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IK STA AAN DE DEUR EN IK KLOP 
 

 Vandaag wil ik jullie aanspreken 

over een boodschap van Jezus aan één 

van de zeven gemeenten in klein-Azië, 

waarvan sprake is in het 2e en 3e hfst 

van Openbaring. Zoals u wel zal weten 

zag de apostel  Johannes, terwijl hij op 

het eiland   Patmos was, een visioen dat 

hij, in opdracht van Jezus, opschreef 

en aan de zeven gemeenten stuurde.   

 Als ik elke brief naar deze zeven 

gemeenten zou omschrijven in enkele 

woorden, dan zou ik dat kunnen doen als 

volgt:  

 Efeze  : de liefdeloze kerk 

 Smyrna  : de vervolgde kerk 

 Pergamum  : de overdreven tolerante kerk 

 Tyatira  : de kerk van de compromissen 

 Sardes  : de slapende kerk 

 Filadelfia  : de opportunistische kerk 

 Laodicea  : de zelfgenoegzame kerk  

 

 In de 20 eeuwen die voorbij zijn en tot op de 

dag van vandaag kunnen we gemeenten terugvinden 

waar we dezelfde beschrijving aan zouden kunnen 

geven als aan één van deze zeven gemeenten uit 

openbaring. Ook vandaag zijn er nog vervolgde     

kerken, slapende kerken, te tolerante kerken enz… 

 

 Wat Jezus zei tegen die zeven gemeenten is 

ook een boodschap voor de gemeenten van vandaag. En niet alleen voor de      

gemeenten maar ook kan het een heel persoonlijke boodschap zijn. Want de 

boodschap kan evengoed gaan over een periode in ons christelijk leven dat we 

ons niet wilden engageren in de gemeente, of misschien dat we ons teveel      

bezighielden, of bezighouden, met het sluiten van compromissen, of dat we dan 

weer te tolerant waren enz… m.a.w., in deze zeven brieven gaat het over onze 

relatie met God. 

 Het Bijbelgedeelte wat we zo dadelijk gaan lezen is die van de laatste    

gemeente, Laodicea, de kerk die ook wel wordt vergeleken met de kerk van   

vandaag. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_%28evangelist%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Patmos
http://nl.wikipedia.org/wiki/Visioen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_%28traditioneel-christelijk%29
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2/11  Laodicea of de zelfgenoegzame kerk (zelfgenoegzaam staat voor arrogant,    

eigenwijs, hoogmoedig , een houding aannemen dat je alles onder controle hebt 

en niets kan je gebeuren).  

Ik wil samen met u lezen in Openbaring 3:14-22 

 

“14 En schrijf aan de engel der gemeente 
te Laodicea: Dit zegt de Amen, de        
getrouwe en waarachtige getuige, het   
begin der schepping Gods: 15  Ik weet uw 
werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. 
Waart gij maar koud of heet! 16  Zo dan, 
omdat gij lauw zijt en noch heet, noch 
koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. 17  
Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en 
gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en  
naakte, 18  raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is,  
opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de 
schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te 
bestrijken, opdat gij zien moogt. 19  Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig 
Ik; wees dan ijverig en bekeer u. 20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien 
iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en 
maaltijd met hem houden en hij met Mij. 21  Wie overwint, hem zal Ik geven 
met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben 
met mijn Vader op zijn troon. 22  Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot 
de gemeenten zegt.” 
 
Het sleutelvers van deze prediking is vers 20  
“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de 
deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met 
Mij.” 
 

 Het beeld dat we hier zien van Jezus is een beeld van iemand die  aan de 

deur van je hart staat te kloppen, Hij staat ahw in de startblokken klaar om 

binnen te komen. Het is een prachtig beeld van Jezus.  

 Hoewel deze 7 brieven gericht zijn aan de gemeente kunnen we ze ook   

gerust beschouwen als een persoonlijke boodschap. Jezus zegt: “Indien iemand 

naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen” 

 Waarom wil Jezus binnen komen? Vele denken als volgt: God is daarboven 

en ik ben hier beneden. En als ik God nodig heb, dan zal ik Hem wel roepen. Maar 

dat is niet wat God wil, Hij wil binnen komen en met u gaan lunchen. Hij wil een 
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3/11 nauwe vriendschapsband opbouwen. Je gaat toch niet gemoedelijk en            

ontspannen  aan tafel zitten met een vijand?! 

 Als je met twee of meer mensen aan tafel zit waarmee je op eenzelfde 

toonhoogte zit, die eenzelfde gedachtengang hebben, dezelfde uitgangspunten, 

dan komen er interessante gesprekken uit voort. Gesprekken die heel             

opbouwend kunnen zijn. En het is het gebed die alles zal ziften en zal beslissen 

wat goed is en wat minder goed of slecht.  

 

 Dit is wat Jezus zegt, ‘als je Mij binnen laat dan gaan we samen lunchen’. 

Hij wil vriendschap sluiten met u, dat is écht zijn verlangen. Daarvoor schiep Hij 

ons, om met u een persoonlijke een intieme relatie op te bouwen. Hij wil niets 

liever dan ons Zijn liefde door geven, en zijn tederheid, en zijn passie, en zijn 

genade, en zijn heerlijkheid. Hij schiep u en mij zodat u en ik zouden weten wie 

Hij is.  
 

In openbaring 3:15-16 lezen we: 

“Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, 
noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo 
dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch 
koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.” 
 

God zegt dat lauwheid zo onaanvaardbaar is 

dat Hij het vergelijkt met iets vies uit je 

mond spuwen. Jammer genoeg zijn er veel 

lauwe christenen. Niet warm, niet koud, lauw.  

 Er zijn niet weinig christenen die zeggen: verwacht niet teveel van mij, 

laat mij maar gewoon mijn leven leven, verwacht niet dat ik mee ga voorzingen in 

de kerk of dat ik op een instrument ga spelen, verwacht niet dat ik een          

getuigenis ga geven, dus mensen,  ik weet dat ik gered ben maar a.u.b., laat mij 

verder gerust. Ze hebben voor zichzelf een lijn getrokken en als je vraagt om 

één voetje over die lijn te zetten dan beginnen ze te steigeren. Ze halen alleen 

datgene uit de Bijbel wat het beste past bij hun levensstijl of hun                    

levensverwachtingen. En zo ontstaan, zoals we daarstraks gezien hebben,     

liefdeloze kerken, kerken met compromissen, te tolerante kerken enz...  

 Moet u eens luisteren, Jezus kwam in deze wereld en Hij vergoot zijn 

bloed en stierf aan het kruis om ons te redden en ons te reinigen van de zonden, 

en toch zijn er christenen die Hem negeren omdat hun christelijk leven alleen 

maar op hunzelf gericht is. Ze trekken een cirkel rond hen waar ze niet willen 

uitstappen. Niet warm, niet koud, lauw, het is datgene waar Jezus zo’n hekel aan 

heeft.  
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4/11  Zeg nu eens eerlijk: welke relatie zou u hebben met uw man of uw vrouw 

als het een lauwe relatie was. Zou u dat fijn vinden? U zou er gewoon maar zijn, 

u zou gewoon maar meedraaien in die relatie maar verder ook niets. U bent het 

toch met mij eens dat niemand zo’n relatie zit te zoeken!  

  Wel, ook God wil zo’n relatie niet!  Hij zegt dat het een verachtelijke      

relatie is, het is de naam relatie niet waard. Het is een relatie, zegt Hij, die ik 

uit mijn mond spuw.  

 En vanuit Zijn gezichtspunt bekeken, moeten we daar begrip voor            

opbrengen. Omdat Hij ons gemaakt heeft. Hij is onze Schepper. Hij weet wie 

wij zijn, wat wij kunnen doen,  waartoe wij in staat zijn, wat wij kunnen           

bereiken. Hij zit te popelen van ongeduld om ons te kunnen helpen in wat wij 

voor Hem kunnen doen… en toch… kan Hij in vele gevallen niet eens onze       

aandacht krijgen…  

 

 Vertel eens: Wie zit er op de troon van uw hart?  

Is het Koning Jezus of hebben we met een zelfgenoeg- 

-zame air onszelf op de troon gezet? Waarbij ons oog  

alleen gericht is op de afgod van geld en materialisme, 

hobby’s en vakanties of wat ook?  

Wie zit er op de troon van Uw hart? 

