Christen, kruis en lijden
Update 7-4-2016 (M.V.)
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

“Wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt,
kan geen discipel van Mij zijn” (Lukas 14:27)

Inleiding
In deze tijd van verval wensen vele christenen niet meer hun lijden en moeiten - hun “kruis” - te dragen ( http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onschuldig-lijden.pdf ). Als zij een ziekte krijgen, die niet
of niet snel verholpen kan worden, dan gaan zij naar een zogenaamde ‘gebedsgenezer’, zoals T.B.
Joshua, Pastor Victor, Jan Zijlstra, Morris Cerullo (http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LaatsteGrote-Zalving.pdf ), en zóvele andere bedriegers; vooral uit de hoek van de pinksterbeweging:
http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster .
Hiermee wordt de regel van Jakobus 5 veronachtzaamd, waarbij de oudsten van de gemeente, die de
zieke goed kennen, naar hem toekomen (niet omgekeerd!), in de private sfeer van zijn huis, om te
onderscheiden of er misschien zonde in het geding is, zoals b.v. een gebrek aan vergevingsgezindheid, overtredingen die niet beleden werden, enz., en die oudsten kunnen dan de zieke tot belijdenis
opwekken en voor hem bidden. Soms kan ziekte inderdaad een handelen zijn van God tegen begane
en onbeleden zonden (1 Korinthiërs 11:29, 30), en dan is het goed om oudsten te hebben, liefdevolle
en bekwame zielszorgers, die de gelovige goed kennen en hem bijstaan en voorbede doen. Dat is
geheel iets anders dan de onbijbelse optredens van moderne ‘gebedsgenezers’ (die daarbij ook nog
scghandalig veel geld incasseren van de zieken).
Ziekte heeft echter niet altijd met zonde te maken. Ziekte kan geestelijk heilzaam zijn en Gods doel
dienen. Maar in deze tijd van verval wordt ziekte niet aanzien als iets van Godswege - een kruis dat
hij of zij dragen moet. Het is eerder de duivel die de ziekte brengt, zo menen zij. Nu, de duivel kan
dat wel brengen maar het is echter God die het toelaat en gebruikt voor zijn doel (zie Job). Soms kan
ziekte een tuchtiging zijn (Hebreeën 12), of een ‘bijsnoeien’ (Johannes 15:21) tot heiliging en meer
vrucht, maar soms is het ook als die “doorn in het vlees”, waardoor Paulus leed (2 Kor. 12), een
kwaal die preventief was bedoeld, opdat hij zich niet zou verheffen (vs. 7).
Wij weten ook dat later in apostolische tijden niet iedereen genezen werd en dat men dan ook ziek
kon worden zonder dat er een genezingswonder werd toegepast:
- De Heer verwijderde niet de “doorn in het vlees” bij Paulus (2 Korinthiërs 12:7).
- Timotheüs, die een “ongeveinsd geloof” (2 Timotheüs 1:5) bezat, had toch “talrijke
zwakheden” (1 Timotheüs 5:23).
- Paulus schreef: “Trofimus heb ik te Miléte ziek achtergelaten” (2 Timotheüs 4:20). Hij
genas Trofimus niet.
Maar vandaag vinden velen dat dit niet zo hoeft te zijn, niettegenstaande het Schriftwoord zegt dat
“alle dingen medewerken ten goede” (Romeinen 8:28).
Paulus zei ook: “Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit de hemel is, overkleed te worden” (2 Korinthiërs 5:2), maar vandaag streven vele vleselijke christenen
naar aardse, hier-en-nu-zegeningen. Een geestelijk christen zou de Heer eerder bidden dat Hij spoe1

