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GEESTELIJK OVERSPEL
hjms
Geliefde broeders en zusters, in het Evangelie van Johannes kunnen we een verhaal lezen
over een vrouw, die werd betrapt terwijl zij de daad van overspel beging. En deze vrouw
werd door een groepje schriftgeleerden en Farizeërs naar Jezus gebracht, opdat Hij een
oordeel over haar zou vellen.
Maar als wij dit verhaal aandachtig lezen, dan moeten we concluderen dat het thema in deze
gebeurtenis eigenlijk niet alléén de vrouw en haar overspelige daad was. We kunnen uit dit
schriftgedeelte dan ook héél veel leren. Over onszelf en over Jezus!
We zullen beginnen met het lezen van het schriftgedeelte Joh. 8:1-11 – “(1) Maar Jezus ging
naar den Olijfberg. (2) En des morgens vroeg kwam Hij wederom in den tempel, en al het
volk kwam tot Hem; en nedergezeten zijnde, leerde Hij hen. (3) En de Schriftgeleerden en de
Farizeën brachten tot Hem een vrouw, in overspel gegrepen. (4) En haar gesteld hebbende
in het midden, zeiden zij tot Hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande. (5) En Mozes heeft ons in de wet geboden, dat dezulken gestenigd zullen
worden; Gij dan, wat zegt Gij? (6) En dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat zij iets hadden,
om Hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde.
(7) En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zeide tot hen: Die van ulieden zonder
zonde is, werpe eerst den steen op haar. (8) En wederom nederbukkende, schreef Hij in de
aarde. (9) Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na
den andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen gelaten; en de
vrouw in het midden staande. (10) En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de
vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? (11) En zij zeide: Niemand, Heere! En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel Ik u ook
niet; ga heen, en zondig niet meer.”
Ik wil beginnen met de woorden van de schriftgeleerden en de Farizeërs tot Jezus: “Gij dan,
wat zegt Gij?” Zij hadden de vrouw gegrepen en de vrouw nog niet met stenen dood
gegooid zoals de Wet voorschreef, maar haar eerst naar Jezus gebracht. En hun woorden
waren: “Meester, wat moet er gebeuren met deze vrouw? Hoe oordeelt u? Moeten we haar
stenigen zoals de Wet zegt? Wat zegt u eigenlijk dat er moet gebeuren?
Broeders en zusters, was hun houding eigenlijk niet uitermate brutaal en gemeen?
Deze leiders, ja, notabene geestelijke leiders van het volk hoopten een verkeerd antwoord
van Jezus te horen, zodat zij Hem konden beschuldigen en veroordelen. En zij deden dat
totaal gevoelloos ten koste van die arme vrouw die zeer zeker doodsbang moet zijn geweest.
Het vreselijke lot van die vrouw interesseerde hen in het geheel niet.
Het hoeft ons dan ook niet te verbazen, dat zij dus ook volkomen voorbij gingen aan het
onderzoeken van hun eigen hart op de door hen bij de vrouw geconstateerde zonde.
Hier waren zij heel goed in. In het constateren van zonden in andermans levens, maar het
onderzoeken van hun eigen hart!!!!!! Neen, dat ging aan hen voorbij.
Een dergelijke houding is in Gods ogen uiterst verwerpelijk, broeders en zusters, zoals we
kunnen lezen in Luk. 18:9-14 – “En Hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelven vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achtten, deze gelijkenis: Twee mensen
gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeër, en de ander een tollenaar.
De Farizeër, staande, bad dit bij zichzelven: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de
andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast
tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit. En de tollenaar, van verre
staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst,
zeggende: O God! wees mij zondaar genadig! Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd
in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en
die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.”
Ik denk dan ook, dat Jezus heel verdrietig en misschien ook wel boos moet zijn geweest toen
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die schriftgeleerden en Farizeërs bij Hem kwamen met de vrouw. Maar Jezus zei niets! Hij
bukte slechts en schreef in de aarde (Joh. 8:6). Wat zou Jezus daar hebben geschreven?
