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Melk en Honing 
 
Deuteronomium 6 
1 Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten, die de HEERE, uw God, geboden 
heeft om u te leren; opdat gij ze doet in het land, naar hetwelk gij heentrekt, om dat erfelijk 
te bezitten; 
2 Opdat gij den HEERE, uw God, vrezet, om te houden al Zijn inzettingen, en Zijn geboden, die 
ik u gebiede; gij, en uw kind, en kindskind, al de dagen uws levens; en opdat uw dagen 
verlengd worden. 
3 Hoor dan, Israël! en neem waar, dat gij ze doet, opdat het u welga, en opdat gij zeer 
vermenigvuldigdet (gelijk als u de HEERE, uwer vaderen God, gesproken heeft) in het land, 
dat van melk en honig is vloeiende. 
 
De Heere zegt tegen Mozes dat de eindbestemming van Israëls woestijnreis een land zal zijn 
dat overvloeit van melk en honing. De Heere noemt dat land ook wel het sieraad van alle 
landen. Het is anders dan alle landen en het is een uniek land met ideale omstandigheden 
qua flora en klimaat. Het is Zijn land en de Heere heeft het allerbeste huis voor Zijn Volk en 
Vrouw uitgezocht. 
 
Ezechiël 20 
6 Ten zelven dage hief Ik Mijn hand tot hen op, dat Ik hen uit Egypteland uitvoeren zou, in 
een land, dat Ik voor hen uitgespeurd had, vloeiende van melk en honig, hetwelk het sieraad 
is van alle landen.  
 
Zeven volkeren 
 
Deuteronomium 7 
1 Wanneer u de HEERE, uw God, zal gebracht hebben in het land, waar gij naar toe gaat, om 
dat te erven; en Hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten, en 
de Girgasieten, en de Amorieten, en de Kanaänieten, en de Ferezieten, en de Hevieten, en 
de Jebusieten, zeven volken, die meerder en machtiger zijn dan gij; 
2 En de HEERE, uw God, hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht, dat gij ze slaat; zo zult 
gij hen ganselijk verbannen; gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn. 
-- 

16 Gij zult dan al die volken verteren, die de HEERE, uw God, u geven zal; uw oog zal hen niet 
verschonen, en gij zult hun goden niet dienen; want dat zoude u een strik zijn. 
17 Zo gij in uw hart zeidet: Deze volken zijn meerder dan ik; hoe zou ik hen uit de bezitting 
kunnen verdrijven? 
18 Vreest niet voor hen; gedenkt steeds, wat de HEERE, uw God, aan Farao en aan alle 
Egyptenaren gedaan heeft; 
19 De grote verzoekingen, die uw ogen gezien hebben, en de tekenen, en de wonderen, en de 
sterke hand, en den uitgestrekten arm, door welken u de HEERE, uw God, heeft uitgevoerd; 
alzo zal de HEERE, uw God, doen aan alle volken, voor welker aangezicht gij vreest. 
 
Er waren zeven vijandige volkeren aanwezig in dat Beloofde Land. Zij waren daar 
onrechtmatig want het Land is Persoonlijk Eigendom van de Heere. Zij hadden niets in het 
land te zoeken. Maar mensen behorend bij de illegale volkeren mochten blijven als zij zich 
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onttrokken aan hun volk. Als zij in geloof bij de God van Israël wilde horen, mochten zij 
blijven. Om het hele Land in bezit te krijgen, moesten de zeven volkeren dus op de knieën of 
gedood.  
 
Kanaän 
 
Het Beloofde Land heet Kanaän. Kanaän is het land dat door God aan Israël beloofd is als 
erfdeel. Maar alleen op grond van gehoorzaamheid oftewel alleen op grond van geloof. Als 
het Volk Hem ontrouw zou zijn, zou zij dit Beloofde Land niet binnengaan. Zij heeft het aan 
de Heere en Zijn Belofte te danken dat zij dat Land toch is binnengetrokken. Uiteindelijk 
leidde Jozua het Volk het Beloofde Land binnen. 
 
