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Het lichaam is voor de Heere en de Heere voor het lichaam
Zac Poonen
In 1 Korintiërs 6:12-13, spreekt Paulus over de wijze waarop wij ons lichaam dienen te gebruiken.
“Ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen”.
Voedsel is een noodzaak voor ons lichaam, maar wanneer u in dienst wilt staan van God dan moet
u niet toestaan dat u beheerst wordt door voedsel. Wanneer u zodanig van eten houdt dat het uw
leven beheerst, dan kunt u nooit een bruikbare dienstknecht van God zijn. U moet zich dan
bevrijden van die slavernij. Hier zou vasten u bij kunnen helpen. Het is niet alleen onze geest, maar
ook ons fysieke lichaam dat “een lid (onderdeel) van Christus” is (1 Korintiërs 6:15). Wij mogen dus
ons lichaam ook voor geen enkel immoreel doel gebruiken. Ons lichaam is bedoeld om door de
Heere op een exclusieve wijze gebruikt te worden – onze ogen, onze tong en elk deel van ons
lichaam.
Hier staat een prachtige belofte van God wat betreft ons lichaam – ik heb dit voor mijzelf al vele
jaren toegepast – “Het lichaam … is voor de Heere en de Heere voor het lichaam” (1 Korintiërs 6:13).
Wanneer u zegt: “Heere mijn lichaam behoort u geheel en al toe, van mijn hoofd tot mijn voeten,
mijn ogen, mijn tong, mijn alles”, en dit ook werkelijk meent, dan zal de Heere er zijn voor uw
lichaam. Hij zal uw lichaam fit houden om Hem te kunnen dienen zo lag als Hij wil dat u Hem dient.
Hij zal het zelfs beschermen tegen ziektes. Zelfs jongeren kunnen instorten, maar zij die hun
lichaam aan de Heere geven, daarvoor zal de Heere zorgen alsof zij in de lucht kunnen vliegen als
een arend.
Ons lichaam is ook een tempel van de Heilige Geest (1 Korintiërs 6:19) en daarom mogen wij dat
op geen enkele wijze verontreinigen. Wanneer u niet rookt, alcohol drinkt of overspel pleegt in
een kerkgebouw, dan moet u ook geen van deze dingen doen met uw eigen lichaam, omdat de
echte tempel niet een kerkgebouw is, maar uw lichaam. “U bent immers duur gekocht. Verheerlijk
daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn" (vers 20).
Deze 9 verzen (1 Korintiërs 6:12-20) vormen samen één van de mooiste gedeeltes in de Bijbel over
hoe wij ons lichaam moeten gebruiken en Gods voorziening hiervoor. Ik wil u aanmoedigen om
hierover te mediteren, omdat wij een gezond lichaam nodig hebben om God te kunnen dienen.
Veel christen hebben het over genezing, maar een goede gezondheid is beter dan genezing.
Voorkomen is beter dan genezen. Het is beter om iets minder te eten en gezond te zijn dan
oververzadigd te zijn, waarna men ziek wordt en God vraagt om genezing. Geef uw lichaam geheel
en al aan Hem en zeg, “Heere, U bent de gezondheid van mijn lichaam. Zolang u wilt dat ik op
aarde leef en U dien sta ik tot Uw beschikking. Ik wil U verheerlijken in mijn lichaam, omdat U het
aan het kruis gekocht en betaald hebt. Mijn lichaam behoort alleen U toe”.

Ons lichaam is net een huis dat door iemand anders gekocht en betaald is – de Heere. Wij moeten
dit huis ontruimen en door de Rechtmatige eigenaar volledig laten gebruiken. Het is zonde om in
een huis te blijven wonen dat door iemand anders is gekocht, dus van iemand anders is. Geef
daarom uw lichaam in zijn geheel aan de Heere.
_________________________________________________________________________________________________________________
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene
Statenvertaling. In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn gebruikt.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: wftw@cfcindia.com
Om voorgaande HET WOORD VOOR DE WEEK te lezen of te downloaden gaat u naar:
http://www.cfcindia.com/nederlands/ of http://www.shub.nl
Meer in het Nederlands vertaalde (video)boodschappen, artikelen, en boeken, geschreven door Zac Poonen,
kunt u vinden op: http://www.shub.nl
U ontvangt deze mail, of omdat u zich hiervoor heeft aangemeld, of omdat u contact met ons heeft
opgenomen. In geval u deze mails niet langer wilt ontvangen dan kunt u een mail sturen met de tekst
UNSUBSCRIBE in het onderwerp veld van uw mail. Wij bieden onze oprechte excuses aan voor enig
ongemak.
Deze mail mag u vrij kopiëren en doorsturen, echter zonder aanpassingen in de tekst.

