


41. VERTROUW 
op God vanaf je 

JEUGD!



Verblijd je in je jeugd, maar weet dat God je bij alles wat je doet in je 
jeugd je in het gericht zal laten brengen

Verblijd u, jongeman, in uw jeugd, en laat uw 
hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in 
de wegen van uw hart en volg wat uw ogen zien, 
maar weet dat God u over dit alles in het gericht 

zal brengen. 

Weer dus de wrevel uit uw hart, en doe het kwade 
weg uit uw lichaam. De jeugd en jonge jaren zijn 

immers een zucht.
Prediker 11:9 - 10 HSV



Laat niemand je minachten vanwege je leeftijd, Jeremia was nog maar een jongen 
toen God hem riep in de bediening als profeet voor de volken

Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar 
wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in 

liefde, in geest, in geloof en in reinheid.
1 Timotheüs 4:12 HSV

Valt de wijsheid aan de oudsten toe? Groeit inzicht met het 
vorderen van de jaren Nee, God bezit de wijsheid en de kracht,  hij 

heeft inzicht en verstand. 
Job 12:12-13 NBV

Voorwaar, het is de Geest van God in de sterveling, en de adem van 
de Almachtige, die hen verstandig maakt. Niet de velen van jaren 

zijn wijs, niet de oude mensen begrijpen het recht.
Job 32:6-9 HSV



Neem in je jonge dagen wijs advies aan van ouderen met levenservaring, 
Rehabeam deedt dit niet en verloor het 10 stammenrijk

Koning Rehabeam pleegde overleg met de oudsten die bij 
zijn vader Salomo in dienst waren geweest, toen die nog 

leefde, en zei: Wat raadt u aan om dit volk te antwoorden?  
Zij spraken tot hem: 

Als u heden een dienaar voor dit volk wilt zijn, en als u hen 
dient, hun antwoord geeft en goede woorden tot hen 

spreekt, dan zullen zij alle dagen uw dienaren zijn. Maar hij 
verwierp de raad van de oudsten die zij hem hadden 

gegeven, en pleegde overleg met de jonge mannen die met 
hem waren opgegroeid en bij hem in dienst waren.  

1 Koningen 12:6 - 8 HSV



Vertrouw vanaf je jeugd al op de Heere en Hij zal je onderwijzen 

Want U bent mijn hoop, Heere HEERE ,mijn 
vertrouwen vanaf mijn jeugd.  Op U heb ik gesteund 

van de moeder schoot af, van de baarmoeder af bent U 
mijn Helper; voortdurend zal mijn lof van U zijn.

Psalm 71:5 - 6 HSV

O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd en tot 
nu toe verkondig ik Uw wonderen. Ja, ook nu de 

ouderdom en grijsheid gekomen is – verlaat mij niet, 
o God, totdat ik deze generatie Uw sterke arm 

verkondigd heb, alle nakomelingen Uw macht.
Psalm 71:17 - 18 HSV



Denk aan uw Schepper in de dagen van 
uw jeugd, voordat de kwade dagen 

komen en de jaren naderen waarvan u 
zeggen zult: 

Ik vind er geen vreugde in; voordat de 
zon verduisterd wordt, evenals het licht 
en de maan en de sterren, en de wolken 

terugkeren na de regen,
Prediker 12:1 - 2 HSV



Waarmee houdt een jongeman zijn pad 
zuiver? Als hij dat bewaart 

overeenkomstig Uw woord.  

Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij 
van Uw geboden niet afdwalen. Ik heb 
Uw belofte in mijn hart opgeborgen, 

opdat ik tegen U niet zondig.  

Hoe kan je de juiste weg gaan? Door je te leiden leiden door Gods Woord!



Geloofd zij U, HEERE , leer mij Uw verordeningen.  
Ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van 
Uw mond. In de weg van Uw getuigenissen verblijd 

ik mij meer dan in alle bezit. Ik overdenk Uw 
bevelen en heb oog voor Uw paden. Ik verblijd mij in 

Uw verordeningen, Uw woord vergeet ik niet.
Psalm 119:9 - 16 HSV

Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag 
rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen 

met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart.
2 Timotheüs 2:22 HSV



Doe niet mee met zondaars als ze je mee willen trekken in ellende, als 
je met slechte vrienden omgaat zal het je slecht vergaan

Mijn zoon, luister naar de lessen van je vader, 
verwaarloos niet wat je moeder je leert. Hun lessen zijn 

een sierlijke krans om je hoofd, ze zijn een ketting om je 
hals. Mijn zoon, als zondaars je proberen in te palmen, 

geef er niet aan toe. Luister niet naar hen als ze je willen 
overhalen met hen mee te gaan, als ze zeggen:

‘We willen bloed vergieten, we gaan onschuldigen de 
dood in jagen, zonder reden, we verslinden ze met huid 
en haar, zoals het dodenrijk de levenden verslindt, het 

graf de doden opslokt. 



Hoeveel kostbaarheden zullen we niet vinden, we 
vullen onze huizen met een rijke buit. Kom, sluit je 

bij ons aan, we zullen alles delen.’ Mijn zoon, ga 
niet met hen op pad, mijd de weg die zij gaan, want 
ze haasten zich om kwaad te doen en zijn op bloed 

belust.