Jozua 3 
5 Jozua zeide ook tot het volk: Heiligt u! want morgen zal de HEERE wonderheden in het 
midden van ulieden doen. 
6 Desgelijks sprak Jozua tot de priesters, zeggende: Neemt de ark des verbonds op, en gaat 
door voor het aangezicht van dit volk. Zij dan namen de ark des verbonds op, en zij gingen 
voor het aangezicht des volks. 
7 Want de HEERE had tot Jozua gezegd: Dezen dag zal Ik beginnen u groot te maken voor de 
ogen van gans Israël, opdat zij weten, dat Ik met u zijn zal, gelijk als Ik met Mozes geweest 
ben. 
8 Gij dan zult den priesteren, die de ark des verbonds dragen, gebieden, zeggende: Wanneer 
gijlieden komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. 
9 Toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls: Nadert herwaarts, en hoort de woorden des 
HEEREN, uws Gods. 
10 Verder zeide Jozua: Hieraan zult gijlieden bekennen, dat de levende God in het midden van 
u is, en dat Hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de Kanaänieten, en de Hethieten, 
en de Hevieten, en de Ferezieten, en de Girgazieten, en de Amorieten en de Jebusieten. 
11 Ziet, de ark des verbonds van den Heere der ganse aarde gaat door voor ulieder 
aangezicht in de Jordaan. 
 
Jozua 5 
6 Want de kinderen Israëls wandelden veertig jaren in de woestijn, totdat vergaan was het 
ganse volk der krijgslieden, die uit Egypte gegaan waren; die de stem des HEEREN niet 
gehoorzaam geweest waren, denwelken de HEERE gezworen had, dat Hij hun niet zoude 
laten zien het land, hetwelk de HEERE hun vaderen gezworen had ons te zullen geven, een 
land vloeiende van melk en honig. 
 
 
Geestelijke betekenis 
 
Elke letterlijke gebeurtenis in de Bijbel heeft een overdrachtelijke betekenis. Maar iets moet 
eerst daadwerkelijk gebeuren voordat je er een overdrachtelijke betekenis aan kunt hangen. 
Zo ook met de zeven illegale volkeren in Kanaän. Deze zeven volkeren zijn een type oftewel 
een uitbeelding van de vele valse geestelijke leringen die in onze wereld aanwezig zijn.  
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Mattheüs 15 
9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. 
 
Kolossensen 2 
8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de 
overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; 
 
Zeven volkeren 
 
De zeven verschillende volkeren staan voor de gedachten en leringen en wijze van leven van 
de oude mens. Zeven volkeren als uitbeelding van de geestelijke leringen die in de wereld 
van de zeven dagen aanwezig zijn. Elk mens maakt deel uit van deze wereld dus zijn deze 
valse geestelijke leringen sluimerend in elk mens aanwezig. De mens is uit zondige aarde 
gemaakt dus deze ‘leringen’ zitten in de aard van de natuurlijke mens. Als we de mens 
vergelijken met een ‘aarden kruik’ dan komen deze leringen vanaf de geboorte in het vat 
wonen. En bij de ene mens zullen bepaalde valse geestelijke leringen sterker aanwezig zijn 
dan bij de andere mens maar ze zijn bij elk natuurlijk mens latent aanwezig. Deze zeven 
volkeren hebben veel weg van de Bijbelse omschrijving van de natuurlijke mens; 
 
Romeinen 3 
10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 
11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 
12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er 
is ook niet tot een toe. 
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder 
hun lippen. 
14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 
15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; 
16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 
17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend. 
18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 
 
Zeven demonen 
 
In het Nieuwe Testament vinden we zeven demonen. De zeven volkeren komen ook hiermee 
enigszins overeen. Je zou dus kunnen zeggen dat de zeven volkeren en de zeven duivelen en 
de natuurlijke mens elkaar overlappen. Een fraai trio. 
 