Hierover is door predikers al heel veel gespeculeerd. Maar zou het niet kunnen, dat Jezus,
Die immers het levende Woord Zelf is, hun namen heeft opgeschreven? Omdat Hij zich
realiseerde hoe uiterst onbekeerlijk en hoe hardnekkig deze zogenaamde leiders van het
Joodse volk in hun eigen zonden waren? Want ooit had het Woord (en Jezus is Zelf het
Woord) via de profeet Jeremia de volgende woorden gesproken in Jer. 17:1,5,9-10,13 –
“De zonde van Juda is geschreven met een ijzeren griffie, met de punt eens diamants;
gegraven in de tafel van hunlieder hart, en aan de hoornen uwer altaren; ……………… Zo
zegt de HEERE: Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees tot zijn arm stelt,
en wiens hart van den HEERE afwijkt!…………… Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja,
dodelijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren; en
dat, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen……….. O
HEERE, Israëls Verwachting! allen, die U verlaten, zullen beschaamd worden; en die van mij
afwijken, zullen in de aarde geschreven worden; want zij verlaten den HEERE, den
Springader des levenden waters.”
Omdat zij Jezus en Zijn Woord verwierpen, realiseerden die onbekeerlijke schriftgeleerden
en Farizeërs zich niet, dat Hij hun harten en hun nieren nauwkeurig onderzocht en kende.
Daarom schreef Jezus hun namen in de aarde. Omdat zij zo hardnekkig waren.
Maar zij bleven maar aandringen en Hem vragen (Joh. 8:7). En tenslotte richtte Jezus Zich
op en zei tot hen: “Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar”.
En Jezus bukte zich opnieuw om in de aarde te schrijven. Zouden er wellicht gedachten in
Jezus zijn opgekomen als: “Maar Ik zal toch de schuld van al jullie zonden op Mij nemen?
Begrijpen jullie dat dan niet als leiders van Israël?”
Want het is zo bijzonder dat Jezus hen niet met woorden beschuldigde. En het was al net
zulk een grote genade, dat Hij die overspelige vrouw niet beschuldigde (Joh. 8:11). Want de
Zoon des Mensen was immers niet gekomen om zondaren te verderven, maar om hen te
behouden (Luk. 9:56). Halleluja, wat een geweldige genade! Jezus was niet gekomen om
mensen te beschuldigen, maar juist om hun zondeschuld op Zich te nemen.
Jezus beschuldigde de vrouw niet en ook zei Hij niets om de schriftgeleerden en Farizeërs te
beschuldigen! Terwijl Hij hun hardnekkigheid en hun geveinsdheid precies kende. Hij bood
hen zelfs de gelegenheid om als eerste die vrouw met een steen te gooien. Maar wel op één
voorwaarde! Wie zélf zonder deze zonde van overspel was, mocht gooien.
Maar wat deed Jezus dan wel als Hij niet sprak? Jezus gaf aan de Heilige Geest de gelegenheid om Zijn speciale werk te doen. Het werk waartoe de Geest gezonden is. Want het is het
werk van de Heilige Geest om te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel
(Joh. 16:7-11). En broeders en zusters, als de zalving van de Heilige Geest aanwezig is, kan
niemand zich verschuilen. Dan kan niemand de zonden in het hart verbergen. Óf men belijdt
onder diep berouw zijn zonden óf men gaat weg, zoals zij helaas deden (Joh. 8:9).
Ik denk dat het vuur van de Heilige Geest diep in hun harten moet hebben gebrand. Dat de
zalving machtig aanwezig was. Dat Zijn heilige vinger hun diep verborgen zonden in hun
eigen harten heeft aangeroerd. Want het Woord van God zegt, dat wie een andere vrouw
met begeerte aanziet, reeds overspel met haar heeft gepleegd (Matt. 5:28). Maar helaas
lieten de schriftgeleerden en de Farizeërs de kans om zich te bekeren voorbij gaan. Terwijl
toch Jezus, het Woord Zelf, en de Heilige Geest aanwezig waren.
