


V23. Een JUK met 
een ONGELOVIGE?



B1. GELOVIG of ONGELOVIG?

B17. WERELDSE of GODDELIJKE liefde?

B29. Wordt de wereld NIET gelijkvormig!

B36. Zijn ALLE mensen AUTOMATISCH Gods kinderen?

B48. Mag je als Christen nou WEL of NIET oordelen?

B53. Een beetje ZUURDEEG doorzuurt het HELE deeg!

B54. EENHEID of VERDEELDHEID?

B72. Het HUWELIJK, een verbond voor het LEVEN!



Wat is een juk?

Een juk is een houten balk, met een bepaalde 
pasvorm, die op de schouder wordt gedragen om 

een last te verplaatsen.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Juk

https://nl.wikipedia.org/wiki/Juk


Ik bezweer u , ten overstaan van God 
en de Heere Jezus Christus, Die 

levenden en doden zal oordelen bij 
Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 

predik het Woord. Volhard daarin, 
gelegen of ongelegen. Weerleg, 

bestraf, vermaan, en dat met alle 
geduld en onderricht. 

Een “harde” boodschap



Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde 
leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen 

zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf 
leraars zullen verzamelen overeenkomstig 

hun eigen begeerten. 

Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren 
en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees 

nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het 
werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk 

ten volle. 
2 Timotheüs 4:1-5 HSV



Kom naar Mij toe, allen die vermoeid 
en belast zijn, en Ik zal u rust geven. 
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij 
dat Ik zachtmoedig ben en nederig 
van hart; en u zult rust vinden voor 

uw ziel; want Mijn juk is zacht en 
Mijn last is licht.

Mattheüs 11:28-30 HSV

Het juk van Jezus is licht!



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? 

Welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?



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



Een onderwijzing van David, voor de koorleider, op 
Machalath. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. 

Zij handelen verderfelijk, zij bedrijven gruwelijk 
onrecht; er is niemand die goeddoet. 

Psalm 53:1-2 HSV

De ongelovige zegt: “Er is geen God!”

Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van 
de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid 

niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn 
broeder niet liefheeft. Want dit is de boodschap die u 
vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten 

liefhebben; 
1 Johannes 3:10-11 HSV



Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met 
het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld 

worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook 
gemeten worden. 

Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, 
maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?  Of, hoe 

zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de 
splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen 

oog?  Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan 
zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van 

uw broeder te halen.
Mattheüs 7:1 - 5 HSV

We horen te OORDELEN over het kwaad!



- Wilde feesten met veel drank en drugs

- Vrije seks met wie en wanneer je wilt 

- Verlangen naar rijkdom/eer/aanzien (hebzucht)

Waar richt de wereld zich op?

Ik ben een vriend van allen die u vrezen en 
zich houden aan uw regels. 

Psalmen 119:63 NBV

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

vergaan. 
Spreuken 13:20 HSV



Ga geen relatie aan met een ongelovige!

U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan: uw 
dochters mag u niet geven aan hun zonen, en hun 

dochters niet nemen voor uw zonen. Want zij zouden 
uw zonen van achter Mij laten afwijken, zodat zij 

andere goden gaan dienen en de toorn van de HEERE 
tegen u ontbrandt en Hij u al snel wegvaagt. 

Deuteronomium 7:3-4 HSV

- Slecht voorbeeld doet NIET volgen:

- Koning Salomo (1 Koningen 11:1-8)
- Koning Josafat (2 Kronieken 18:1-3, 19:1-3, 21:5-6, 22:2-4)

- De Joden na de ballingschap (Ezra 9 en 10)



Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat 
u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar 

slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat 
er als u samenkomt in de gemeente 

verdeeldheid onder u is, en ten dele geloof ik 
dat. 

Want er moeten ook afwijkingen in de leer 
onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn, 

in uw midden openbaar komen. 
1 Korinthe 11:17-19 HSV

Verdeeldheid omwille van het Woord!
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