 

 Veel mensen, zoals Hij beschrijft in vers 17 van  

onze schriftlezing, zeggen dat ze rijk zijn, dat ze alles  

hebben wat hun hartje verlangt, ze denken dat ze alles  

onder controle hebben.  We lezen in vers 17: 

“..:Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek,” 
 

 Veel mensen bij wie Hij klopt aan de deur van hart zeggen dat ze God niet 

nodig hebben. Ze gaan s’avonds gaan slapen en liggen te draaien en te keren en 

te woelen in hun bed en kunnen de slaap niet vatten, waarom? Zou het kunnen 

zijn omdat ze geen vrede in het hart hebben, ze verzaken aan Gods liefde in 

het hart… en Hij wil zo graag hun aandacht.  Maar ze hebben geen oor die kan 

horen.  

 Ik heb dit al eens verteld dat ik iemand gekend heb, van mijn ouderdom 

denk ik, die al lachende zei dat al die dingen niet aan haar besteed waren en dat 

ze God helemaal niet nodig had. Hoewel ze dacht dat ze sterk genoeg was om  

alles onder controle te houden heeft ze toch haar leven beëindigt met          

zelfmoord. Bijzonder jammer.  

 



  

Prediking Kortrijk, 28 april 2013                        ‘Ik sta aan de deur en Ik klop’                               Stedef 

5/11  Als mensen niet willen luisteren naar het evangelie is dat omdat zij doof 

zijn geworden voor het geklop. Hoe kan je daar doof voor worden?  

Stel je voor dat ik een bezoekje breng bij mensen die al heel hun leven niet ver 

van een spoorweg wonen, waar treinen dagelijks misschien wel 10-20 keren   

passeren, en ik zou hen vragen of ze niet teveel last hebben van het lawaai van 

die treinen, dan zou het mij niet verbazen als ze zouden antwoorden: trein? 

Welke trein? Die trein komt daar zo dikwijls voorbij dat het voor hen niet meer 

opvalt. Voor dat specifieke lawaai zijn ze ahw doof geworden.  

 Of kijk gewoon naar de plaats waar we nu zitten. We zitten met onze     

gemeente al 2 jaar in dit centrum. Ik weet nog dat ik in het begin dat we hier 

zaten, dat ik het storend vond wanneer elke zondag opnieuw om 11u de klokken 

aan de overkant begonnen te luiden. Maar nu… ik ben het al zo gewoon geworden 

dat ik het a.h.w. niet meer hoor. Ik heb er een doof oor voor ontwikkeld.  

 Zo is het ook met het geklop op de deur van je hart. Je hebt er een doof 

oor voor ontwikkeld. Geklop, welk geklop? Ik klop nog steeds, maar u hoort het 

niet, want ziet u, het maakt geen contact meer met u.  

 En dan begint het heel gevaarlijk te worden want u ontwikkelde een doof 

oor voor Gods Woord en het gevolg is dat, zonder dat u het echt beseft, dat u 

langzaamaan wordt ingepalmd door de zonde. 

  Waarom denkt u dat God uw aandacht zou willen trekken? Als bv uw       

kinderen ongehoorzaam zijn, wat gebeurt er dan? U wil ze aanspreken en je wil 

hun aandacht. Je wil dat ze luisteren naar wat jij te zeggen hebt. Want waarom 

wil jij je kinderen corrigeren? Je wilt hen corrigeren om hen te beschermen  

tegen mogelijke gevaren, je doet dat omdat je van hen houd!  

 Wanneer God klopt aan de deur van je hart  is dat omdat Hij jou liefheeft 

met heel Zijn hart, Hij wil jouw aandacht richten op een specifiek onderdeel 

van je leven waar het misschien niet zo koosjer is. God gaat niet zomaar wat  

willekeurig zitten kloppen, maar Hij richt zich heel specifiek op iets in je leven.  
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6/11 Waarom? Om u te beschermen tegen uzelf, om u te beschermen tegen slechte 

invloeden, om u te beschermen tegen beslissingen over iets die u uiteindelijk de 

nek kunnen omwringen.  

 Als er dingen in je leven zijn die jij niet wil opgeven, kan het geklop op de 

deur zo moeilijk te horen zijn, zo moeilijk, dat je het uiteindelijk niet meer 

hoort , je denkt dan, dat je ontsnapt bent aan Gods aandacht, of misschien denk 

je wel dat Hij van gedacht is verandert?  

