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Les 33 – Beschermingen 
Beschermen: Definitie – te bedekken of af te schermen van blootstelling aan, , 
letsel, schade of vernietiging; bewaken; verdedigen; 2. Handhaven van de 
status of de integriteit in het bijzonder door financiële of juridische garanties; 
te sparen, te bevorderen of af te schermen; 3. Te verdedigen 
 
Bescherming: Definitie – de handeling van de bescherming of de staat van 
beschermd worden; 2. Een die beschermt, begeleidt of ondersteunt een die 
kleiner is of zwakker, een anticonceptie apparaat; 3.de vrijheid van de producenten 
van een land op de thuismarkt door beperkingen op buitenlandse concurrerende 
goederen (dat wil zeggen hoge taken); 4. Immuniteit van vervolging gekocht door 
criminelen door middel van omkoping, geld afgeperst door de fraudeurs; 5. Dekking; 
6.verankering van apparatuur in scheuren voor de veiligheid bij (bergbe)klimmen. 
 
Toen Bob voorstelde dat we een les over beschermingen zouden doen, werd ik eerst 
overweldigd want het scheen een vrij groot onderwerp te zijn om aan de werken. 
Maar ik heb ondervonden dat de definitie van een woord altijd een goede aanvang is. 
De definitie van een woord brengt het idee of betekenis van een woord. Zo zien we 
dat  het idee achter bescherming is preventief, afschermend, verdedigd en/of 
reddend. De Heer wil ons beschermen tegen beschadiging. Hij zei tegen Abram 
“Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben uw schild, uw loon zeer groot.” De Heer is ook 
jouw schild. 
 
Johannes 3:16 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het 
eeuwige leven hebbe.” We zijn gered of beschermd tegen de dood door ons geloof 
en belijdenis dat Jezus Christus is onze Heer en Redder. Onze Vader maakte een 
weg waar geen weg was. Hij beschermt ons tegen de dood. 
 
Mattheus 7:12 “Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij 
hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.” De Heer wil je beschermen tegen 
het zaaien van slechte wil of disharmonie omdat Hij begrijpt dat je zult zaaien wat je 
oogst. Denk aan de geboden: gij zult niet doodslaan; gij zult geen overspel begaan; 
gij zult niet stelen etc. Deze geboden gaan over hoe we anderen behandelen. De 
Heer wil je afschermen tegen allerlei soorten van onplezierigheid. Daarom gaf Hij ons 
enkele regels om naar te leven; gehoorzaamheid aan die regels of geboden kunnen 
je beschermen tegen allerlei pijn en problemen. 
 
De Bijbel zegt in Romeinen 6:16 
 Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij 
dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of 
der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? 
 
Vele jaren geleden toen mijn jongens jong waren woonden we in een huis aan een 
drukke straat. We hadden geen hek dus ik wilde hen niet buiten laten spelen tenzij ik 
bij hen was. