7. De Zoon heeft hetzelfde 

Wezen als de Vader. Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te 

zijn, Fil. 2: 6. Het betekent ook niet dat het slechts zou zijn door de algemene werking van 

God, waardoor alle schepselen door God zijn voortgebracht. Daarom wordt God door hen 

de Vader genoemd. Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom 

handelen wij dan trouwelooslijk de een tegen den ander, ontheiligende het verbond onzer vaderen?, 

Mal. 2: 10. 

 

God laat hun ziel door een gunstig liefdewerk van Zijn Heilige Geest geestelijk leven, om 

geestelijke werken te doen tot eer van God de Schepper. Want wij zijn Zijn maaksel, 

geschapen in Christus Jezus tot goede werken, Ef. 2:10. Dit wordt een geboorte uit water en Geest 

genoemd in Joh. 3: 5, of een geboorte van Boven, zoals de tekst eigenlijk wil zeggen. Dit is 

het nieuwe schepsel. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, 2 Kor. 5: 17.  

 

I. Deze nieuwe schepping wordt een geboorte uit God genoemd, om de volgende reden. 

1. Die geboren is, wordt gelijk aan degene waaruit hij geboren is. Zo wordt de ziel dan 
Gods natuur deelachtig, 2 Petrus 1:4; en ontvangt de gelijkenis van Gods Beeld. En 

aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen 

Die hem geschapen heeft. Kol. 3: 10. En wijworden naar hetzelve beeld in gedaante veranderd 

van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest, 2 Kor. 3: 17. 

2. Door de geboorte komt er in het geboren schepsel een grote liefde en betrekking. Ik zal 

U hartelijk liefhebben, HEERE, mijn Sterkte!, Ps. 18: 2. De oprechten hebben U lief, Hoogl. 1: 
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4. 

3. De geboorte is een wonderlijk werk, dat alle begrip te boven gaat. Gedenk toch, dat Gij 

mij als leem bereid hebt en mij tot stof zult doen wederkeren. Hebt Gij mij niet als melk gegoten 

en mij als een kaas doen runnen? Met vel en vlees hebt Gij mij bekleed, met beenderen ook en 

zenuwen hebt Gij mij samengevlochten, Job 10: 9-11. Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke 

wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken; ook weet het mijn ziel zeer wel, 

Ps. 139: 14. Maar zo is het ook met deze instorting van het geestelijk leven. De wind 

blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, vanwaar hij komt en waar hij 

heengaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is Joh. 3: 8. Hoe wonderlijk was dat 

voor Nicodémus! Hij vroeg: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook 

andermaal in zijner moeders buik ingaan en geboren worden? Joh. 3: 4. 

4. Het is een moeilijk en smartelijk werk, waar arbeid aan verbonden is, zowel voor degene 
die baart, als degene die geboren wordt, en degenen die hierbij behulpzaam zijn. Zo is 

het hier ook: 

a. De Geest Die baart, heeft veel arbeid. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, 

voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods 

niet zien Joh. 3:3. Zij hebben lijn Heiligen Geest smarten aangedaan Jes. 63: 10.  

b. Het geldt ook voor degene die geboren wordt. En als zij dit hoorden, werden zij 

verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, 

mannenbroeders}, Hand. 2: 37.  

c. Maar ook voor de leraars die arbeiden. Paulus zei: Mijne kinderkens, die ik wederom 
arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijge, Gal. 4: 19. Dit bestaat nu in een 

heilig voornemen om alle macht en geweld van de wereld tegen te staan, om de 

mens daarvan af te trekken en tot de Schepper over te halen en te doen blijven in 

de betrachting van de dienst Gods, en het nauwkeurige christendom. 

 

II. De vijand die tegengestaan moet worden, is hier de wereld.  

Het woord wereld heeft in Gods Woord twee betekenissen.  

Er is een wereld van redeloze schepselen.  

Er is ook een wereld van mensen, een wereld van vromen. Want God was in Christus de 

wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der 

verzoening in ons gelegd, 2 Kor. 5: 19. Er is een wereld van Goddelozen. Ik bid niet voor de 

wereld Joh. 17: 9.  

Er is een goede wereld; er is ook een kwade wereld. Dat is alles wat God gemaakt heeft. 

Deze wordt goed of kwaad, naar dat ze goed of slecht gebruikt wordt en is zo lang goed als 

zij onze genegenheden en krachten van ziel en lichaam niet overwint om van de liefde en 

nauwgezette dienst van God af te trekken en tot eigen dienst over te halen. Maar dit zeg ik, 

broeders, dat de tijd voorts kort is; opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet hebbende; En 

die wenen, als niet wenende, en die blijde zijn, als niet blijde zijnde; en die kopen, als niet bezittende; 

En die deze wereld gebruiken, als niet misbruikende; want de gedaante dezer wereld gaat voorbij, 1 

Kor. 7: 29-31.  

 

III. Dat is nu de zaak waar de strijd over gaat tussen de mensen, de schepselen in de wereld, 

en tussen het nieuwe schepsel, als bijvoorbeeld over het geloof in Christus. Strijdt voor het 

geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is, Judas 3.  
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Dit geloof bestaat in die ‘grote evangelische waarheid dat de mens alleen door de enige 

verdienste van Christus, door het geloof aangenomen, gerechtvaardigd wordt en zo wordt 

een mens zalig’. Dit is een sekte die overal tegengesproken wordt, Hand. 28:22. Dit geloof 

is den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid, 1 Kor. 1: 23. Daarom zegt Paulus: 

Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en 

de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen, 1 Tim. 6: 12. 

De liefde zoekt Gods wereld voor zichzelf te verkrijgen. Het zijn meer liefhebbers der wellusten 

dan liefhebbers Gods, 2 Tim. 3: 4. Zij verkiezen de dingen die de wereld presenteert. Dit 

verdriet de Heere. Wordt niet ijdel, als het vermogen overvloedig aanwast, zet er het hart niet op, 

Ps. 62: 11. En: Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, 

de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid der ogen 

en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld, 1 Joh. 2: 15-16. Hier 

wordt stipte gehoorzaamheid aan God geëist. De wereld tracht dat te beletten en de mens 

tot de begeerlijkheid der ogen te brengen, dat is tot gierigheid, begeerlijkheid van het vlees, 

dat is tot wellusten en grootsheid des levens. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid; 

maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid, 1 Joh. 2: 17. Deze dingen samen zijn 

allemaal door God verboden. 

 

IV. Paulus wil nu dit, dat een christen zal tegenstaan en overwinnen en zichzelf zal blijven 

opofferen ten dienste van en in gehoorzaamheid aan God. Ik bid u dan, broeders, door de 

ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehaaglijke 

offerande, welke is uw redelijke Godsdienst. En wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt 

veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en 

welbehagende en volmaakte wil van God is, Rom. 12: 1-2. 

Over deze en dergelijke plichten van het ware christendom nu doet de wereld de christen 

veel moeite aan. De wereld strijdt en gebruikt veel macht en geweld om de ziel van een 

christen te overwinnen en van God tot het schepsel en de wereldse gezindheid over te 

halen. Dat gebeurt op verschillende manieren, zoals blijkt uit deze voorbeelden: 

 

1. Het kan door gewoonte, die niet ten onrechte een machtige tiran genoemd wordt. 

Want hij moet al een moedig mens zijn, die het tegen voorbeelden en gewoonten zal 

uithouden.  

Men ziet dit bij Jozef, hoewel al een held onder de knechten van God, leerde hij nochtans 

mee te zweren bij het leven van farao, Gen. 42:15.  