Johannes 15:2: “… elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt”. In de grondtekst staat voor
‘reinigen’ het woordje kathairei dat in deze context ook met ‘snoeien’ kan vertaald worden; zie NBG. Dit ‘snoeiproces’ kan pijn doen maar werpt goede vruchten af. Petrus zei het zo: “Opdat de beproeving van uw geloof, die veel
kostbaarder is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en
eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus” (1 Petrus 1:7). Nogmaals: dit is een pijnlijk proces, maar
het werkt heiligend (zuiverend) en leidt tot standvastigheid en vruchtbaarheid.
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dig mocht komen (Openbaring 22:20; vgl. 1 Korinthiërs 16:22), en hij zou alles (1 Thessalonicenzen
5:18) uit Zijn hand aannemen, en als hij moet sterven dan is hij blij dat de aardse strijd nu spoedig zal
vervangen worden door een “overkleed” zijn, een bij de Heer zijn in hemelse gemeenschap. Maar
zovelen die zich christen noemen, zijn aards ingesteld en nemen ziekten en moeiten niet aan uit Gods
hand - zij willen welvaart hier en nu. Zij willen hun aangeboden kruis niet dragen, en velen menen
dan ook dat dit helemaal niet hoeft, maar dat is een uitvindsel van de duivel en het vlees. Zie verder:
“Is genezing in de Verzoening begrepen?”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezingverzoening.pdf .
Het hiernavolgende materiaal, dat ik hier op eenvoudige wijze aanbied uit de Schrift, willen de zegen-hier-en-nu-predikers niet aanraken. Zij staan in een soort oudtestamentische bedeling en verbinden geloof2 met aardse gezondheid en welvaart. Terecht worden zulke christenen door sommigen
“aardklitters” genoemd. Zij zijn niet geestelijk gezind, niet zoals Christen in Bunyans Christenreis
( http://www.verhoevenmarc.be/PDF/christenreis.pdf ). Openbaring noemt hen “zij die op de aarde
wonen”, zoals in 3:10: “Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de
aarde wonen”.
Deze “aardklitters” zullen achtergelaten worden in de op handen zijnde Opname (zie
http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm ) en zullen op aarde de toorn moeten ondergaan, samen
met de oecumenische wereld-hoerekerk (Openb. 17; http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op17.pdf )
waar zij nu al naar streven, of nog in terecht zullen komen, wegens hun opgedane geestelijke verblinding ( http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verblind.pdf ). Laten wij daar de zwakkeren, niet-onderwezenen, de jeugd, tegen waarschuwen en laten wij bidden dat zij mochten groeien naar geestelijke
gezindheid, en dat zij het hemelse doel blijvend voor ogen zouden houden, zoals Paulus dat deed,
niettegenstaande zijn “doorn in het vlees”. Zij die liever een pelgrimstocht willen maken naar T.B.
Joshua, en soortgelijke duistere wolven in schapenvacht, zouden er bovendien voor moeten gewaarschuwd worden “dat de duivel hen veel aanbiedt, weinig geeft, en alles neemt!”
Hierna dan Schriftplaatsen ter bezinning voor degenen die een hier-en-nu-zegen-mentaliteit bezitten,
maar ook voor hen die in het gevaar verkeren door deze geest misleid te worden, opdat zij de Schrift
zouden leren kennen en gehoorzamen. De Schrift zegt dat wij dezelfde moeilijke weg te gaan hebben
als Jezus en Zijn discipelen, met een hemels doel voor ogen.
Ons kruis dragen
Dit is niet het kruis van de Heer, maar ONS kruis! (In de volgende teksten was
de Heer immers nog niet aan Zijn kruis gestorven).
Ons kruis dragen betekent zelfverloochening - het verliezen van ons zelfleven,
tot heiliging en toebereiding tot discipelschap.
Overdenk biddend volgende Schriftplaatsen:
Mattheüs 10:38-39: “En die zijn kruis [stauron] niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mij niet
waardig. 39 Die zijn ziel vindt, zal hem verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal hem vinden”.
Mattheüs 16:24-25: “Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die
verloochene zichzelf, en neme zijn kruis [stauron] op, en volge Mij. 25 Want zo wie zijn leven zal
willen behouden, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal
het vinden
Markus 8:34-35: “En tot Zich geroepen hebbende de schare met Zijn discipelen, zeide Hij tot
hen: Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis [stauron] op, en
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De volwassen tijd van de Gemeente is er een “van en tot geloof”, en wij zullen nog alleen uit geloof leven, zonder
tekenen of stemmen, zoals ook Habakuk zei (Romeinen 1:17 en Habakuk 2:4). Bij een leven door geloof, past geen
aanschouwen meer (2 Korinthiërs 5:7) - geen wonderen.
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volge Mij. 35 Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar zo wie zijn
leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om het Evangelie, die zal het behouden”.
Markus 10:21: “En Jezus, hem aanziende, beminde hem, en zeide tot hem: Een ding ontbreekt u;
ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, en geef het de armen, en gij zult een schat hebben in de hemel; en kom herwaarts, neem het kruis [stauron] op, en volg Mij”.
Lukas 9:23-24: “En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis [stauron] dagelijks op, en volge Mij. 24 Want zo wie zijn leven behouden
wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden
Lukas 14:27: “En wie zijn kruis [stauron] niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet
zijn”.
Christus’ kruis toegepast op de gelovige
Toen de Heer stierf, nam Hij ons met zich mee in de dood, op ZIJN kruis, als onze Plaatsvervanger.
Wij zijn positioneel gestorven in Hem. Onze schuld is afbetaald. Wij behoren het oude leven niet
meer toe. Wij behoren ons naar deze positie ook te gedragen. Daarom zullen wij het vlees in zijn
kruispositie houden, in de dood.
Romeinen 6:6: “Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd [sunestauróthè] is, opdat
het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen”.
Galaten 2:19-20: “Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. 20 Ik
ben met Christus gekruisigd [sunestaurómai]; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in
mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij
liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft”.
Galaten 5:24: “Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd [estaurósan] met de bewegingen en begeerlijkheden”.
Galaten 6:14 “Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze
Heere Jezus Christus; door Wie de wereld mij gekruisigd [estaurótai] is, en ik der wereld.
Christus’ sterven en dood gelijkvormig zijn
Johannes 12:24-25: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt,
en sterft [apothanè], zo blijft het alleen; maar indien het sterft [apothanè], zo brengt het veel
vrucht voort. 25 Die zijn leven liefheeft, zal het verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld,
zal het bewaren tot het eeuwige leven”.