Wie van ons kan zeggen dat hij of zij niet ooit met een verkeerde begeerte naar een andere
vrouw of man heeft gekeken? Iedereen is in meer of mindere mate behept met de zonde van
onreinheid en overspel. Gelukkig laten vele christenen het niet tot de zondige daad komen.
Maar hoe is het met onze gedachten gesteld? En hebben wij onze ogen wel onder controle,
die, zoals men zegt, de vensters van onze ziel zijn? Geliefde broeders en zusters, laat mij u
van één ding uit eigen ervaring overtuigen! Het val niet mee om van onreine ogenlust en
onreine gedachten verlost te worden. Die banden zijn ontzettend sterk. Daarom zei Jezus
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dat onreine geesten slechts uitgaan door bidden en vasten. Markus 9:25,26a,28-29 – “En
Jezus ziende, dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte den onreinen geest, zeggende tot
hem: Gij stomme en dove geest! Ik beveel u, ga uit van hem, en kom niet meer in hem. En
hij, roepende en hem zeer scheurende, ging uit; …………… En als Hij in huis gegaan was,
vraagden Hem Zijn discipelen alleen: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En
Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan door bidden en vasten.”
Broeders en zusters, we hebben in Joh. 8 een beeld gezien van onze hardnekkigheid om
ons te bekeren, juist als het gaat om diep verborgen zonden van onreinheid, overspel en
hoererij, terwijl wij wel de andere mensen zó gemakkelijk kunnen beschuldigen.
Maar in het vervolg van deze boodschap wil ik het nu eigenlijk hebben over onze hardnekkigheid om ons te bekeren van geestelijke hoererij. En deze zonde is minstens net zo erg.
Laten we Jak. 4:4 lezen: “Overspelers en overspeleressen, 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 van God gesteld.”
God merkt vriendschap met de wereld aan als overspel, als geestelijk overspel. Als wij over
deze woorden mediteren, als wij deze woorden diep in ons hart laten doordringen en ons
eigen leven tegen het Licht van deze woorden houden, zouden dan niet de alarmbellen bij
velen van ons luid moeten gaan rinkelen?
Wie een vriend van de wereld wil zijn, wordt als een vijand van God aangemerkt! En
broeders en zusters, als God je vijand is, berg je dan maar. Sterker nog, er is geen plek op
aarde waar je jezelf voor Zijn toorn kunt verbergen.
Maar gelukkig staat er in Jak. 4:4 geschreven: “Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn”. Er
staat niet geschreven: “Zo wie dan een vriend der wereld is”. Dit betekent dat er nog gelegenheid tot bekering is voor degenen, die nu ontdekken dat zij inderdaad vrienden van de
wereld zijn, maar dit eigenlijk niet willen zijn. Er is nog genade te ontvangen.
Als we in déze zin het verhaal van Joh. 8:1-11 in onze gedachten nemen, dan zien we de
schriftgeleerden en Farizeërs de vrouw beschuldigden van geestelijk overspel. “Meester,
deze vrouw viert elk jaar carnaval! Elk weekend zit ze in de bioscoop! Zij zit regelmatig te
drinken in bars!” Bij deze vrouw was het blijkbaar erg duidelijk. Zij leefde als christin duidelijk
zichtbaar voor anderen een leven wat niet door de christelijke beugel kon. Maar wat deden
haar beschuldigers zelf? Zij gingen in het weekend niet stappen. Aan de buitenkant te zien
leefden zij ogenschijnlijk een keurig christelijk leven?
Maar wat gebeurde er in hun huizen als de gordijnen waren gesloten? Werden dan hun
lusten botgevierd met drank? Keken zij dan op de televisie naar onreine films? Etc.!
Broeders en zusters, in Joh. 8:9 lazen we dat iéder (door de Heilige Geest) in hun geweten
werd overtuigd, dat dezélfde zonde in het eigen hart nog aanwezig was.
Zijn wij ook niet allen in meer of mindere mate behept met vrienschap voor de wereld? Lopen
wij vaak niet mee (al dan niet enthousiast) in de maalstroom van wereldse pleziertjes en
genietingen? Van werelds materialisme? Van wereldse ambities?