Hoe Israël in Egypte door de gewoonten en voorbeelden was afgetrokken van de zuivere 

dienst van God tot afgoderij is wel gebleken bij het maken van het gouden kalf, Ex. 32.  

En waarom was Israël zo begerig naar een koning? Dat was omdat alle volkeren een koning 

hadden. Doch het volk weigerde Samuëls stem te horen en zij zeiden: Neen, maar er zal een koning 

over ons zijn. En wij zullen ook zijn gelijk al de volken, en onze koning zal ons richten en hij zal voor 

onze aangezichten uitgaan en hij zal onze krijgen voeren, 1 Sam. 8: 19-20.  

En Salomo zelf kon het niet uithouden, tegen de gewoonte en voorbeelden van zijn 

vrouwen. En hij had zevenhonderd vrouwen, vorstinnen, en driehonderd bijwijven; en zijn vrouwen 

neigden zijn hart. Want het geschiedde in den tijd van Salomo's ouderdom, dat zijn vrouwen zijn hart 

achter andere Goden neigden; dat zijn hart niet volkomen was met den HEERE, zijn God, gelijk het 

hart van zijn vader David. Want Salomo wandelde Astoreth, den God der Sidoniërs, na, en 
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Milchom, het verfoeisel der Ammonieten, 1 Kon. 11: 3-5.  

Daarom waren de knechten van David zo verwonderd toen zij de koning, tegen de 

gewoonte, brood zagen eten, nadat zijn kind gestorven was. Zo zeiden zijn knechten tot hem: 

Wat is dit voor een ding, dat gij gedaan hebt? Om des levenden kinds wil hebt gij gevast en geweend, 

maar nadat het kind gestorven is, zijt gij opgestaan en hebt brood gegeten, 2 Sam. 12: 21.  

En Petrus zegt: Waarin zij zich vreemd houden, als gij niet meeloopt tot dezelfde uitgieting der 

overdadigheid, en u lasteren, 1 Petrus 4: 4. En werkelijk, het is een moedig christen die tegen 

de stroom van de wereld inzeilen kan en hoon, en smaad, en schimp van de wereld 

verdragen kan en toch niet gelijk wordt aan de wereld, zoals Noach in de eerste wereld. 

Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet 

gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door 

welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam ter rechtvaardigheid die naar 

het geloof is, Hebr. 11: 7.  

En Lot in Sodom: En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der 

gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft, 2 Petrus 2* 7. Een christen is dus, en moet zich 

gedragen als, een uitkijkpost. Hij is als een gespikkelde vogel waar ieder naar pikt en een 

lelie onder de doornen, die evenwel zijn vrucht noch schoonheid verliest. 

 

2. Er komen beloften van vermaak, of voordeel, of hoogheid, zoals Bileam overkwam. 

Want ik zal u zeer hoog vereren en al wat gij tot mij zeggen zult, dat zal ik doen; zo kom toch, 

vervloekt mij dit volk, Num. 22: 17. Dat gevlei van de hoer van de wereld heeft geen kleine 

macht op het hart van de mens. Hierdoor kreeg Démas de tegenwoordige wereld lief, 2 

Tim. 4: 10. Als de wereld haar gehele kraam van profijt, hoogheid en vermaak opendoet en 

aanbiedt, dan moet het wel een sterk gewapend christen zijn die dit kan weerstaan en 

volharden, zonder van God en het nauwkeurig betrachten van Zijn wil afgetrokken te 

worden. Hier hebben velen schipbreuk geleden en hebben het geloof en het goed geweten 

verloochend. Een bepaald rechter werd eens gevraagd om tegen zijn geweten een verkeerd 

vonnis te spreken. Hij weigerde het aanvankelijk, maar toen men hem heel wat gouden 

dukaten beloofde, waarop gewapende mannen afgebeeld waren, zei hij: Wie zou tegen zo'n 

gewapende bende kunnen bestaan? En zo liet hij zich overhalen, zoals ook Judas door 

dertig zilverlingen overwonnen is, om zijn Meester te verraden. Toen ging een van de twaalve, 

genaamd Judas Iskariot, tot de overpriesters, En zeide: Wat wilt gij mij geven, en ik zal Hem u 

overleveren? En zij hebben hem toegelegd dertig zilveren penningen. En van toen af zocht hij 

gelegenheid, opdat hij Hem overleveren mocht, Matth. 26: 14-16. 

 

3. Ook heeft de wereld geweld en dreigementen en verdrukkingen, zoals Jozef 

overkwam om zijn dienst aan God, Gen. 39: 7-20. En hierdoor werd Pilatus overwonnen. 

De Joden zeiden: Indien gij Dezen loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Als Pilatus dan dit 

woord hoorde, bracht hij Jezus uit, en zat neder op den rechterstoel, in de plaats genaamd 

Lithostrótos, en in het Hebreeuws Gabbatha Joh. 19: 12-13. Zo viel men ook de drie 

jongelingen aan. Maar zo gijlieden het niet aanbidt, ter zelver ure zult gijlieden geworpen worden in 

het midden van den oven des brandenden vuurs, Dan. 3: 15. En ook Daniël werd, omdat hij zijn 

God en niet de koning aanbad, in de leeuwenkuil geworpen. Toen nu Daniël verstond, dat dit 

schrift getekend was, ging hij in zijn huis, hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem 

aan. en hij knielde drie tijden ‘s daags op zijn knieën, en hij bad en deed belijdenis voor zijn God, 
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ganselijk gelijk hij vóór dezen gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen, en zij vonden 

Daniël biddende en smekende voor zijn God, Dan. 6: 11-12. En in vers 16 en 17 lezen we: Toen 

kwamen die mannen met hopen tot den koning en zij zeiden tot den koning: Weet, o koning, dat der 

Meden en der Perzen wet is, dat geen gebod noch ordinantie, die de koning verordend heeft, mag 

veranderd worden. Toen beval de koning, en zij brachten Daniël voor, en wierpen hem in den kuil der 

leeuwen. 
 

O! Als de wereld zo vinnig en grimmig aankomt met het zwaard in de vuist, en de beloften 

van alle geluk en voorspoed in de andere hand, dan moet men wel een heroïsch heilige zijn 

om dan staande te blijven en aan de zijde Gods te blijven. Hier blijkt nu die heilige 

standvastigheid en kracht van het nieuwe schepsel, als het tegen al die aanvallen van de 

wereld onbeweeglijk, standvastig en altijd overvloedig in het werk des Heeren blijft, 

overeenkomstig 1 Kor. 15: 48. Dan zal het zonder verandering in het betrachten van de 

ware Godzaligheid, noch inwendig, noch uitwendig, van het geloof van de liefde en ware 

gehoorzaamheid aan God afgetrokken te worden. 

