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Verhard je hart niet! 

“Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem 

hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering , op de 

dag van de verzoeking in de woestijn.” (Hebr.3:7-8) 

Lees psalm 95 en 96 => 

”Kom, laten wij ons neerbuigen en beerbukken, laten wij knielen 

voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft. Want Hij is onze God en 

wij zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn hand. 

Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet, zoals te 

Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn.” (Ps95:6-7) 

Hoor jij, hoor ik, Gods stem vandaag?                                                   

Verhard je hart dan niet!                                                                           

Zet je hart, je verstand, je gedachten, je oren OPEN voor de HEERE! 

Het is de HEILIGE GEEST, Die het tegen jou spreekt!                                

Het is de psalmist, die het tegen jou spreekt!                                           

Het is Gods Woord, Die het tegen jou spreekt!                                            

Het is de HEERE, Die het tegen jou spreekt!                                               

Het is de Heere Jezus Christus, Die het tegen jou spreekt! 

Geloof ik dat? Geloof jij dat?                                                          

Luister dan naar de Heilige Geest wanneer Die tegen jou 

spreekt!  

=>Jezus opende Zijn mond en zei tegen de menigte vele 

zaligsprekingen: (Matth.5-7) =>Ken jij de zaligsprekingen?                                                    

=>Jezus zegt: Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, 

heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik 

gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Want 

Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij 

gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik 

zeggen en wat Ik spreken moet. En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig 

leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd 

heeft.” (Joh.12:48-50)                                                                                    

In volledige afhankelijkheid naderen tot God!                                            

Bewust zijn van je eigen gebreken, tekortkomingen, zonden, 

fouten, struikelblokken, overpeinzingen, strijdpunten, werkpunten….vul 

jouw waslijst maar verder aan!                                                                         

Wacht niet af!                                                                                        

Teer niet op wat je gisteren, vorige week, vorig jaar gedaan 

hebt!                                                                                                         
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Zeg niet: volgend jaar als ik meer tijd heb dan ga ik tijd maken 

voor de Heer!                                                                                     

VANDAAG, HEDEN, is het moment om naar Gods stem te 

luisteren!                                                                                               

Elke dag is het juiste moment om naar Gods stem te luisteren! 

Wij willen geen zondagschristenen zijn!                                                

Elke moment van de dag, van de week, van het jaar, van ons leven, 

willen wij praktijkchristenen zijn, praktiserende christenen zijn!                                     

Laten wij elkaar hierin aanmoedigen broeders en zusters!                         

”Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle 

zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht 

geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij 

de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die 

het beloofd heeft is getrouw. En laten wij op elkaar letten door 

elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.” (Hebr.10:22-23) 

=>Lees de brief aan de Hebreeën broeders en zusters. Zie o.a. een 

aantal van de kernwoorden in de hoofdstukken 3-4 

Dwalen! (3:10)                                                                                      

Geen kennis  van Gods wegen! (3:10)                                                                                          

Verdorven! (3:12)                                                                                        

Verzocht! (3:9)                                                                                

Beproeven! (3:9)                                                                                      

Vol ongeloof! (3:12)                                                                                               

Verleid! (3:13)                                                                                                 

Verhard! (3:7)                                                                                            

Verbitterd!(3:8)                                                                                            

Afvallig! (3:12)                                                                                                    

Zo wil ik niet zijn! Zo wil jij niet zijn!  =>Niet waar?                                                          

Zo hoeft het (ook) niet te zijn in ons leven!                                                   

Zo is het niet in ons leven!                                                                                           

Vandaag als jij Zijn stem hoort, zoals de Heilige Geest jou 

zegt: Luister dan en laat jou reinigen door de HEERE, door jouw 

Schepper, door jouw God!  

”God leeft”! Vergeet het niet broeders en zusters! Spits je oren en 

luister naar Zijn stem! Prijst Zijn Heilige Naam!                                                                       

Laten wij elkaar blijven aanmoedigen om Gods rust in te gaan!           

”Zie er op toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een 

verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te 

worden van de levende God, maar vermaan elkaar elke dag, 
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zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u 

verhard zal worden door de verleidingen van de zonde.” 

(Hebr.3:12-13)                                                                                       

Vergeet niet waarom wij samen rond de tafel zitten, wat de betekenis 

van de maaltijd is en waarom wij elke zondag samen de maaltijd 

vieren. (Hand.20:7) Vergeet niet welke weg wij allemaal persoonlijk 

hebben afgelegd om deel te nemen aan de Maaltijd des Heren.                                

”Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij 

tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot 

het einde toe onwrikbaar vasthouden, terwijl er wordt gezegd: 

Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in 

de verbittering.” (Hebr.3:14) 

Leg al jouw  lasten bij de Heer! Keer je naar God! Luister naar Zijn 

stem!                                                                                                                

”Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal 

u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zacht-

moedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw 

ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” (Matth.11:28-30) 

Laten wij elkaar aanmoedigen, uitdagen, vermanen, oproepen om 

niet ongehoorzaam, maar juist gehoorzaam te zijn!                                                      

Laten wij vasthouden aan God, onze Vader!                                                         

Door Christus, onze Heer, hebben wij terug deel gekregen aan God, 

onze Schepper.                                                                                              

Sterk staan in ons geloof en elkaar elke dag aanmoedigen om vast te 

blijven staan in ons geloof!                                                            

”Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun 

ongeloof.” (3:19) 

=>Laten wij samen bidden voor het breken van het brood! 

=>Kijk naar o.a. de volgende aanmoedigingen van de 

Hebreeënschrijver! 

Belofte! (4:1)                                                                                     

Ingaan in Gods rust! (4:1)                                                                     

Het evangelie is aan ons verkondigd! (4:2)                                             

Wij zijn tot geloof gekomen! (4:3)                                                     

Gods werken zijn voltooid! (4:3)                                                     

Verhard uw hart niet als je Gods stem hoort! (4:7)                                  

Er blijft een sabbatsrust over voor het volk van God! (4:9) 

Gods Woord leeft! (4:12)                                                                                              
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Gods Woord is krachtig! (4:12)                                                                                    

Gods Woord ordent mijn gedachten! (4:12)                                                             

Gods Woord ontleed! (4:12)                                                                        

Gods Woord vraagt mij rekenschap! (4:12-13)                                                                                      

Gods Woord maakt mij een nieuw geheel!(4:12-13)                                                    

God kent mij door en door! (4:12-13)                                                   

Wij hebben een Hogepriester! Jezus Christus! (4:14)                           

Hij heeft medelijden met ons! (4:15)                                                      

Hij kent onze zwakheden! (4:15)                                                            

Hij kent onze verzoekingen! (4:15)                                                         

Hij is zonder zonde! (4:15)                                                                     

Hij geeft ons de vrijmoedigheid om tot Hem te naderen! Tot de 

troon van genade! (4:16)                                                                             

Hij is barmhartig met ons! (4:16)                                                                 

Hij helpt ons! (4:16)                                                                                      

Hij geeft ons genade! (4:16)                                                                    

Zijn wij daadwerkelijk volledig afhankelijk van Hem? (4:16) 

Efez:2:1-22=> 

8-10=>”Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, 

en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat 

niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in 

Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren 

bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”                              

16=>”en omdat Hij die beiden in één lichaam met God zou 

verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood 

heeft;”                                                                                            

19-22=>”Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, 

maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 

gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, 

waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele 

gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in 

de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning 

van God, in de Geest.” 

=>Laten wij samen herinneren dat Jezus Zijn bloed vergoten is voor 

ons, zondaars! 

Amen. 

 