Het net wordt tevergeefs gespannen als de vogels 
het bespieden. Alleen hun eigen bloed zal vloeien, 

hun eigen leven is hun prooi. Dat is het lot van allen 
die uit zijn op roof, hun pad voert naar de dood.

Spreuken 1:8 - 19 NBV



Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede 
zeden. 

1 Korinthe 15:33 HSV

Overspelige mannen en vrouwen, weet u 
dan niet dat de vriendschap met de wereld 
vijandschap tegen God is? Wie dan nu een 

vriend van de wereld wil zijn, wordt als 
vijand van God aangemerkt.

Jakobus 4:4 HSV



Wie met wijzen omgaat, zal wijs worden, maar wie 
omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan. 

Spreuken 13:20 HSV

Ga niet om met een opvliegend man, en laat u niet in 
met een driftig iemand, anders raakt u gewend aan 

zijn paden en haalt u een valstrik over uzelf. 
Spreuken 22:24-25 HSV

Wie de wet in acht neemt, is een verstandige zoon, 
maar wie omgaat met hen die zich te buiten gaan, 

maakt zijn vader te schande.
Spreuken 28:7 HSV



Een relatie met een ongelovige is een ongelijk juk!

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, 
want wat heeft gerechtigheid 

gemeenschappelijk met wetteloosheid, en 
welke gemeenschap is er tussen licht en 

duisternis?  

En welke overeenstemming is er tussen 
Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige 
met een ongelovige?  Of welk verband is er 
tussen de tempel van God en de afgoden? 



Want u bent de tempel van de levende God, 
zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden 
wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun 

God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 

Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, 
zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en 

Ik zal u aannemen,  en Ik zal u tot een Vader 
zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, 

zegt de Heere, de Almachtige.
2 Korinthe 6:14 - 18 HSV



Richt je hart op de weg van de Heere, verkeer niet bij mensen die teveel 
drinken en seksueel er maar op los leven

Mijn zoon, als je hart wijs is, zal mijn hart zich verblijden, 
ja, het mijne!  Mijn nieren zullen van vreugde opspringen, 
als je lippen spreken wat billijk is.  Laat je hart niet jaloers 

zijn op de zondaars, maar heel de dag blijven in de vreze des 
HEEREN. Want juist dan is er toekomst, en wordt je hoop 

niet afgesneden. Jij, mijn zoon, luister, en word wijs, richt je 
hart op de weg van de Heere.

Verkeer niet met hen die zich dronken drinken aan wijn, of 
onder hen die zich te buiten gaan aan vlees. Want een 

dronkaard en wie zich te buiten gaat, zullen arm worden, 
en een roes doet verscheurde kleren dragen



Luister naar je vader, die jou heeft verwekt, en veracht je 
moeder niet wanneer zij oud is. Koop de waarheid en 

verkoop haar niet – wijsheid, vermaning en inzicht. De 
vader van een rechtvaardige zal zich buitengewoon 

verheugen, wie een wijze zoon verwekt heeft, zal zich over 
hem verblijden. Laten je vader en je moeder zich verblijden, 

en laat zij die jou gebaard heeft, zich verheugen. 

Mijn zoon, geef mij je hart, en laten je ogen behagen 
scheppen in mijn wegen. Want een hoer is een diepe kuil, en 

een vreemde vrouw een nauwe put.  Ja, zelf ligt zij als een 
rover op de loer, zij vermeerdert het aantal trouwelozen 

onder de mensen.
Spreuken 23:15 - 28 HSV



De mentaliteit van de Israëlieten was JOLO, je leeft maar 1 keer dus laten 
we feesten

De Heere, de HEERE van de legermachten, zal op 
die dag oproepen tot wenen en tot rouw, tot 

kaalscheren en tot het omdoen van een 
rouwgewaad. 

Maar zie, er is vreugde en blijdschap, men doodt 
runderen en slacht schapen, men eet vlees en 

drinkt wijn. Men zegt:  Laten wij eten en drinken, 
want morgen sterven wij!

Jesaja 22:12 - 13 HSV



De fouten van de Israëlieten in de woestijn (afgoden, wilde feesten, 
hoererij, klagen) zijn opgeschreven zodat wij ervan zouden leren en niet 

dezelfde fout maken

Maar in de meesten van hen heeft God geen 
welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de 

woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als 
voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden 
verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij 

verlangd hebben.  

En word geen afgodendienaars zoals sommigen van 
hen, zoals geschreven staat: Het volk ging zitten om 

te eten en te drinken en zij stonden op om te 
feesten.



En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen 
van hen hoererij bedreven hebben, en op één dag vielen 

er drieëntwintigduizend. En laten wij Christus niet 
verzoeken, zoals ook sommigen van hen Hem verzocht 

hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mor 
niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en 

omgekomen zijn door de verderver. 

Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden 
voor ons , en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor 

ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. 
Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij 

niet valt.
1 Korinthe 10:5 - 12 HSV



Jongeren zullen moe en mat worden, maar wie op de Heere vertrouwen 
zullen weer opvliegen als arenden

Waarom zegt u dan , Jakob, en spreekt u, Israël: Mijn weg is voor 
de HEERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij?  
Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de 

HEERE , de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en 
niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.  

Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van 
wie geen krachten heeft.  Jongeren zullen moe en afgemat 

worden, jonge mannen zullen zeker struikelen;  maar wie de 
HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun 

vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet 
afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.

Jesaja 40:27 - 31 HSV
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