 

4. Dan overwint een christen dus de wereld: 

a. wanneer hij zijn innige ongeregelde lusten en genegenheden heeft overwonnen, en ten 

onder gebracht en bedwongen heeft. Paulus zei: Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot 

dienstbaarheid. 1 Kor. 9: 27. Want daar begint hij de wereld te overwinnen, als hij zijn liefde 

en genegenheden daarvan aftrekt. De wereld zal het ons niet doen, maar wij moeten haar 

onze liefde weigeren. Hebt de wereld niet lief. Joh. 2: 15. Wordt niet ijdel, als het vermogen 

overvloedig aanwast, en zet er het hart niet op, Ps. 62: 11. 

b. Ook als de ziel door alle handelingen van de wereld en veranderingen niet zeer ontzet of 

verslagen wordt, of daardoor bewogen wordt, maar in alles gelijkmatig is. Niet bedroefd 

weggaande in zwarigheden, zoals de jongeling die Jezus losliet, toen hem de plichten 

duidelijk werden, die hem tegen de borst stootten. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging 

hij bedroefd weg; want hij had vele goederen, Matth. 19: 22. Zo zagen de genode gasten meer uit 

naar voordeel en vermaak in de dingen van de wereld, dan in Jezus' bruiloftsmaaltijd en 

lieten zich door de wereld overwinnen. De eerste zeide tot hem: Ik heb een akker gekocht, en het 

is nodig dat ik uitga en hem bezie; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb 

vijf juk ossen gekocht, en ik ga heen om die te beproeven; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En 

een ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen, Lukas 14:18-20. Zo 

zagen de boze Joden meer profijt in hun gewin en koopmanschappen dan in het 

onderhouden van de sabbat. Hoort dit, gij die den nooddruftige opslokt, en dat om te vernielen de 

ellendigen des lands; zeggende: Wanneer zal de nieuwe maan overgaan, dat wij leeftocht mogen 

verkopen? En de sabbat, dat wij koren mogen openen? Verkleinende de efa, en den sikkel vergrotende, 

en verkeerdelijk handelende met bedrieglijke weegschalen, Amos 8: 4-5. Maar een echt christen 

overwint dan, omdat hij liever zelf lichamelijke schade lijdt dan dat hij zich aan de dienst 

des Heeren onttrekt. 

c. Als hij ook niet afwijkt van zijn voorafgaande eenvoud, nederigheid, en ook matigheid. 

Zie, zo had Paulus geleerd overvloed én gebrek te hebben. En ik weet vernederd te worden, ik 

weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger 

te lijden, beide overvloed en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft, 

Fil. 4: 12-13. 
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De natuurlijke mensen, die Gods Geest niet hebben en van de wereld overwonnen 

worden, die worden dan dartel, hovaardig, trots en overdadig. ‘Honoris mutant mores’; sat 

wil zeggen: de eer in de wereld verandert de zeden. Zo staat er van Tyrus, dat haar hart zich 

verhief vanwege het vermogen. Zij hebben al uw denningen uit dennebomen van Senir gebouwd; 

zij hebben cederen van den Libanon gehaald om masten voor u te maken. Zij hebben uw riemen uit 

eiken van Basan gemaakt; uw berderen hebben zij gemaakt van welbetreden elpenbeen uit de 

eilanden der Chittieten, Ezech. 27: 5-6. 

Ook als de mensen daar op vertrouwen, zoals Salomo getuigt van de wereldse mensen. Des 

rijken goed is de stad zijner sterkte, en als een verheven muur in zijn inbeelding, Spreuken 18: 11. 

En Paulus: Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in den strik, en in vele dwaze en 

schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang, 1 Tim. 6: 9. 

Het werk der rechtvaardigheid is ten leven, maar de inkomst der Goddelozen is tot zonde. 

d. Behalve dat: het nieuwe schepsel overwint de wereld, wanneer het noch om beloften, 

noch om dreigementen iets laat dat moet worden gedaan, of iets doet dat nagelaten zou 

moeten worden. Zo hebben de jongelingen en Daniël overwonnen. Sadrach, Mesach en 

Abed-nego antwoordden en zeiden tot den koning Nebukadnézar: Wij hebben niet van node u op deze 

zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven 

des brandenden vuurs, en Hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o 

koning, dat wij uw Goden niet zullen eren, noch het gouden beeld, dat gij hebt opgericht, zullen 

aanbidden, Dan. 3: 16-18. En ook: Toen nu Daniël verstond, dat dit schrift getekend was, ging hij 

in zijn huis, hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem 

aan. en hij knielde drie tijden 's daags op zijn knieën, en hij bad en deed belijdenis voor zijn God, 

ganselijk gelijk hij vóór dezen gedaan had, Dan. 6: 11. 

e. Zij zijn het ook die door al de voorbeelden heen breken kunnen en zeggen: Kiest u heden 

wien gij dienen zult; maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen. Jozua 24: 

15. Zij zijn mensen die alleen God kunnen dienen, liever dan de gehele wereld na te volgen 

en te verkrijgen, zoals Jozef aan het hof van farao, die op alle verlokselen antwoordde: Hoe 

zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God?, Gen. 39: 9. Zij zijn als Noach in 

een verdorven wereld: Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach 

wandelde met God, Gen. 6: 9. En als Lot in Sodom: En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was 

van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, 2 Petrus 2: 7. Maar ook als Daniël aan het 

hof van Darius. Toen kwamen die mannen met hopen, en zij vonden Daniël biddende en smekende 

voor God, Dan. 6: 12. En als Elia: En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor den HEERE, den God der 

heirscharen; want de kinderen Israëls hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren afgebroken en Uw 

profeten met het zwaard gedood; en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel om die weg te 

nemen, 1 Kon. 19: 14. 

f. Ook erkent men dat alle schepselen God moeten dienen. Want uit Hem, en door Hem, en 

tot Hem zijn alle dingen, Rom. 11: 36. Voeg het voorbeeld bij van Mórdechai: En al de 

knechten des konings, die in de poort des konings waren, neigden en bogen zich neder voor Haman; 

want de koning had alzo van hem bevolen; maar Mórdechai neigde zich niet en boog zich niet neder, 

Esther 3: 2. En dat van Esther: Ga, vergader al de Joden, die te Susan gevonden worden, en vast 

voor mij en eet of drinkt niet in drie dagen, des nachts noch des daags, ik en mijn jonge dochters 

zullen ook alzo vasten; en alzo zal ik tot den koning ingaan, hetwelk niet naar de wet is. Wanneer ik 

dan omkom, zo kom ik om, Esther 4: 16. En het geschiedde, toen de koning de koningin Esther zag 

staande in het voorhof, verkreeg zij genade in zijn ogen, zodat de koning den gouden scepter, die in 
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zijn hand was, Esther toereikte; en Esther naderde en roerde de spits des scepters aan. Toen zeide de 

koning tot haar: Wat is u, koningin Esther, of wat is uw verzoekt Het zal u gegeven worden, ook tot 

de helft des koninkrijks, Esther 5: 2-3. Of dat van Obadja: Want het geschiedde als Izébel de 

profeten des HEEREN uitroeide, dat Obadja honderd profeten nam en verborg hen bij vijftig man in 

een spelonk en onderhield hen met brood en water, 1 Kon. 18: 4. Of neem het voorbeeld van 

Constantijn, de eerste christenkeizer. 

 

Dit nu is het werk van een echt wedergeboren mens en een nieuw schepsel. Wie is het die de 

wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?, 1 Joh. 5: 5.  

Dit blijkt bij een Abraham, gaande uit zijn vaderland. Door het geloof is Abraham geroepen 

zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij 

is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou, Hebr. 11: 8. En ook toen hij zijn zoon moest 

offeren. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Izak geofferd, Hebr. 11: 17. Daar is 

de overwinning van de wereld ten toppunt uitgedrukt.  

Zie dit ook bij Mozes, toen hij naar farao ging. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden 

zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden; Verkiezende liever met het volk 

Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben; Achtende de 

versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte; want hij zag op de 

vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings; 

want hij hield zich vast, als ziende den Onzienlijke, Hebr. 11: 24-27.  