Maar vandaag mogen wij ons bekeren. Vandaag wil Jezus ons vrijmaken. Maar net als de
onreine geesten van lichamelijke hoererij, gaan ook de onreine geesten van geestelijke
hoererij pas uit na vastberaden en volhardend bidden en vasten.
Laten wij ons goed realiseren, dat de drijfveer voor liefde voor de wereld niet uit God is.
1 Joh. 2:15-17 – “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 des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit
den Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die
den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.”
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Waarom zijn wij eigenlijk automatisch vijanden van God, als wij vrienden van de wereld zijn?
Omdat de wereld Jezus haat en ook de kinderen Gods haat. Want door Jezus werden de
zonden van de wereld geopenbaard. Joh. 15:18-20,23 – “Indien u de wereld haat, zo weet,
dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare
liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren,
daarom haat u de wereld. Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet
meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij
Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. …………………………… Die
Mij haat, die haat ook Mijn Vader.”
Broeders en zusters, we leven nu in de tijd vlák voor de Wederkomst van Jezus, vlak voor de
laatste eindtijdgebeurtenissen. In deze eindtijd zullen er twee partijen, twee stromingen zijn.
Openb. 22:11,14-15 – “Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog
vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij
nog geheiligd worde ……….…………………..……….. Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen,
opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de
stad. Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de
doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.”
Er zal geen tussenweg zijn! Geen gulden middenweg! Veel christenen zouden wensen, dat
het allemaal wat minder zou mogen zijn, wat minder “fanatiek”. Maar het is to be or not to be!
Óf wij bevinden ons in die reine stroom en laten onszelf reinigen en heiligen door Jezus en
Zijn Woord, zodat wij uiteindelijk uit genade deel mogen uitmaken van de Bruid des Heeren
(Efez. 5:25-27). En is het helaas niet zo, dat er slechts weinigen kiezen voor een rein (in de
ogen van de wereld verachtelijk) leven?
Óf wij bevinden ons in die onreine stroming, die nu reeds in volle hevigheid over de wereld
gaat. Dan worden wij nóg onreiner dan wij nu al zijn en tenslotte zullen wij behoren tot de
Bruid van Satan, de grote hoer van Babylon, waarover we kunnen lezen in Openb. 17:1-5 –
“En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide
tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele
wateren; Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen
zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in
den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van
namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed
met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had
in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij.
En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote
Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.”
Dit schriftgedeelte, geliefde broeders en zusters, heeft niets te maken met onbekeerde
wereldlingen, maar verwijst naar de valse kerk. Een schijnkerk, een verzameling van
schijnchristenen die doen alsof zij echte, bekeerde en verloste kinderen Gods zijn, maar zij
zijn het in werkelijkheid niet. Want er wordt gesproken over een hoer, een hoererende en
overspelige vrouw.
Er worden hier zogenaamde kinderen Gods bedoeld, die hoereren met de wereld. Omdat zij
vriendschap met de wereld hebben gesloten, zijn zij Gods vijanden (Jak. 4:4). En in de
eindtijd worden zij als het ware door die krachtige onreine stroom meegesleurd en tot één
lichaam verzameld. Verzameld om door God geoordeeld te worden.
Net als de schriftgeleerden en de Farizeërs in Joh. 8 veinzen zij als zij in de kerk zijn of in
gezelschap van andere kinderen Gods. Oh, zij bezoeken regelmatig de kerkdiensten en
doen mee aan allerlei kerkelijke activiteiten, maar zij hebben geen geloof meer in de kracht
van Jezus’ Bloed, noch in Zijn grote Opstandingskracht. Althans niet voor zichzelf. Weet u
wat Paulus over hen zei? 2 Tim. 3:5 – “Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die
de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.”