Markus 16 
9 En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen 
Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had. 
 
Lukas 8 
1 En het geschiedde daarna, dat Hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, predikende 
en verkondigende het Evangelie van het Koninkrijk Gods; en de twaalven waren met Hem; 
2 En sommige vrouwen, die van boze geesten en krankheden genezen waren, namelijk 
Maria, genaamd Magdalena, van welke zeven duivelen uitgegaan waren; 
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Oude mens 
 

Elk van de zeven volkeren beschrijft een bepaald aspect van het leven en de gezindheid 
van de oude mens in het algemeen. 
 

Kanaanieten   =  ynunk      =     verkrijgen; handelaren; koophandel; verkwanselen 

                   
Zelfbestuur en beschikkingsrecht hebben over je eigen leven. Alleen zorg hebben voor je 
oude mens en opkomen voor jezelf. Altijd uit op het eigen voordeel en dit ten koste van 
anderen. Ook het Woord van God wordt gebruikt als handelswaar. 
 
Maar de Levende God zou het Centrum van je leven zijn en de Heere zal dan in alles voor je 
zorgen. De Heere zal dan zorgen dat het je aan niets ontbreekt. De Heere zal dan zorg 
dragen voor geestelijke groei. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het 
Nieuwe Verbond der Genade. 
 

Hethieten       =    ytj    =     angst; verschrikking; in stukken breken; ontmoedigen; terreur                                            

                            =   y j    =    Chai  =  Leven    

                                      t           =    Thaw =  Kruis  

                                                          Het kruis ( t) en dus de dood staat centraal in dit leven (= yj)   
                                       

Ontmoediging, terreur en dood staan centraal in dit leven. Het oude leven is slechts een 
leven van dood en verderf. Het leven van de oude mens wil alles en iedereen uitschakelen 
die bedreigend zijn voor een leven naar het vlees. De oude mens wil bevrediging halen uit de 
vleselijke begeerlijkheden oftewel de dode werken. 
 
Maar de Heere heeft de wereld overwonnen. Wij zouden ons kruis dragen en Christus 
nawandelen. Wij zouden de ander niet gebruiken om er zélf beter van te worden. Wij  
zouden de oude mens voor dood houden en Zijn Opstandingsleven leven. 
 

Hevieten       =   ywj            =     stedeling; trots en hoogmoed  

                               Y j    =     Chai  =  Leven                

                                 w               =     haak  =  6   =  getal van de mens 

                                              =     De oude mens (= 6 = w) zet zichzelf centraal in het leven (= yj)  

 

De pronkerige, protsige, trotse mens. De mens die zo blij is met zichzelf. Het is het leven van 
de verwaande en hoogmoedige natuurlijke mens. Het leven van de oude mens is alleen maar 
uiterlijk vertoon. Het gaat de oude mens alleen maar om de schijn en de buitenkant. De 
oude, natuurlijke mens wil graag het middelpunt zijn. 
 
Maar de Levende God, de Zoon des mensen zou het Middelpunt in ons leven zijn. De Ware 
Mens. Hij is de Verbinding , de Haak oftewel de Middelaar tussen God en de mensen.         
 
 
 
 



5 

 

Ferezieten      =   yzrp      =   platteland bewoners; krakers; doorbrekers; grenzelozen                                                           

                                yz             =   Zi    =  wild  

                                     rp      =   Phar of Pri =  vrucht 

 
Nog een andere betekenis:                                            

Ferezieten        = yzrp =   Pharazi                                 

                                     Zrp =   Pharaz   =  leider; aanvoerder       

                                           p  =   Phe         =  mond         

                                    yzr =    Razi         =  leegheid en magerheid                           

                              yzr p =    Phe razi  =  mond van leegheid en magerheid 

                                                                     mond van grenzeloze leegheid  
                                                  --                --                    -- 