En zie het ook bij Elia, die naar Achab ging, die hem zocht. En Elia zeide: Zo waarachtig als 

de HEERE der heirscharen leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem 

vertonen! 1 Kon. 18:15.  

Maar ook bij Johannes de Doper. Want Herodes had Johannes gevangen genomen en hem 

gebonden en in den kerker gezet om wille van Heródias, de huisvrouw van Filippus, zijn broeder. 

Want Johannes zeide tot hem: Het is u niet geoorloofd haar te hebben, Matth. 14: 3-4.  

En dat leest men ook van de kerkvader Basilius, ten tijde van de Arianen. Eerst bood men 

hem eer en rijkdom, staat en aanzien aan. Daarna werd hij met de dood bedreigd, waarop 

hij de bode dit antwoord gaf: 'Het speelgoed als de dingen van de wereld, die u belooft, zijn 

goed om de kinderen te lokken, en zulke bedreigingen zijn geschikt om zulke hovelingen 

als u te doen schrikken, maar op mij maakt dat geen indruk'.  

Dit zei vroeger ook de gereformeerde prins van Condé, toen men hem voor de keuze stelde 

paaps te worden of voor eeuwig in de gevangenis te gaan of onthoofd te worden. Hij 

antwoordde dit: 'Het eerste zal ik niet doen, maar wat de laatste twee dingen betreft, laat ik 

de keuze aan u over'.  

En echt edelmoedig was Jeremia: Maar ik zeide: Zou een man als ik vlieden? En wie is er zijnde 

als ik, die in den tempel zou gaan, dat hij levend bleve? Ik zal er niet ingaan, Neh. 6: 11.  

 

Daar zijn zes redenen voor. 

1. Zij verstaan hun staat, namelijk uit de wereld verkoren te zijn. Zij zijn wel in de wereld, 

maar niet van de wereld. En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, 

opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet 

kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij 

ulieden en zal in u zijn Joh. 14: 16-17. Zij zijn verheven boven de wereld. Zij weten dat 

het hun niet passen zou als zij de wereld dienen zouden, dat koningen en prinsen van 
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de hemel slaven van de wereld zouden zijn. Zij zijn uit God geboren! O, deze verheven 

adel weet dat zij uit de wereld getrokken is en acht de wereld totaal te klein voor zichzelf 

om daarnaar te verlangen en er dienstbaar voor te zijn. Demostenes zei: 'Laat diegenen 

de buit oprapen, die geen Demostenessen zijn'. 

2. Deze zielen weten dat zij Jezus tot Koning hebben, Wiens Koninkrijk niet van deze 

wereld is. Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk 

van deze wereld was, zo zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware 

overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier, Joh. 18: 36. Zij weten dat zij door 

Jezus aangenomen zijn om tegen de wereld te strijden, een door Jezus overwonnen 

vijand. In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld 

overwonnen, Joh. 16: 33. Zij weten dat zij geen liefde aan deze vijand moeten schenken. 

Over spelers en overspeelsters, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods 

is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld, Jak. 4: 4. 

3. Zij weten ook dat zij hun liefde niet aan de wereld mogen schenken, omdat ze verplicht 

zijn om hun gehele liefde aan Jezus te geven, als hun ondertrouwde Man. En Ik zal u 

Mij ondertrouwen in eeuwigheid, ja Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en 

in goedertierenheid en in barmhartigheden, Hos. 2: 18. 

4. En boven dat, zij zijn zo gewend zo hoog te vliegen met de hemelse arenden, in de 

beschouwing van de Godheid, dat de hele wereld zo klein wordt, dat ze uit hun gezicht 

verdwijnt, evenals Paulus, toen hij, omschenen door een straal van de hemel, blind 

werd voor de wereld. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, 

Saul, wat vervolgt gij Mij? En als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand, Hand. 9: 4 en 8. 

Lees ook hetgeen hier staat: Mozes verkoos liever met het volk Gods kwalijk behandeld te 

worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, Hebr. 11: 25. En van de bruid 

staat er: Want de liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als het graf, haar kolen zijn vurige 

kolen, vlammen des HEEREN, Hoogl. 8: 6. 

5. Ook hebben de nieuwe schepselen zo'n hoge en grote verwachting van een hemelse 

kroon, dat de gehele wereld in hun ogen minder waard is dan een zandkorrel. Dewijl wij 

niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet; want de dingen die men 

ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig, 2 Kor. 4: 18. 

6. Wat nu de dreigementen van de wereld betreft, die vrezen zij zo overmatig niet, omdat 

zij weten en verstaan, dat de voorzienigheid Gods voor en over hen is, en dat zij onder 

die lommer veilig zitten en bewaard zullen worden onder die vleugelen. Ik zal in Uw hut 

verkeren in eeuwigheden; ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene Uwer vleugelen. Sela, Ps. 

61: 5. Red mij, HEERE, van mijn vijanden; bij U schuil ik, Ps. 143: 9. En zij weten, dat er 

meer zijn die met ons zijn, dan die tegen ons zijn. Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer 

dan die bij hen zijn, 2 Kon. 6: 16. 

 

 

TOEPASSING 

Wat zijn er een redenen om te klagen over veel mensen onder ons die zich door de wereld 

laten inpalmen en overwinnen! Mensen, die geheel door de wereld bezet en beheerst 

worden. Zij zijn dienstbaar aan de schepselen, zelfs zo zeer, dat een klein werelds voordeel, 

een klein vermaak, een beetje aanzien of een gunstbewijs van een belangrijk persoon voor 

hen van een groter belang is dan een goed geweten, God of de hemel. Men maakt van 
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zichzelf een eerloos knecht om een groot meester in de wereld te worden. Het zijn 

onwaardigen die de wereld niet doorzien, ja, ze zoeken de wereld en dienen die geheel. 

Wat doen de mensen zoal niet voor moeite om een verlokseltje van de wereld te krijgen! 

Men reist over land en zee en overkomt duizend angsten en gevaren. En wat een middelen 

gebruikt men zoal niet, zowel rechte als kromme? Zij betonen duidelijk dat ze door de 

wereld overwonnen zijn. En zo worden de mensen slaven van hetgeen dat hen juist zou 

moeten dienen. 

En hoeveel werk maakt men er niet van om de wereld te behagen en zich naar de zin en wil 

van de wereld te gedragen. Dat men God daardoor vertoornt of verliest, dat acht men zo 

gering als een cent. De voorbeelden van de wereld en haar gewoontes en voortgang, wat 

heeft de mens daar al niet mee op! Hoe weinig vermogen de voorbeelden van Jezus en de 

heiligen om hen nederig, matig, vreedzaam en verdraagzaam te laten leven. En zo wordt de 

gehele Kerk door de wereld overwonnen en dat gaat zo ver, dat de Kerk nu meer op een 

lichtzinnige hoer gelijkt dan dat zij de bruid van Christus is. Hoe is de getrouwe stad tot een 

hoer geworden! Zij was vol recht, gerechtigheid herbergde daarin, maar nu doodslagers Jes. 1: 21. 

Chrysostomus zei eens: 'Door wat kan ik u onderscheiden op de plaatsen en bij de 

gezelschappen waar u verkeert? U gaat om met de kinderen van de wereld en de bedorven 

wereld. Zal het zijn door uw daden en bewegingen van het lichaam? U bent zo lichtzinnig 

als de lelijke hoeren van de wereld. Zal ik u aan uw kleding herkennen? Het verschilt niet 

veel van het gewaad van een komediant. Zal het op te maken zijn uit uw woorden? Die zijn 

niet zoals van een christen'.  

