


81. Als je VRUCHTEN 
wilt dragen voor God 

ZAL je worden 
vervolgd!





Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, 
levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, 

volharding, in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij 
overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en  in Lystre. 
Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit 

die alle heeft de Heere mij verlost. 

En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus 
Jezus, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en 

bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij 
misleiden en worden misleid. 

2 Timotheüs 3:10 - 13 HSV

Als je vruchten wilt dragen voor God…..zal je worden vervolgd! 



Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals 
zijn meester, en dat de dienaar wordt zoals zijn heer. Als ze 
de Heere van het huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel 
te meer Zijn huisgenoten! Wees dus niet bevreesd voor hen, 
want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en 

er is niets verborgen wat niet bekend zal worden.  

Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u 
hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet 

bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet 
kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die 

zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.
Mattheüs 10: 25 - 28 HSV

Je wordt steeds meer aan Jezus beeld gelijk, dus zal je ook hetzelfde 
overkomen



Maar vóór dit alles zullen ze de handen 
aan u slaan en u vervolgen, door u over te 

leveren in de synagogen en 
gevangenissen, en u zult voor koningen 
en stadhouders geleid worden omwille 

van Mijn Naam.  En dit zal u overkomen, 
opdat u zult getuigen. Neem u dan in uw 

hart voor niet van tevoren te bedenken hoe 
u zich moet verdedigen. 



Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw 
tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of 

weerstaan. En u zult ook door ouders, broers, 
familieleden en vrienden overgeleverd worden, 

en zij zullen sommigen van u doden. 

En u zult omwille van Mijn Naam door allen 
gehaat worden.  Maar er zal beslist geen haar van 
uw hoofd verloren gaan.  Door uw volharding zult 

u uw leven verkrijgen.
Lukas 21:12 - 19 HSV



Wees niet verbaast als de wereld je haat, want de wereld haat het licht...

Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. 
1 Johannes 3:13 HSV

Voor de rechtvaardige is het een blijdschap recht te 
doen, maar voor hen die onrecht bedrijven, is het een 

verschrikking.
Spreuken 21:15 HSV

Bloeddorstigen haten de vrome,  maar oprechten 
zoeken zijn behoud.  
Spreuken 29:10 HSV



Een man die onrecht doet, is een gruwel voor 
rechtvaardigen, maar wie oprecht van weg is, is een 

gruwel voor een goddeloze.
Spreuken 29:27 HSV

God zal je de kracht geven om de verzoeking te weerstaan!

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet 
overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten 
dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij 
zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die 

te kunnen doorstaan.
1 Korinthe 10:13 HSV



Welke zegeningen komen uit lijden en vervolging?

Je bent zalig en je loon zal groot zijn in de hemel

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de 
gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der 

hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, 
en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, 

omwille van Mij. 

Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de 
hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die 

er vóór u geweest zijn.
Mattheüs 5:10 - 12 HSV



Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, 
of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken 
mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen 

eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie, en dat u 
zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de 

tegenstanders. 

Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u 
van zaligheid, en dat van God uit. Want aan u is het uit 

genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem 
te geloven, maar ook voor Hem te lijden, omdat u dezelfde 
strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort.

Filippenzen 1:27 - 30 HSV

Het is een teken van je zaligheid, dat je Gods koninkrijk waardig bent



Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, 
die tot uw beproeving dient , u niet bevreemden, 
alsof u iets vreemds overkwam.  Maar verblijd u 

naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het 
lijden van Christus, opdat u zich ook in de 

openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en 
verheugen.  

Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van 
Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de 

heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft 
wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij 

verheerlijkt. 



Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of 
kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van 

iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, 
laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht 

verheerlijken. 

Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van 
God; en als het eerst bij ons begint , wat zal het einde zijn van 
hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de 
rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze 
en de zondaar verschijnen?  Daarom, laten ook zij die lijden 
naar de wil van God, hun zielen aan Hem , als de getrouwe 

Schepper, toevertrouwen in het doen van het goede.
1 Petrus 4:12 - 19 HSV



Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, 
zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon 

sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot 
elkaar steeds toeneemt,  zodat wij zelf over u 

roemen in de gemeenten van God vanwege uw 
volharding en geloof in al uw vervolgingen en in 

de verdrukkingen die u verdraagt: 

een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het 
Koninkrijk van God waardig geacht wordt, 

waarvoor u ook lijdt.
2 Thessalonicenzen 1:3 - 5 HSV



En Saulus stemde van harte in met zijn dood. En er ontstond 
op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in 

Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid over de 
landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen.  En 
godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf  

en bedreven grote rouw over hem.  

En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de 
huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde 

hen over in de gevangenis. Zij dan die overal verspreid 
waren, trokken het land door en verkondigden het Woord.

Handelingen 8:1 - 4 HSV

Zodat het Evangelie verspreid wordt over de hele wereld



En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is 
gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie 

heeft gediend,  zodat in het hele gerechtsgebouw 
en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een 

gevangene ben om Christus' wil, 

en dat het merendeel van de broeders in de Heere 
door mijn gevangenschap vertrouwen heeft 
gekregen om het Woord nog overvloediger 

onbevreesd te durven spreken.
Filippenzen 1:12 - 14 HSV



En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de 
openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees 
gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, 

opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 
driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft 

tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn 
kracht wordt in zwakheid volbracht. 

Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de 
kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een 

behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, 
in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want 

wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.
2 Korinthe 12:7-10 HSV

Het brengt je in de positie van afhankelijkheid



En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de 
verdrukkingen, omdat wij weten dat de 

verdrukking volharding teweegbrengt, en de 
volharding ondervinding en de ondervinding 

hoop. 

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van 
God in onze harten uitgestort is door de Heilige 

Geest, Die ons gegeven is.
Romeinen 5:3 - 5 HSV

Verdrukking brengt volharding en hoop teweeg!



Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees 
geleden heeft, moet ook u zich wapenen met 
dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden 

heeft, is opgehouden met het dienen van de 
zonde, om nu, in de tijd die ons nog 

overblijft in het vlees, niet meer naar de 
begeerten van mensen, maar naar de wil 

van God te leven. 
1 Petrus 4:1-2 HSV



Jakobus, een dienstknecht van God en van de 
Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen 

die in de verstrooiing zijn: wees verheugd!  Acht 
het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in 
allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet 

dat de beproeving van uw geloof volharding 
teweegbrengt. 

Maar laat die volharding ook volledig mogen 
doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel 

oprecht, en in niets tekortschiet.



Vers 12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want 
als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het 
leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen 

die Hem liefhebben. Laat niemand zeggen, als hij 
verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers 

kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf 
verzoekt niemand.  

Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen 
begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, 

wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en 
wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood.

Jakobus 1:1 - 4 ,  12 - 15 HSV
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