                                yvrp  =    Pharashi  =  farizeeërs =  godsdienstige herders en leidslieden  

                                                                     Zij die onder de Wet leven, zijn tegenstanders van 
                                                                     degenen die door geloof en uit Genade leven    
                           
Een leven als vrucht van assertiviteit en agressiviteit. Voor de oude mens is er geen grens of 
muur. Alles moet wijken om de eigen behoeften te stillen. De vrijheid en losbandigheid van 
het leven naar de oude mens. Voor het Woord der Waarheid is het hart gesloten.                                              
 
Maar het Leven en de Gezindheid van de Levende God zou ons leven beheersen. En dus niet 
meer ik maar Christus zou leven in mij. Wij zouden staan in de Vrijheid met welke Christus 
ons vrijgemaakt heeft. Wij zouden die Vrijheid niet misbruiken tot losbandigheid en 
grenzeloosheid maar om de verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. Om elkaar vrijwillig 
te dienen  door de Liefde. 
       

Girgazieten    =  yvgrg  =    kleiachtige, harde grond; het verdrijven van de vreemdeling    

                                Yv         =    Shi           =  schenken; toekeren    

                                mvg      =   Goshem =  regen 

                                    grg   =    Garag     =  nek 

                                
De Heere en de gelovigen in Christus, Zijn Lichaam, de nek toekeren als uitbeelding van 
onverzoenlijkheid, haatdragendheid en hoogmoedigheid. Door de harde grond kan het Zaad, het 
Water en dus het Woord van God geen ingang vinden. Men wil omwille van het Woord en het Leven 
en de Gezindheid van Christus geen vreemdeling en bijwoner zijn in deze wereld.     

 
Maar het Leven en de Gezindheid van Christus zou juist ons leven zijn. We zouden ons leven 
laten doordrengen met Zijn Woord en Zijn Geest. We zouden ons onderwerpen aan Hem en 
het Werk van Zijn Geest in ons. Dan kan de verdraagzaamheid en de        
vergevingsgezindheid en de zachtmoedigheid als vrucht van de Geest in ons leven zichtbaar 
worden. En dat wij herbergzaam zouden zijn voor vreemdelingen en bijwoners zodat ook zij  
huisgenoten des geloofs zouden zijn. 
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Amorieten       =  yrma    =   ik ben in opstand; Ik ben een rebel; Ik verzet mij tegen het  

                                                  Woord van God  

                                    rma   =    Amar   =  spreken  

                                  yrm       =   Mari    =  opstand; rebellie; bitterheid  

                                           a =   Ik 

Een Volk van tegensprekers. In plaats van dat men zich aan het Woord van God onderwerpt 
zegt men altijd:…. ‘Ja, maar’. Dat is tegenspraak. Dat is naar het voorbeeld van de grootste 
tegenspreker en tegenstander, de Satan.                                                        
 
Maar de Levende God zegt: ‘Alleen Mijn Woord is Geest en Leven’. Wees dus traag in het 
spreken maar ras om te horen! Want alles wat Mij tegenstaat oftewel elke tegenstander zal 
ik door de Adem Mijns Monds eens verdoen. 
 

Jebusieten     =   yswby    =   De inwoners van de Stad Jebus. Later werd Jebus door David  

                                                  veroverd en sindsdien wordt de stad Jeruzalem genoemd.   
                                                  Jeruzalem     = Stad des Vredes 
                                                                         = Stad of Koninkrijk waar Vrede gesticht wordt 
                                                                         = zal straks de Stad zijn van de Vredevorst Christus   
                                            =   Dorsvloer, vertrappen, vertreden, pletten  
                                                 
Zij vertrappen de Vredevorst en al Zijn Vredestichters. De voeten oftewel de wandel van de 
natuurlijke mens, zijn snel om bloed te vergieten. Ellendigheid is in hun wegen en de weg 
des Vredes hebben zij niet gekend en willen zij ook niet kennen. Dit is ook wat je doet als je 
onder de Wet leeft. Dan vertrap en plet je de Genade en is de Heere Jezus voor niks 
gestorven. 
 