En zo is het met alles wat ze doen. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de 

wereld hoort hen, 1 Joh. 4: 5. Het is niet zo: Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk 

is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo 

er enige lof is, bedenkt datzelve, Fil. 4: 8. 

En wat hebben sommigen een vrees voor een bedreiging en een dreigende wereld die iets 

zou kunnen vermogen. Men siddert voor een woord van een mens soms al zodanig, dat 

men een goed geweten zou verliezen om zelfs maar het minste gevaar te ontlopen. En 

zonder bezwaar onteert, hoont en tergt men God om zo de zware toorn en 

verontwaardiging op zich te laden. Daar maken de zielen der mensen weinig werk van.  

Toen Alexander de Grote een grote overwinning had behaald, verzocht hij aan de Griekse 

raad om hem een plaats te geven onder de goden in de hemel. Maar dat weigerden zij hem, 

waarop hij zei, ‘dat ze er wel op toe zouden moeten zien dat ze door de hemel al te zeer te 

bewaren de aarde niet verliezen zouden’.  

Daarop zeiden zij, ‘dat als Alexander een God wilde zijn, hij het dan maar moest wezen’; en 

zo stelden zij hem onder hun goden. Hoeveel duizenden onder ons zouden er zijn die het 

ook zo doen zouden? Men heeft de wereld lief.  

Kortom: de wereld heeft onze Kerk overwonnen, terwijl zij toch de naam van christendom 

heeft behouden en ook het fatsoen van de uiterlijke Godsdienst. Maar waar is het 

waarachtige wezen van de zaak? En toch zijn die mensen met die gedaante en dat uiterlijk 

gestel gepaaid en zijn daar zo zeer gerust op, dat men hen niet in verlegenheid of 

bekommerdheid kan brengen. Zodoende wijken de mensen niet af van de wereld na te 

volgen en te gehoorzamen zoals slaven dat doen. 

Ach! Hoe nam de HEERE het hem kwalijk toen Zacharia de koning de zonden van zijn 

vader Jeróbeam nawandelde. Hij week niet af van de zonden van Jeróbeam, den zoon van Nebat, 
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die Israël zondigen deed, 2 Kon. 15: 9. En ook werd verteld dat dit de reden was waarom God 

de Israëlieten verdreven heeft uit hun land. Maar deze volken vreesden den HEERE en dienden 

hun gesneden heelden; ook doen hun kinderen en hun kindskinderen gelijk als hun vaders gedaan 

hebben, tot op dezen dag, 2 Kon. 17: 41. En dat werd tot een dreigend oordeel gesteld. 

Daarom zegt de HEERE alzo: Zie, Ik zal dit volk allerlei aanstoot stellen; en daaraan zullen zich 

stoten tezamen vaders en kinderen, de nabuur en zijn metgezel, en zullen omkomen, Jer. 6: 21. Als 

God zulke schandalen in het land laat, zie, dan geeft Hij het over aan die kwade gewoonten 

en doet het volk vallen en omkomen. 

O christenen! Heeft David een klaaglied over Saul en Jonathan opgeheven omdat ze 

overwonnen waren, 2 Sam. 1: 17-27, hoe zou het ons betamen om over de val van hen die 

in de Kerk geestelijke helden zouden moeten zijn! Hoe zijn die helden gevallen! O, hoe veel 

zielen velt de wereld onder ons! Al haar gedoden zijn machtig vele. Dit zei Salomo van de 

hoer, Spr. 7: 26. Maar dat mogen wij wel van de hoer van de wereld zeggen. O! Als wij eens 

op de grond van de wereld, die een glazen zee genoemd wordt, zouden kunnen zien, 

Openb. 4: 6. Wat zouden we dan een overwonnen zielen zien liggen! Misschien wel meer 

dan er in de zee verdronken zijn. Zelfs als wij van staal en steen zouden zijn, zouden wij 

daarbij staan schreien. 

 

Dit dient daarom ook tot waarschuwing.  

Och mens toch, wees gewaarschuwd voor de voorbeelden van Haman, Achan, de eerste 

wereld, Sodom, Farao, Izebel, Gehazi, Absalom, de rijke dwaas, Luk. 12, en de rijke man, 

Luk. 16. Zie, die zijn allemaal door de glazen zee heen gevallen! En hoe had het anders 

kunnen zijn? Degenen die zo'n valse koning dienen, kunnen geen andere verwachting 

hebben. Degenen die farao in de Rode Zee volgen, moeten met hem verdrinken. O! 

Degenen die zo'n lemen God dienen, moeten met hem vergaan. 

Laat dit dus tot vermaning zijn. Daarom christenen, wordt nu eens verstandig en laat u niet 

langer door de wereld bedriegen en betoveren. Zij kan zich aanvankelijk zo schoon 

voordoen en vertonen als zij wil, zij haat u. Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft 

hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben, Joh. 17: 14. Zij 

heeft het venijn in haar staart, zoals van de sprinkhanen, die uit de rook van de put van de 

afgrond opkwamen, wordt gezegd. En zij hadden staarten den schorpioenen gelijk, en er waren 

angels in hun staarten; en hun macht was de mensen te beschadigen vijf maanden, Openb. 9:10. 

En als zij veel belooft, ze zal uw loon veranderen als Laban en u zult de rust niet vinden in 

de wereld, noch genoegen. En dan, als u er het meest mee te doen hebt, zal ze u verlaten. 

Dat hebben Haman en Achitofel ondervonden. 

Zou het geen dwaasheid zijn als men een slecht mens geloofde en veel toevertrouwde 

terwijl men ziet dat het velen kwalijk vergaan is als ze dat deden en bedrogen werden? Ook 

wij zouden zo dwaas zijn als wij onze troost en ons welzijn in de hemel bij de wereld zoeken 

zouden, terwijl wij weten dat die gewend is voor boef te spelen en op ons te schieten. Beveel 

den rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de 

ongestadigheid des rijksdoms, maar op den levenden God, 1 Tim. 6: 17. 

Och, christenen! Geloof mij. De wereld is slechts een dief, die uw hart meer ontsteelt dan 

zij in de eeuwigheid vergoeden kan, zoals Absalom zich vriendelijk voordeed. Alzo stal 

Absalom het hart der mannen Israëls, 2 Sam. 15: 4-6. Maar zij werden het gewaar. Daarom zegt 

de profeet: Hoererij en wijn en most neemt het hart weg, Hos. 4: 11. Zij steelt dan Jezus, uw 



 11 

hoogste goed, weg. Zij neemt de genade uit het hart en de zegen van het woord. De liefde des 

Vaders is niet in hem, 1 Joh. 2: 15. De wereld kan de Geest niet ontvangen. Namelijk den 

Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen, Joh. 14: 17.  

O, het is klimop, die al het sap in de ziel wegzuigt, zodat de ziel verdroogt en ook het 

woord verdort. En zij komen tot u gelijk het volk pleegt te komen, en zitten voor uw aangezicht als 

Mijn volk, en horen uw woorden, maar zij doen ze niet, Ezech. 33: 31., zegt de HEERE tegen de 

profeet Ezechiël, want hun hart wandelde achter de begeerten aan, en zo was het woord 

onvruchtbaar. De wereld blust het vuur van genade uit. De zorgvuldigheid dezer wereld en de 

verleiding des rijkdoms verstikt het woord, Matth. 13: 22. De farizeeën, die geldgierig waren, 

beschimpten Jezus, zo staat het in Lukas 16: 14. 