Ware bekering brengt HEILIGING, en heiliging
brengt het KRUIS, en dit kruiswerk brengt de
praktische DOOD over het vlees en het zelfgerichte
leven, opdat mettertijd het nieuwe LEVEN van
Christus zich kan manifesteren in de gelovige.
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Bovenstaande Schriftplaats heeft niet enkel betrekking op het sterven en vruchtdragen van de Heer.
Hier is een principe gegeven dat ook betrekking heeft op de leden van Zijn Lichaam, Zijn Gemeente,
die mét Hem in de dood werd meegenomen en mét Hem tot nieuw leven is opgestaan, in de wedergeboorte. Dit tekstgedeelte wijst op Zijn kruisdood, die positioneel ook de onze is. Zo werden wij
losgemaakt van wereld en dood. Wij horen voortaan naar het opstandingsleven te wandelen.
Onbekeerden zien zich gesteld voor de uitspraak: “Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het
verliezen” (Lukas 9:24). En voor een volgeling van Jezus geldt: “wie zijn kruis niet draagt, en Mij
navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn” (Lukas 14:27). Alle wedergeboren gelovigen moeten leven
naar hun positie, zodat zij allen met Paulus kunnen zeggen: “ik leef, doch niet meer ik, maar Christus
leeft in mij” (Galaten 2:20).
Romeinen 6:2-11: “Dat zij verre. Wij, die aan de zonde gestorven [apethanomen] zijn, hoe zullen
wij nog in haar leven? 3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in
Zijn dood [thanaton] gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood
[thanaton], opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo
ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. 5 Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood [thanaton], zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding; 6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het
lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 8 Indien wij nu met Christus gestorven [apethanomen] zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; 9 Wetende, dat Christus, opgewekt
zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. 10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. 11 Alzo ook
gij, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood [nekrous] zijt, maar Gode levende zijt in
Christus Jezus, onze Heere”.

Romeinen 8:13: “Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de
Geest de werkingen van het lichaam doodt [apothnèskein], zo zult gij leven”.
Romeinen 8:36: “Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood
[thanatoumetha]; wij zijn geacht als schapen ter slachting”. (= Psalm 44:23)
2 Korinthiërs 4:10-12: “Altijd de doding [nekrósin] van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. 11 Want wij, die leven, worden altijd in de dood [thanaton] overgegeven om Jezus’ wil; opdat ook het leven van Je4