Maar de Heere wil het Leven en de Genade en de Vrede geven van het Nieuwe Verbond. 
Men wordt juist tot Vrede geroepen. Want hoe lieflijk zijn de voeten van degenen die Vrede 
verkondigen. In de Bijbel is Vrede ‘Eenwording’.  
        
Tweeduizend jaar geleden werd de Vredevorst vertrapt. De stad Jeruzalem wordt sindsdien 
nog steeds, ten onrechte, Jeruzalem genoemd. Bijbels gezien heet de stad nu weer Jebus 
maar straks, na de zeventigste Jaarweek, zal Jebus weer daadwerkelijk Jeruzalem zijn. Dan 
zal vanuit Jeruzalem de Vrede van de Messias uitgaan.  
 
Vreest niet 
 
De vreemde volkeren die huisden in het Beloofde Land Kanaän waren sterk en machtig en 
groot in aantal. Het Volk van God zag niet zitten dat zij hen het land kon uitdrijven. Maar de 
Heere zei; ‘vreest niet want de Heere uw God zal zorgen dat ze verdwijnen’. Het enige dat zij 
zou doen, is onder leiding van Jozua, achter de Ark des Verbonds lopen. Onder leiding van 
Jozua overwon het Volk de zeven vijandige volkeren. Jozua is de Hebreeuwse vertaling van 
het Griekse Jezus en betekent; de Heere is Redding oftewel de Heere redt... En door wie 
werd Maria Magdalena verlost van de zeven duivelen? Door wie werden deze demonen 
uitgeworpen? Juist, door de Heere Jezus! Deze Ware Jozua bracht redding voor Maria 
Magdalena. Er was redding voor haar omdat zij zich in geloof tot Hem wendde. 
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Deuteronomium 7 
17 Zo gij in uw hart zeidet: Deze volken zijn meerder dan ik; hoe zou ik hen uit de bezitting 
kunnen verdrijven? 
18 Vreest niet voor hen; gedenkt steeds, wat de HEERE, uw God, aan Farao en aan alle 
Egyptenaren gedaan heeft; 
19 De grote verzoekingen, die uw ogen gezien hebben, en de tekenen, en de wonderen, en de 
sterke hand, en den uitgestrekten arm, door welken u de HEERE, uw God, heeft uitgevoerd; 
alzo zal de HEERE, uw God, doen aan alle volken, voor welker aangezicht gij vreest. 
 
Jozua 3 
10 Verder zeide Jozua: Hieraan zult gijlieden bekennen, dat de levende God in het midden van 
u is, en dat Hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de Kanaänieten, en de Hethieten, 
en de Hevieten, en de Ferezieten, en de Girgazieten, en de Amorieten en de Jebusieten. 
11 Ziet, de ark des verbonds van den Heere der ganse aarde gaat door voor ulieder 
aangezicht in de Jordaan. De gouden Verzoendeksel van de Ark des Verbonds staat 
typologisch voor de Heere Jezus Christus. 
 
Ware Jozua 
 

Als wij de Ware Jozua in geloof en vertrouwen achterna gaan, als wij ons onderwerpen aan 
Hem en Zijn Woord, verlost de Heere ook ons van onze ‘demonen’. De demonen van de 
oude, natuurlijke mens. De zeven vijandige volkeren die heersen over ons zondige vlees. De 
Heere Jezus wil en kan ons daarvan verlossen. Daarvoor zouden wij in gemeenschap leven 
met Hem en Zijn Woord. Dan is het mogelijk dat wij de oude mens uitdoen en de nieuwe 
mens in Christus aandoen. Want Christus is Overwinnaar op elke macht en kracht. Iedereen 
die is wedergeboren is, in Hem, een nieuw schepsel. Iedere gelovige is tesamen met de 
Heere Jezus Christus in de Hemel gezet. Het Hemelse Kanaän. 
 