O! Als de molen van de wereld in het hart omgaat, dan maakt hij een zo groot geraas, dat 

de mensen de stem van het woord niet horen kunnen, al verheft het woord zich als een 

bazuin. Deze muziek van de wereld tovert een ziel in slaap. Ook God Zelf wordt door zulke 

mensen voorbij gezien. De mensen die veel stof in de ogen hebben, kunnen niet ver zien. 

Zo kan een mens God niet zien, die zo veel van het wereldse stof in de ogen van de ziel 

hebben. Die kunnen de Onzienlijke niet zien, zoals Mozes, Hebr. 11: 27. De wereld is als 

de maan, die voor de zon staat en het licht de toegang verspert. 

Ook kunnen zij die zo'n gewicht aan hun ziel hebben tot God niet opvliegen. Het zijn de 

vetste vogels die het slechtst opvliegen kunnen. Moet een boom hoog worden, dan moet 

men de onderste takken afkappen. Zo moeten de genegenheden niet hoog groeien en 

afgekapt worden, om met de ziel hoog op te groeien. Zo moeten uw liefde en 

genegenheden tot de wereldse dingen afgekapt worden. En de HEERE wil niet nader tot 

ons komen als wij de wereld als een vriend binnen laten. Als Jezus komt, moet de deur 

gesloten blijven voor de wereld. Als het dan avond was op dien eersten dag der week, en als de 

deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vreze der Joden, kwam Jezus en 

stond in het midden en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! Joh. 20: 19. Jezus' bruid moet een 

besloten hof zijn, een afgesloten bron, een verzegelde fontein, Hoogl. 4:12. Hoor, o dochter, 

en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis. Zo zal de Koning lust hebben aan uw 

schoonheid, Ps. 45: 11-12. Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods 

gesteld Jak. 4: 4. En de wereld zal u ook weerhouden van de reis naar de hemel en het u 

moeilijk maken. Het is een last die u lichtelijk omringt, Hebr. 12: 1. De koning van Perzië 

wierp zijn kroon weg om beter te kunnen vluchten voor Alexander. Zo zouden wij de 

wereld vaarwel moeten zeggen en doen als Elia, die zijn mantel liet vallen toen hij ten 

hemel voer, 2 Kon. 2: 12. De wereldlingen laden dikwijls slijk op zichzelf. Het zijn gouden 

boeien en zilveren kluisters en als de nagelen van Jaël, die Sisera door het hoofd sloeg. De 

ziel zinkt daaronder weg. Tarpeia had Rome aan de Sabijnen overgeven, en daardoor kreeg 

ze alle juwelen die daar waren en men wierp haar die op het lichaam, zodat ze eronder 

stikte. Ja, zij doen hem zinken in zijn eeuwig verderf, 1 Tim. 6: 9. Het is als een schip dat 

van goede zeilen is voorzien, en die ook opgehaald zijn. Het ligt reisvaardig. Er staat een 

goede wind. Maar wat zal dat helpen als het met een kabel aan de wal is vastgemaakt die 

niet wordt losgemaakt? 

O! De wereld is als Delila, die de ziel aan helse Filistijnen overgeeft. De mensen, van wie 

het hart voor de wereld geopend is, zijn gemakkelijk toegankelijk voor de duivel, zoals 

bleek bij Judas, toen hij open stond voor dertig zilveren penningen. En als u dan door 

doodsvlagen en helleangsten zult aangegrepen worden, dan zal de wereld u laten hangen, 
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zoals de muilezel deed bij Absalom, toen hij vastzat aan de eikenboom. De muilezel liep 

verder. En ofschoon u dan om hulp riep tot uw goudgod, zoals de Baalspriesters, er zal 

geen antwoord zijn, noch hulp. Of het zal net wezen als bij Judas; de priesters zullen 

zeggen: 'Wat gaat ons dat aan? Let daar zelf maar op'.  

Als u dan tot God roept, bij de hemel aanklopt om onderdak, dan zal het zwart op wit 

staan en u bekend zijn hoe u het met de wereld gehouden hebt en uzelf daaraan gelijk hebt 

gemaakt en die gediend hebt boven de God des hemels. En dan zal het antwoord zijn: 'Ik 

ken u niet. Zoek de wereld, die u gediend hebt en laat die u helpen'.  

En dan zo te staan bij een hel waarvan de wijde kaken naar de ziel gapen, waarvan de rook 

in de ogen komt en waarvan de vonken in de keel vliegen. En dan te merken dat onze 

handen en voeten gebonden worden en wij er pardoes ingesmeten zullen worden. De ziel 

gaat vooruit en dan zal die brandende poel toegesloten en verzegeld worden. Nooit wordt 

een verzoek aangenomen om zich over ons te ontfermen en genadig te zijn of ons te 

verlossen. Of dat verschrikkelijk en naar zal zijn? 

O! Allen die zich niet door ons tot Jezus willen laten leiden, en de wereld tot vijand 

verklaren willen, ik breng u een zwart vonnis van eeuwige vloek en enkel toorn, die mijn 

Meester zal uitspreken als de wereld zich niet bekeert.  

Ach christenen! Laat u toch eens overhalen en tot mijn Meester brengen, opdat u niet 

eeuwig rampzalig bent. Ik beken het: ‘ik heb u menigmaal de angstaanjagende hel 

uiteengezet en over de verschrikkelijke toorn Gods gesproken, en nochtans blijf ik bij het 

woord van mijn Meester. Want ik weet dat Hij niet liegen kan en het woord van Zijn 

knecht zal bevestigen. Daarom ben ik blij dat ik helder en duidelijk gewaarschuwd en 

onderrichting gegeven heb. Dat doet mij nu nog goed. Want ik weet dat u het zult 

ondervinden en als gij u niet bekeert in zo'n staat zult komen, dat u mij vervloeken zult als 

ik u niet gewaarschuwd zou hebben.’ 

 

Elk van ons moest daarom zijn staat eens beproeven om te zien hoe of het met zijn ziel 

gesteld is. 

1. Onderzoekt of u de veeleisende wereld kunt weerstaan en kunt betonen dat de wereld 

voor u gekruisigd is en u voor de wereld, Gal. 6: 14. Ook of u ooit iets tegen uw 

consciëntie doet om de gunst van de wereld. Of u om het wereldse voordeel Gods geboden 

en de dag des Heeren overtreedt en schendt. 

2. Zie of u de wereld ook innerlijk met al wat ze biedt kunt verachten en versmaden en 

haar vergankelijkheid en nietigheid ziet. 

3. Zie of u haat gevoelt voor en misnoegen hebt in de dienst der wereld. 

4. Zie of u steeds bezig bent met het bestrijden en overwinnen en uw wapenen in de vuist 

houdt en niet van opgeven weet. 

 

Gebruik dan deze middelen: 

1. Overdenk de ijdelheid van de wereld, waarvan Salomo, nadat hij alles onderzocht 
had, zei dat ze ijdelheid der ijdelheden is. Hij had de fijnste bloem uit de schepselen 

gezift en de betekenis gedistilleerd, Pred. 1: 2. Elk verstandig mens moet immers 

kunnen zeggen: 'Zal een mens voor niets alles wagen en verloren laten gaan?' 