Waarom een afkeer, broeders en zusters? Omdat het onvermijdelijke gevolg van verloochening van de godzaligheid, dat wil zeggen van een godsvruchtig leven, het in het geheim
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bedrijven van onreine zonden is. Want de zonden die deze grote hoer deed, beging zij in het
geheim. Want haar naam was immers Verborgenheid en zij was de moeder der hoererijen.
Hoewel door de ongelovige wereldlingen in deze tijd veel grove sexuele zonden openlijk en
onbeschaamd worden begaan en getoond, zullen echter de zogenaamde kinderen Gods die
met de wereld koketteren en de kracht van het verlossende Bloed van Jezus hebben
verloochend, de sexuele zonden van ogenlust en hoererij juist in het geheim begaan. Want
zij hebben immers een gerespecteerde naam hoog te houden?
Begrijpt u nu, broeders en zusters, dat lichamelijke hoererij en geestelijke hoererij broertje en
zusje van elkaar zijn? Het is onvermijdelijk dat kinderen Gods die graag vriendschap met de
wereld willen sluiten, vroeg of laat in de zonden van verkeerde begeerten, van ogenlust en
begeerte des vleses verzeild raken. De wereld is doordrenkt van de meest gore sexuele
zonden. Wie die wereld liefheeft, zal vroeg of laat er ook mee worden besmet. En zal worden
meegesleurd door die alles verwoestende onreine stroom. Om uiteindelijk terecht te komen
in de grote hoer Babylon, ……een woonstede der duivelen en een bewaarplaats van alle
onreine geesten, een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte (Openb. 18:2).
Broeders en zusters, scheidt u af van de wereld, indien u Jezus getrouw wil dienen. Indien u
Jezus waarachtig liefheeft. Openb. 18:4 – “En ik hoorde een andere stem uit den hemel,
zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt,
en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.”
Als u het gehele hoofdstuk Openb. 18 goed leest, dan zult u ontdekken dat al die wereldse
pleziertjes, alle materiële zaken als luxe auto’s, kunst, muziekvoorstellingen, mooie kleding,
caravans, huizen, rijpaarden, vakanties, cosmetica, juwelen, culinair voedsel, etc. uiteindelijk
zullen verdwijnen. Het zal samen met Babylon ten prooi vallen aan Gods hevige toorn.
Mag u dus niet genieten van de zegeningen die God ons rijkelijk schenkt? Natuurlijk wel!
Maar geeft u niet uw hart aan deze zaken, maar aan Jezus. Houdt u alles slechts met een
losse greep vast, zodat u het meteen kunt loslaten en opofferen als God dat van u vraagt. En
doe niet mee met de wereldlingen. Want zij haten uw Liefste, de Here Jezus Christus.
Wie is uw god? Is het wereldse vermaak uw god? Het geld? Uw vakanties? Uw auto? Uw
carriere? Of is de Here Jezus Christus uw God? Denkt u hier vandaag ernstig over na!
Ik smeek u, onderzoekt u uw leven en komt u tot Jezus met uw zonden. Het is Zijn grote
wens om u als Zijn Bruid een heerlijke toekomst met Hem in de hemel te schenken. Zet u
toch alles op alles om niet door die onreine stroom die over de wereld gaat, te worden
meegesleurd. Realiseert u zich toch dat het begint met lauwheid in het volgen van Jezus,
met vriendschap voor de wereld. Neemt u toch vandaag een radicaal besluit voor Jezus, Die
u liefheeft en vrijkocht met Zijn eigen Bloed.
Broeders en zusters, wist u dat dé oplossing om verlost te worden van de vriendschap voor
de wereld ook nu het kruis van Jezus Christus is? Het kruis als teken van de dood, maar óók
van de Opstanding? Jezus stierf, maar na drie dagen stond Hij op uit het graf.
Vaak als wij in geestelijke nood zijn en in problemen zitten, willen wij zó heel graag Jezus
ontmoeten. Dan willen wij Hem in onze gebeden ervaren. Zijn aanwezigheid voelen. Omdat
wij denken, dat wij hier zo’n geweldige geestelijke opkikker van zullen ontvangen, dat wij er
weer tegenaan kunnen. Natuurlijk zou dat heerlijk zijn. Zeker zullen wij dan weer een tijdje
frisse moed hebben, maar uiteindelijk vallen we weer terug in ons oude patroon. Want dit is
niet de oplossing, want het gaat niet om fijne gevoelens! Waar het om gaat is, dat wij
wérkelijk verlost zullen worden van onze banden. Om daarna nooit meer te zondigen.