Efeze 4 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
Efeze 2 
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 
heeft, 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
Mattheüs 28 
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en 
op aarde. 
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Pottenbakker 
 
De gedachten en leringen van de natuurlijke mens oftewel de zeven volkeren beschouwen 
het aarden vat als eigendom. Onze oude mens beschouwt zijn aarden kruik als een eigen 
Kanaän waarin de volkeren mogen heersen. Maar er is niks van onszelf bij! Ook onze oude 
mens hebben wij in bruikleen van de Pottenbakker, de Schepper. Wij hebben dit aarden vat 
uit Genade gekregen zodat wij tijdens dit oude, tijdelijke, leven zouden kunnen kiezen voor 
Gods Eeuwige Leven. Als wij gekozen hebben voor de Heere, komt Hij in ons aarden vat 
wonen. Maar de zeven volkeren verzetten zich hevig wanneer de Ware Jozua zijn aarden vat 
opeist.  
 
Jesaja 64 
8 Doch nu, Heere! Gij zijt onze Vader; wij zijn leem, en Gij zijt onze Pottenbakker, en wij allen 
zijn Uwer handen werk.  
 
Strijden 
 
Efeze 6 
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels. 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 
geestelijke boosheden in de lucht. 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
          
Onze oude mens, gevuld met de vijandige volkeren, strijdt tegen de Ware Jozua. Het is een 
strijd die zich in ons denken afspeelt. Het is een geestelijke strijd tussen de oude en de 
nieuwe mens in Christus. Een gelovige voert dus strijd met zijn eigen aarden kruik oftewel 
zijn eigen oude mens oftewel zijn eigen zondige vlees. De wereldse principes, opvattingen, 
leringen en gedachtenkronkels willen nog steeds de boventoon voeren. Er schuilt in onze 
oude mens nog steeds een Kanaäniet, een Amoriet, een Hethiet, een Heviet, een Fereziet, 
een Girgaziet, en een Jebusiet. Maar de overwinning is voor de nieuwe mens in Christus; 
Jozua oftewel de Heere Jezus Christus. Wij zouden daarvoor de Geestelijke Wapenuitrusting 
van God ter hand nemen. Maar het beste zou zijn om de zeven volkeren compleet te 
negeren en alleen te luisteren naar het Woord van de Heere.  
 

2 Korinthe 4 
6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in 
onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het 
aangezicht van Jezus Christus.  
7 Maar wij hebben dezen schat De Heilige Geest in aarden vaten (kruiken), opdat de 
uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons;  
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Verdwijnen 
 
Kolossensen 2 
20 Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, 
gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast? 
 
Het mag duidelijk zijn dat de illegale volkeren niet meer thuishoren in ons wedergeboren 
aarden vat. Alle valse leringen zouden uit ons aarden huis verdwijnen. Maar wij kunnen ze 
niet zélf  bestrijden want zij zijn meerder en machtiger dan wij. Omdat de strijd zich afspeelt 
in onze gedachten, zouden wij ons denken laten vernieuwen. Dat kan alleen door Gods 
Woord en Gods Geest. Wij verlangen dat de Heere elke Amoriet en elke Girgasiet en elke 
Hethiet en elke Kanaaniet en elke Fereziet en elke Heviet en elke Jebusiet uit ons aarden vat 
zal uitroeien. Want ons aarden vat is van de Heere alleen. Wij zijn duur gekocht. 
 
Romeinen 12 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij. 
 
1 Korinthe 6 
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien 
gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke 
Godes zijn. 
 
1 Korinthe 7 
23 Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen. 
 
 
                                                             Amen. 
 