2. Bedenk toch dat u Jezus hebt verkoren en aangenomen tot uw Kapitein en Vorst, en 

dat u tot de krijg tegen de wereld bent aangenomen. Niemand die in den krijg dient, 
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wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen, die hem tot 

den krijg aangenomen heeft, 2 Tim. 2: 4. In het sacrament, dat een krijgseed is, wordt 

plechtig verzekerd dat het dienen van de wereld een weglopen bij het vaandel van 

Jezus is, een deserteren. Bedenkt dat Hij u strijdend verkregen heeft, en wel met een 

bloedige strijd, een doodsstrijd. Och, kon u dat nog eens doorzien en met heilige 

ogen bespeuren en Jezus' bebloede hoofd en hart zien, Die u door zoveel macht 

getrokken heeft uit de boze wereld, zie Galaten 1:4, door Woord en Geest! 

3. Bedenk wat een schande het voor Jezus is dat Zijn knechten voor de wereld 
vluchten, hoewel u wapenen hebt gekregen. De wereld is te laag voor een hemeling, 

daar op de minste van de hemel een beeld Gods staat. Het hele Evangelie zegt: Want 

de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen; En onderwijst ons, dat wij de 

Goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en 

Godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld, Tit. 2: 11. Die nietige wereld, 

waar velen het zo mee op hebben! David zei eens tegen Saul: Naar wien is de koning 

van Israël uitgegaan? Wien jaagt gij na? Naar een doden hond, naar een enige vlo!, 1 Sam. 

24: 15. De spottende Michal zei tot de Godvruchtige David: Hoe is heden de koning 

van Israël verheerlijkt! 2 Sam. 6: 20. Daar u nu aan Jezus verknocht bent, en Hij u zo 

bemint en zo een vreemde tot Zijn beminde aangenomen heeft, zullen wij nu onze 

liefde aan de vuile wereld geven, waarvan u de besmetting zou moeten ontvlieden? 2 

Petrus 2: 20. Alles wat door God aan onze voeten is gesteld, zullen wij dat in het 

hart plaatsen waar Jezus alleen zou moeten wonen? Die wereld, die, 2 Petrus 3: 10, 

zal vergaan en verbranden? Mozes zei tot het volk dat het zich af moest scheiden 

toen de Heere Korach, Dathan en Abiram wilde doen vergaan. O! Wie hier met de 

wereld hoereert, die moet ook met haar vergaan. 

En daar de Heere ons zulke heerlijke schatten voorstelt, die immers bij geen wereld 

te vergelijken zijn, zou het dan geen dwaasheid zijn als wij schelpen en modder 

scheppen zouden in ons kabinet, terwijl wij bij een goudmijn zouden zijn waar goud 

en paarlen en diamanten op te rapen waren? Wat zouden wij ons met de wereld 

ophouden als er zoveel schoonheden in Jezus zijn, waar wij nu een geheel zalige 

eeuwigheid kunnen krijgen? Och, zie toch op die kroon en heerlijke lauwerkrans die 

opgestoken is voor de overwinnaars van de wereld. Toen de aartsvaders uit hun land 

en uit de wereld gingen, dachten zij aan een beter vaderland. Hebr. 11: 15-16.  

Leg zo de wereld eens bij deze hemelse staat en zeg dan: 'Vaarwel wereld en vrienden 

die mij niet helpen kunnen in nood of dood. Ik ga over tot de getrouwe Jezus, Die 

helpen kan en helpen wil. Vaarwel eer van de wereld. De rijkdommen waar ik naar 

loop, zijn niet uit de aarde, maar uit de hemel. Hetgeen mij nu vermaakt, is niet het 

genot der schepselen, overdadig genoten, maar het zijn de beken der geestelijke 

wellusten en hemelse stromen, die uit de eeuwige fontein der gelukzaligheden zijn 

gevloeid. De sierlijke klederen, waarmee ik nu pronk, zijn geen aardse stoffen, noch 

kunst van schepselen, maar van een geestelijk werk, fijn lijnwaad, door Christus' 

kruisdood verkregen en geweven, door de Heilige Geest mij aangetrokken, en die 

maken mij sierlijker dan al de zijde, het goud en de parels van de wereld. En 

daarmede meen ik mijn Bruidegom Jezus te verwachten. Vaarwel leven, dat 

vergankelijk is! Ik ken nu een beter leven, dat blijven zal tot in eeuwigheid.' 
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Kon u maar uw ogen des geloofs opwekken om op Jezus te zien en al Zijn heerlijkheden, 

het zou genoeg zijn om alle beloften en het schijnsel van de wereld te verdonkeren en te 

verdoven. Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?, 1 Joh. 

5: 5. Want het geloof ziet wat voor kroon en glorie bereid is voor deze wereldbestrijders. 

Het geloof kent de schatten van de hemel, die Jezus verkregen heeft. Maar uit Hem zijt gij in 

Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en 

verlossing, 1 Kor. 1: 30. Ik raad u, dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat 

gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uwer 

naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf opdat gij zien moogt, Openb. 3: 

18. Dan zal uw geloofsoog de geestelijke goederen van de hemel zien en smaken. Zij zullen 

een doop van genade en een zoete gemeenschap van Jezus meer waarderen dan hele vaten 

vol van de wijn van de wereld. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun 

koren en hun most vermenigvuldigd zijn, Ps. 4: 8.  

Laat dan de wereld komen met haar bedrieglijk lokaas van schoonheid, eer, rijkdommen 

en al haar Judaskussen. Het geloof zal al die dingen doen zien en het binnenste buiten 

keren, het achterste voor. Ze zien de prikkels van de wereldse kronen, die doornen van de 

aardse roos, het vergif dat in die kroon is, die vlekken van de paarlen. Zij kennen betere en 

schonere en daarom kunnen zij de kronen en tronen wegschoppen en de gehele wereld 

met de voet vertreden. 

Ook moet de ziel op Jezus zien als de Kapitein. Ziende op den oversten Leidsman en 

Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft 

verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van den troon Gods, Hebr. 12: 2. 

De ziel moet zich verzekeren dat Vorst Jezus aan de zijde zal staan. Hij zegt: Maar hebt 

goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen, Joh. 16: 33. Door Hem zult u zeker overwinnen. Ja, 

u overwint dagelijks, terwijl u alleen maar de wapenen bij de hand houdt en het schild niet 

wegwerpt. Uw vijand heeft door Zijn kruis reeds een dodelijke wond verkregen. Zo 

overwint men door het bloed des Lams, Openb. 12: 11. En men wordt meer dan een 

overwinnaar, Rom. 8: 37. En dat belooft Hij u: In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar 

hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen Joh. 16: 33. En tot Jozua zei Hij: Wees sterk en 

heb goeden moed, verschrik niet en ontzet u niet; want de HEERE uw God is met u alom waar gij 

heengaat, Joz. 1: 9.  

Voeg hier ernstige gebeden bij en vasten. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door 

bidden en vasten, Matth. 17: 21. 

En dan zult u ook in de wereld glorie hebben, want een zo edelmoedig mens, die alle 

ijdelheden verachten kan, is een waardig mens. Toen Diogenes de grote Alexander 

verachten kon, zei Alexander dat hij als hij niet Alexander was, Diogenes wilde wezen. Dan 

zult u meer gebruik kunnen hebben van de wereld, indien het de Heere beliefde ons 

daarvan een goed deel te verstrekken, want de wereldse goederen zijn een goede knecht, 

maar een slecht heer. Ze zijn geschikt tot onze dienst zoals een jongen die voor ons om 

boodschappen loopt. 

Men kan veel gebruik maken van de wereld als men die als een middel gebruikt en 

er het hart niet op zet. Men moet haar dus gebruiken als een bij waarvan men de honing 

zuigt. Maar men moet niet het gehele lichaam in de ton werpen, want dan zou het stikken. 