zus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. 12 Zo dan, de dood [thanatos] werkt wel in
ons, maar het leven in u”.
2 Korinthiërs 5:15-17: “Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen
gestorven [apethanon] zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor
zichzelf zouden leven, maar voor Hem, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 16 Zo dan, wij
kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 17 Zo dan, indien iemand in Christus
is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden”.
Galaten 2:19-20: “Want ik ben door de wet der wet gestorven [apethanon], opdat ik Gode leven
zou. 20 Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij;
en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft”.
Filippenzen 3:10-11: “Opdat ik Hem kenne, en de kracht van Zijn opstanding, en de gemeenschap van Zijn lijden, Zijn dood [thanató] gelijkvormig wordende; 11 Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden”.
Kolossenzen 2:20: “Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven
[apethanete], wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast?”
Kolossenzen 3:3, 5: “Want gij zijt gestorven [apethanete], en uw leven is met Christus verborgen
in God. … 5 Doodt [nekrósate] dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid,
schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst”.
2 Timotheüs 2:11: “Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven [sunapethanomen] zijn, zo zullen wij ook met Hem leven”. (vgl. Rm 6:8).
1 Petrus 2:24: “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, aan
de zonden afgestorven [apogenomenoi] zijnde, voor de gerechtigheid leven zouden; door Wiens
striemen gij genezen zijt”.
Christus’ lijden deelachtig zijn
Handelingen 9:16 “Want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet om Mijn Naam”.
Romeinen 8:17 “En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en
medeërfgenamen van Christus; indien wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden”.
1 Korintjiërs 4:11-13 “Tot op deze tegenwoordige ure lijden wij honger, en lijden wij dorst, en
zijn naakt, en worden met vuisten geslagen, en hebben geen vaste woonplaats; 12 En arbeiden,
werkende met onze eigen handen; wij worden gescholden, en wij zegenen; wij worden vervolgd,
en wij verdragen; 13 Wij worden gelasterd, en wij bidden; wij zijn geworden als uitvaagsels der
wereld en aller afschrapsel tot nu toe”
2 Korinthiërs 1:5-10 “Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons …”
2 Korinthiërs 4:7-12 “Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der
kracht zij van God, en niet uit ons; 8 Die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd; twijfelmoedig, doch niet mismoedig; 9 Vervolgd, doch niet daarin verlaten; neergeworpen, doch niet
verdorven; 10 Altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. 11 Want wij, die leven, worden altijd in
de dood overgegeven om Jezus’ wil; opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. 12 Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in u”.
Galaten 6:17 “…want ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam”.
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Filippenzen 1:29-30 “Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te
geloven, maar ook voor Hem te lijden; 30 Dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien
hebt, en nu in mij hoort”.
Filippenzen 3:10 “Opdat ik Hem kenne, en de kracht van Zijn opstanding, en de gemeenschap
van Zijn lijden, Zijn dood gelijkvormig wordende”.
Filippenzen 4:12-13 “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 te hebben en gebrek te lijden. 13 Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft”.
Kolossenzen 1:24 “Die mij nu verblijd in mijn lijden voor u, en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de gemeente”.
2 Timotheüs 3:10-12 “Maar gij hebt nagevolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof,
lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid. 11 Mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij overkomen is in
Antiochië, in Ikónium en in Lystre; hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij
uit alle verlost. 12 En ook allen, die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd
worden”.
Hebreeën 2:10-11 “Want het betaamde Hem, om Wie alle dingen zijn, en door Wie alle dingen
zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste Leidsman hunner zaligheid
door lijden zou heiligen3. 11 Want èn Hij, Die heiligt, èn zij, die geheiligd worden, zijn allen uit
één; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen”.
Hebreeën 10:32-34 “Doch gedenkt de vorige dagen, in welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij
veel strijd des lijdens hebt verdragen …”.
Jakobus 5:10-11v “Mijn broeders, neemt tot een voorbeeld van het lijden, en van de lankmoedigheid de profeten, die in de Naam des Heeren gesproken hebben. 11 Ziet, wij houden hen gelukzalig, die verdragen; gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord …”.
1 Petrus 2:19-21 “Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. 20 Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt, en
daarom geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en daarom lijdt, dat is genade
bij God. 21 Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor ons geleden heeft, ons een
voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen”.
1 Petrus 4:13-19 “Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus …”.
1 Petrus 5:8-9 “Zijt nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende, wie hij zou kunnen verslinden; 9 En weerstaat hem, vast zijnde in het geloof,
wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt”.
Openbaring 2:10 “Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van u in de
gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben …”.
Slot
“Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt,
en velen zijn er, die door deze ingaan; want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven
leidt, en weinigen zijn er, die deze vinden. Maar wacht u voor de valse profeten, die in
schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven” (Mattheüs 7:13-15).

3

Kantt. 28 SV: “heiligen. Grieks teleiosai; hetwelk eigenlijk betekent volmaken, somwijlen heiligen, of, inwijden,
welke betekenissen op Christus hier kunnen gepast worden. Hoewel het woord heiligen hier gehouden is, omdat Christus dit woord zo van zichzelf verklaart, Johannes 17:19, en Hebreeën 2:11 zulks ook medebrengt. En door dit woord
heiligen wordt alhier verstaan, dat de Vader geordineerd heeft dat Christus door Zijn gehoorzaamheid tot den dood
des kruises in Zijn heerlijkheid zou ingaan, en ons met Hem daartoe ook bekwaam maken”.
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“Wacht u voor de valse profeten”
Lees verder onder “Groei en Opbouw” : http://www.verhoevenmarc.be/#Groei
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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