Matt. 12:38-40 – “Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en Farizeën, zeggende:
Meester! wij willen van U wel een teken zien. Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het
boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden,
dan het teken van Jonas, den profeet. Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in
den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in
het hart der aarde.”
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Jona was als dood in de buik van de vis. Hij was feitelijk opgegeven! Maar na drie dagen
volgde er op zijn gebed en belijdenis een wonderbaarlijke verlossing (Jona 2). Toen werd hij
op de droge wal uitgespuwd door de vis. Zo was na Zijn kruisdood het Lichaam van Jezus
ook drie dagen in het graf. Maar toen stond Hij op uit de dood. Broeders en zusters, en hierin
ligt uw en mijn verlossing van de band van vriendschap met de wereld, van het geestelijk
overspel, van sexuele onreinheid.
Wij zullen onze zonden bij het kruis van Jezus moeten belijden. Sommige zonden zullen wij
zéker ook aan onze man of vrouw moeten belijden. De zonde van lichamelijke overspel
zullen wij, zéker als wij een functie hebben, zelfs in de gemeente moeten belijden.
Dan zullen wij in Jezus beslist ook de dood van die zonde ervaren. Als wij diep in ons hart
overtuigd zijn, dat wij verloren zullen gaan indien wij deze zonden continueren. Als wij diep in
ons hart overtuigd zijn, dat wij onszelf niet kunnen vrijmaken, dan zullen wij de geestelijke
dood ervaren. En dat is zeer zeker geen prettig en fijn gevoel. Maar ná onze belijdenis zal
Jezus ons een volkomen verlossing én een heerlijke opstanding geven.
Oh, mijn broeders en zusters, laten wij toch reageren als die zondige vrouw in Luk. 7:36-50,
die haar vele zonden onder tranen aan Jezus beleed. En zij gaf een albasten fles met uiterst
kostbare nardus prijs en zalfde er Zijn voeten mee. Als wij zo reageren, zal Jezus ook ons
beslist onze zonden vergeven en ons volkomen vrijmaken. Die vrouw wist dat Jezus voor
haar aan het kruis zou sterven en daarom had zij Hem zó lief. Zij wist dat Jezus voor haar
zonden moest sterven en dat Hij haar grote schuld had vergeven. En daarom was zij zo
ontzettend dankbaar en had zij Hem zó lief.
Denkt u niet dat ook zij de dood heeft ervaren, toen zij daar in het openbaar aan de voeten
van Jezus knielde, terwijl iedereen wist dat zij een overspelige vrouw was? Wellicht zelfs een
hoer? Denkt u niet dat haar hart beefde? Maar de woorden van Jezus waren de volgende:
Luk. 7:48-50 – “En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten,
begonnen te zeggen bij zichzelven: Wie is Deze, Die ook de zonden vergeeft? Maar Hij
zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.”
Nooit zal onze Heiland iemand verwerpen die oprecht en in diep berouw tot Hem komt. O,
wat is Hij toch geweldig in Zijn liefde. Wat is Zijn genade oneindig groot. Wat is Zijn kracht
uitermate groot om ons zelfs van de hardnekkigste zonden vrij te maken.
Broeders en zusters, ik bid dat u vandaag nog uw zonden zult belijden aan Jezus. Hij zal u
beslist vergeven en vrijmaken. Want Hij houdt zovéél van u. Oh, als ik eraan denk, dat Hij
ook mij heeft vergeven en verlost, dan brandt mijn hart van dankbaarheid en vullen mijn
ogen zich met tranen. Ik smeek u, komt u toch tot Hem. Hij wacht op u.
Moge de Heer u deze week rijkelijk zegenen. Amen.