Dat geldt ook voor ons als wij ons gehele hart aan de wereld zouden geven. Wij moeten 

met de goederen van de wereld doen zoals de schipper met het water waarover hij gaat. Het 
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moet in zijn schip niet komen. Zo moeten wij door de wereld naar de hemel varen, maar zij 

moet tot het hart niet naderen. Dan is de wereld geheiligd. De reinen is alles rein. Alles is 

dan het uwe. Niemand dan roeme op mensen; want alles is uwe, 1 Kor. 3: 21.  

Dan kan men een goed gebruik maken van de wereld, ook voor Jezus en Zijn 

koninkrijk, als wij de wereld zo dienstbaar hebben gemaakt aan een geheiligde ziel, die toch 

alles voor Jezus over heeft. Dan worden de wereldse goederen zeilen om mee naar de hemel 

te zeilen. Zo kan men veel werken opleggen, die ons bij het sterven navolgen. En hun werken 

volgen met hen, Openb. 14: 13. Dan is de wereld een middel om op te klimmen naar de 

hemel. Men kan er Jakobs ladder van maken. Men kan er vrienden van maken die ons 

opnemen in de hemelse tabernakelen. 

Dan hebben wij van nu af aan veel blijdschap. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den 

Boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is, Openb. 2: 7. Die overwint, Ik zal hem 

geven te eten van het Manna dat verborgen is, Openb. 2: 17. Houd dat gij hebt, opdat niemand uw 

kroon neme, Openb. 3: 11.  

Ik besluit met de woorden van de Zaligmaker: Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten 

in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon, Openb. 3: 

21. Amen. 

 

AANHANGSEL 

Bij de zesde predikatie 

 

De mens moet zich in de liefde van God bewaren; hij moet daarin beginnen en eindigen. 

Het komt aan het licht wiens werk uit God is. Een groot bewijs dat al zijn daden uit God 

gedaan zijn. Om in deze liefde te blijven, moet men de liefde van de wereld afgestorven 

zijn, want naar de mate dat wij daarin zijn gestorven, zullen wij in de liefde tot God 

toenemen. En dat wil de apostel, dat die de wereld overwint, want wie uit God is geboren, 

heeft God lief en overwint de wereld. Want als wij onszelf kwijt zijn, zouden wij niet zo 

opgewonden zijn als ons ook maar het geringste overkomt. Want zij weten dat in God het 

volkomene is voor hen en daarin vinden zij sterkte. De geboden Gods te betrachten is 

geheel niet moeilijk, mits wij de wereld maar overwonnen zouden hebben.  

Dit overwinnen doet niemand dan degene die uit God geboren is en die het eigendom van 

Christus is. Die is uit God geboren. Maar hier wordt gesproken over de geestelijke 

wedergeboorte, uit water en Geest, waar de Heere van spreekt in Johannes 3:5: Jezus 

antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan 

in het Koninkrijk Gods niet ingaan. En dat gebeurt: 

1. Door de voorverordinering en liefde Gods en om de lust die Hij had om geestelijke 

kinderen te telen; 

2. omdat God gebruik wil maken van gewone middelen, om hen te wederbaren, waarmee 

Hij krachtig werkt; 

3. omdat het de eigenlijke kracht van Gods Geest is die Hij in u doet werken, waardoor de 

ziel veranderd wordt. Het is dezelfde kracht die God op Christus uitoefende, toen Hij hem 

uit de dood opgewekt heeft, Ef. 1: 19-20.; 

4. omdat de heiligen de Goddelijke natuur deelachtig worden. Zij ontvangen de invloed 

van Gods Geest, zodat ze Zijn kracht in hen gewaar worden en Zijn beeld dragen, zoals het 

kind dat van de vader. Immers, zij zijn gelijkvormig; 
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5. omdat ze alle dagen met en in kracht van God geleid worden. Hij baart alle dagen en 

maakt dat Zijn kracht groter in hen wordt. 

 

Dezen overwinnen de wereld. Versta onder de wereld de begeerlijkheid van het vlees, ook de 

wereldse mensen, die in het boze liggen, ook de satan, de overste der wereld, voor zover die 

aan de ijdelheid onderworpen is. Dit alles wordt overwonnen. Dit zijn de vijanden waar hij 

een voortdurende strijd mee heeft. De mens moet altijd strijdend zijn. 

a. Omdat de begeerten hem altijd van God en het geestelijk leven aftrekken en tot de 

wereld, het gemakzuchtige en de vermakelijkheden daarvan overhalen. De gelovigen 

kunnen daar het beste van getuigen. 

b. Omdat het gevlei van de wereld, de goederen, het gemak en rust en welvaren de ziel van 

God afgetrokken hebben. De wereld heeft hem gevleid en heeft gewonnen. Hij heeft zich 

laten overmeesteren. Het is een grote zaak zich in de weelde goed te gedragen, want juist 

dan overwint de wereld gewoonlijk en heeft de grootste kracht. 

c. Omdat de gedachten ons zoveel voorspiegelen, vermakelijke en aangename dingen, 

waardoor het hart in de wereld geplant wordt en hem er zo'n vaste plaats geven, dat er 

welhaast geen ontkoming meer is. Ook dit is iets waartegen Gods kinderen voortdurend 

moeten strijden. 

d. Omdat de wereld bezig is om het verstand te verduisteren en te bedwelmen, zodat ze 

geen duidelijkheid in het betrachten van goede dingen kunnen vinden. Dat ziet men bij de 

Galaten. Zij waren begonnen met de Geest, doch voleindigden met het vlees, Gal. 3: 3. Als 

men bij de aanvang begint te wandelen op de weg van God, dan heeft men grote ijver en 

liefde, maar daarna wordt dat minder door de verblinding die de wereld in u brengt. 

e. Als de wereld het met haar gevlei niet kan doen, dan komt zij met bestrijdingen, 

dreigementen van veel narigheid en dat overwint degene die uit God geboren is. 

f. Door fijne redeneringen, die u veel dingen wijs wil maken waartoe ook vromen of 

onvromen gebruikt worden, dat blijft evenveel. 

 

1. Zij overwinnen de wereld, en dat met hun hart. Zij worden aan God geheiligd om de 

zonden in de hoogste mate te haten en zijn geneigd om de zonden gedurig de oorlog te 

verklaren en voelen geen groter last dan de zonden; en zij hebben een haat ertegen, in 

plaats van de vorige liefde. 

2. Zij hebben een gestadig doel en hebben het vaste voornemen om, al veranderde de 

gehele wereld, zich onbewegelijk aan God te zullen houden. 

3. Zij hebben zich voorgenomen, met een gedurige aansporing, om voortuitgang te 

beoefenen bij het betrachten van al Gods instellingen. Zij willen God geven wat Godes is, 

de naasten wat van hen is en de ene deugd te voegen bij de andere en zo het geloof en de 

deugd te voegen bij de lijdzaamheid, 2 Petrus 1: 5-6. En dat zal u zeeer vast maken, dat die 

deugden zo uw ziel veranderen.  

4. In tijden van verzoeking slaan ze die gedurig af. Er is geen grote of buitengewone kracht 

voor nodig. In een zoete stilte is uw meeste kracht. Als zij voelen dat de zonde wil 

binnenkomen, onttrekken zij zichzelf daaraan en laten die niet toe. Dat deed Jozef, toen hij 

wegliep; maar hij liet de zonden niet binnenkomen. Als u maar geen wil hebt om te 

zondigen, dan hebt u slechts de wacht te houden om de vijand noch in-, noch uit te laten 

gaan. 