 Laat het heel duidelijk zijn dat Hij, wat betreft de zonde, niet van         

gedachte zal veranderen; Hij gaat niet zeggen: och, laat maar zo, zo erg is dat 

zondeke nu ook weer niet… Maak uzelf geen blazen wijs want dat gaat Hij nooit 

doen. Hij gaat geen compromissen sluiten met de tegenstander. Hij gaat geen 

tolerantie inbouwen. Om de eenvoudige reden dat Hij ons tegen onszelf wil    

beschermen. Als je thuis een kleine dreumes hebt rond lopen en die ziet een 

scherp zakmes liggen op tafel wat hij zo graag wil, dan 

ga je dat hem toch niet geven? Zelfs als hij daardoor 

begint te schreeuwen en te tieren en op de grond te 

stampen, dan ga je het nog niet geven. Je wil hem be-

schermen opdat hij  zichzelf geen pijn zou doen.  

 Zo is het precies met God. Hij kan niet toelaten 

dat er zonde is in jouw   leven, daarvoor houdt Hij veel 

te veel van jou. Zelfs niet als we roepen en tieren of 

achter zijne rug verder willen foefelen en dat we doen alsof onze neus bloedt. 

Hoe..? Hebt Gij geklopt?  Ik heb dat niet gehoord… 

 

 Laat mij U deze vraag stellen: wanneer is de laatste keer geweest dat God 

tot u persoonlijk gesproken heeft over iets heel specifieks in uw leven? Dat kan 

over iets goeds of slechts gaan. Kan u zich dat herinneren? Deze morgen?    

Gisteren? Verleden week, maand, jaar, jaren?  

 Misschien zegt u: och, God spreekt niet tegen mij. Oh, als Hij klopt aan uw 

deur, als Hij uw aandacht vraagt, wees dan maar zeker dat Hij iets te vertellen 

heeft…! Denk u echt dat Hij niet zou spreken tegen u? Hij, die u zo lief heeft, 

dat Hij vrijwillig naar het kruis ging, voor u. Als Hij dat voor u over heeft,     

geloof mij, dan heeft Hij iets te vertellen hoor.  

 

 Het kan goed zijn dat, terwijl ik nu sta te spreken, dat de Heilige Geest uw 

attentie richt naar iets heel specifieks in uw leven waarvan u weet dat het daar 

niet thuishoort. Het hoort daar niet thuis… ! 

 Hij blijft nog steeds kloppen aan de deur. En Zijn stem is er nog steeds. En 

u negeert het. U beseft toch dat u daardoor uw eeuwige toekomst op het spel 
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7/11 zet? U negeert de liefde van God. U negeert de indringende kracht van God. U 

keert de rug toe naar het geweldige werk van de Heilige Geest.  

De bijbel zegt in Efe 4:30   

“En bedroeft de heilige Geest Gods niet,…” 
Dat is wat u doet als u weigert om Jezus binnen te laten. U bedroeft de Heilige 

Geest. 

Stel je eens voor dat u één van uw beste vrienden wil zien, 

of uw lief, iemand waar u ontzettend veel om geeft en u 

bent er van overtuigd dat hij of zij ook veel om u geeft; U 

hebt hem of haar laten weten dat u langs komt.  

Ok, U komt daar aan de deur, u klopt aan en in de            

uithoeken van uw oog ziet u zo een beetje een gewriemel 

aan het gordijn, kent u dat? Men gaat eerst eens         

voorzichtig komen kijken wie er wel voor de deur staat, en 

of ze daarvoor de deur wel of niet gaan open doen. Maar 

door dat gewriemel weet ik dus zeker dat die persoon 

thuis is. Maar er doet 

niemand open. U klopt, u belt, U kijkt door 

de brievenbus en u roept …hallooo…ik ben 

het, ik heb je aan het raam gezien,  waarom 

laat je me niet binnen? Maar niemand doet 

open, terwijl u wel zeker weet dat er       

iemand thuis is.  

 

 Als u nu écht, écht, om die persoon zou geven, zou u dan niet bijzonder 

diep gekwetst zijn, zou u niet tot op het bot verontwaardigt zijn dat hij of zij, 

die je al lang kent en die je zo graag hebt, dat die niet wil open doen? En je 

hebt geen flauw idee waarom hij of zij niet wil open doen?   

 Hoe zou u zich voelen? Ik denk dat je daar de rest van de dag kapot van 

zou zijn. Ja toch?  

