
                                         De sleutel tot een zorgeloos leven 

                                                   Door: Pastor Paul M. Sadler 

Volgens artsen van het Good Samaritan Regional Medical Center in Phoenix, Arizona, kunnen 

ratelslangen, waarvan wordt aangenomen dat ze dood zijn, nog steeds toeslaan, bijten en doden. 

Artsen in Phoenix zeiden dat er elk jaar een groot aantal patiënten wordt opgenomen die lijden aan 

beten van ratelslangen waarvan werd aangenomen dat ze dood waren. Soms werden de slangen 

neergeschoten en werd hun kop afgesneden; maar de slangenkop behoudt een reflex-actie. Eén studie 

toonde zelfs aan dat slangenkoppen tot zestig minuten na de onthoofding nog steeds opvallende 

bewegingen konden maken. 

Satan, die oude Slang, werd verslagen op Golgotha - zijn hoofd werd afgehakt. Hebreeën Hoofdstuk 2 

zegt dat onze Heiland, door Zijn dood, hem vernietigde die de macht over de dood bezit. Maar een 

tijdlang kan Satan ons nog steeds aanvallen en verwonden. Hij kan ons nog steeds pijn doen en onze 

relaties vergiftigen en zijn dodelijke gif in onze huizen en levens verspreiden. 

Paulus spoorde de Korinthiërs aan om aan dit gebied grote zorg te besteden:  

"2 Kor.2:10b-11: 10b……………………… opdat de satan over ons geen voordeel krijge; Want zijn gedachten 

zijn ons niet onbekend”.  

Hoewel dit misschien waar was in de tijd van de apostel, weten we blijkbaar niet zeker of dit nu ook 

het geval is. Het lijkt ons dat veel gelovigen niet weten dat ze worden aangevallen. Satan kan heel 

subtiel zijn en zijn listen zijn goed gepland. Hoewel zijn listen vele vormen kunnen aannemen, is er één 

in het bijzonder die hij behoorlijk effectief gebruikt: MAAK JE ZORGEN! Als de vijand u op dit gebied uit 

balans kan houden, kan hij met succes uw dienst voor de Heer belemmeren. 

 

BEZORGDHEID 

“Fil. 4:6-7: 6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met 

dankzegging bekend worden bij God; 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten 

en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. 

De King James vertaling is, in verband met de uitleg, duidelijker: 

“Fil. 4:6-7: 6 Be careful  (= voorzichtig) for nothing; but in every thing by prayer and supplication with 

thanksgiving let your requests be made known unto God. 7 And the peace of God, which passeth all 

understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. 

Maakt u zich zorgen? Ik dacht van niet, maar er zijn er die worstelen met dit probleem. Paulus zegt: " 

Weest in geen ding bezorgd" In onze moderne taal zouden we zeggen: "Maak je nergens zorgen over". 

Het Griekse woord achter de term "voorzichtig" is hier merimnao, wat betekent: in verschillende 

richtingen trekken, afleiden. Dit is precies wat zorgen met je zullen doen - het zal je emotioneel en 

fysiek uit elkaar scheuren. Het kan één van de belangrijkste oorzaken van maagzweren zijn, hetgeen 

iets anders is om u zorgen over te maken! 

Zorgen zijn altijd gebaseerd op de toekomst met betrekking tot wat er wel of niet kan gebeuren. Het 

denkt na over elk denkbaar worstcase (het slechtste wat er kan gebeuren) - scenario totdat je in de knoop zit. 

We zouden het zo kunnen zeggen: het verleden behoort tot de eeuwen, het heden behoort ons toe, 

maar de toekomst behoort God toe. 