 

 Denk aan Jezus die naar het kruis ging… en je hoort Zijn boodschap, en je 

hoort dat Hij wil binnen komen en Hij staat maar te kloppen aan de deur van je 

hart. Hij houd van je, en Hij wil een diepgewor-

telde relatie beginnen met jou, en hoewel je 

heel voorzichtig aan de gordijn komt kijken, 

doe je alsof je niet thuis bent en de deur 

blijft gesloten want je vind dat de dingen 

waarmee je bezig bent, belangrijker zijn dan 

jouw relatie met Hem.. Je vind het niet de 

moeite waard om open te doen. Hoe zou Hij 

zich voelen denkt u? ...... Precies..!! 
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8/11 Bedroevenswaardig, hartverscheurend, dat is het minste wat je ervan kan     

zeggen. 

 

 Zo is het helaas met veel christenen. Sommige christenen zijn , zoals we 

gelezen hebben, noch warm,  noch koud, ze zijn lauw. Christenen waar je niet 

teveel van moet verwachten, ze willen gewoon mee drijven met de stroming  

zonder een inspanning te moeten doen. 

  Dat is niet wat het christelijk leven inhoudt. Ieder van ons wordt           

geconfronteerd met het evangelie van Jezus Christus, met de goede boodschap. 

  

 U kent misschien nog wel het gemeentelijk thema van dit 

jaar en dat is: de   sleutels tot een christelijk leven, wel ik geef 

u hier drie sleutels mee tot een christelijk leven en daarvoor 

gaan we drie verzen lezen waarin Jezus aan het woord is:  

 

Matteüs 11:28   

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast 
zijt, en Ik zal u rust geven;” 
 

De eerste sleutel is: “Kom tot Mij”. Hoe doe je dat? Door de 

deur te openen! 
 

Lucas 18:22,  het gaat hier over de gelijkenis van de rijke 

jongeling. 

“Toen Jezus dat hoorde, zeide Hij tot hem: Nog een ding 
komt gij te kort:    verkoop alles wat gij bezit, en verdeel 
het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de 
hemelen, en kom hier, volg Mij.” 
 
Tweede sleutel: Volg mij. Hem volgen is gelijk aan Hem 

gehoorzamen. 
 

Johannes 15:3 

“Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk 
Ik in u.” 
 
De 3e sleutel: Blijf in Mij.  Dan zal Hij jou de rust en 

de vrede in je hart geven in een warme liefdevolle 

relatie.   

 

Drie sleutels tot het christelijk leven: Kom tot Mij; volg Mij en blijf in Mij!   
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9/11  Niet alleen op zondag maar elke dag opnieuw. U bent niet gered omdat u   

elke zondag naar hier komt, u bent niet gered omdat u lid van deze kerk bent. U 

mag lid zijn van twintig kerken, en toch sterven en voor eeuwig verloren zijn. 

 

Kom tot Mij; volg Mij en blijf in Mij!   

En alles begint met dat Jezus zegt: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien 
iemand naar mijn stem hoort en de deur opent,” Dit is wat gebeurt: Wanneer u 

de deur van uw hart opent, komt Hij in uw leven en vergeeft uw zonden, maar 

ook, en weinigen staan hier bij stil, Hij zegt dat wanneer je Hem binnen laat, 

dat u zich dan moet realiseren dat  u in uw leven de goddelijke aard, de         

goddelijke natuur laat binnen komen. 

 

2 Petrus 1:3-4 

“3 Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, 
wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de 
kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn     
heerlijkheid en macht; 4  door deze zijn wij met       
kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij 
daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, 
ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de      
wereld heerst.  
 

 Hij wil dat wij deel uitmaken van Zijn goddelijke natuur. De Heilige Geest 

komt in uw leven. Uw lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Het is de Geest 

die ons de kennis geeft, die ons in de mogelijkheid brengt om Zijn Woord , de 

Bijbel te begrijpen.  

 U hebt deel aan de goddelijke natuur. Zijn heiligheid is in u. Dat is wat er 

gebeurt als u gered wordt. Niettemin staat er geschreven dat niet één van ons 

zonder zonde is. Dat kan alleen maar omdat God onze vrijheid, onze vrije wil, 

respecteert. Onze vrije wil, om voor Hem te kiezen of Hem af te wijzen en    

ongehoorzaam te zijn.   

 

 Maar net zoals je vuur en water niet kan mixen, zo kan je ook heiligheid en 

zonde niet mixen. Zonde past niet in een christelijk leven. Het past er niet meer 

in. Daarom, als er zonde in ons leven komt, dan rekent u daar onmiddellijk mee 

af, u gaat de strijd aan.  

 

 God vraagt dat wij volhardend standhouden tegen de verleidingen van onze 

tegenstander. Dat is ook de reden waarom Paulus ons aanbeveelt in Efeziers 

6:14-17 om Gods wapenrusting aan te trekken.  

U kent die wapenrusting wel: 
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10/11 “14  …, uw lendenen omgord met de  
waarheid,    bekleed met het pantser der 
gerechtigheid, 15  de voeten geschoeid 
met de bereidvaardigheid van het    
evangelie des vredes; 16  …het schild des    
geloofs ter hand,…; 17  …de helm des 
heils aan …het zwaard des Geestes, dat 
is het woord van God. 18  En bidt daarbij 
met aanhoudend bidden en smeken…” 
  

 Deze raad van Paulus moeten we op-

volgen en dat moet ook, want met zonde 

in uw leven wordt u rusteloos, u voelt 

zich niet op uw gemak, u hebt geen echte 

vrede in uw hart, en waarom niet?      

Omdat u met iets te maken krijgt dat 

niet in uw leven past. Zonde past niet in 

ons leven.  

 Daarom moeten we ook onmiddellijk reageren. Als we te laks zijn en alles 

op zijn beloop laten zal de zonde in ons hart wortel schieten, met alle gevolgen 

vandien. We beginnen te tolerant te worden, we sluiten compromissen, we    

worden liefdeloos. We worden niet warm, niet koud, maar lauw. En daarom zal 

Hij u uit Zijn mond spuwen.   

 

 Als ik sommige mensen hoor zeggen dat ze overtuigd atheist zijn, dat ze 

niet geloven in God, dan heb ik de 

neiging om daar met gemengde      

gevoelens op te reageren. Enerzijds 

maakt het mij verdrietig en heb ik 

medelijden met ze, anderzijds begint 

het hier vanbinnen een beetje te   

koken en denk ik op eenzelfde       

manier als we daarstraks gelezen 

hebben in vers 17 van onze       

schriftlezing en dat is:  

 

 

“wel  gij ellendige, jammerlijke, arme, blinde en naakte ziel.” 
 
Je mist alles waar het in het leven om draait. Al ga je gelijk waar gaan zoeken 

naar ’t geluk. In een ander geloof, in avonturen, in hobby’s, vakantie’s en weet ik 

wat nog allemaal… Het ware geluk zal je enkel vinden bij Jezus Christus.  



  

Prediking Kortrijk, 28 april 2013                        ‘Ik sta aan de deur en Ik klop’                               Stedef 

11/11 Denk aan de 3 sleutels: Komt tot Mij, volg Mij, blijf in Mij. 

 

Hoor wat Jezus zegt: 

 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. (dit is God die 

spreekt!) Indien iemand naar mijn stem hoort en de 
deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd 
met hem houden en hij met Mij. 
 
Hij wil niets liever dan binnen komen in uw leven en 

uw leven transformeren, Hij wil je reinigen van zonden,  Hij wilt de dingen     

veranderen die moeten verandert worden,  Hij wil je beschermen waar je moet 

beschermd worden,  Hij wil je  liefhebben zoals nooit iemand tevoren jou heeft 

liefgehad, Hij wil een relatie opbouwen met jou die ongeëvenaard is. Je zal nooit 

de dag beklagen dat je Hem hebt binnen gelaten in jouw leven. 

 Onthoudt nog dit: als u Jezus binnen laat, begint er een relatie die nooit 

zal eindigen. Hoe kan u weerstaan aan zoveel liefde…!  
 

En ik wil afsluiten met het laatste vers van onze Schriftlezing: 

 

“Wie een oor heeft; die hore wat de Geest tot u (de gemeenten) zegt.”  
 

Amen 

 

     Hebt u vragen of wil u gewoon in alle discretie uw hart eens luchten : 

mailto:stephan.de.feyter@gmail.com?subject=Prediking:%20Ik%20sta%20aan%20de%20deur%20en%20Ik%20klop

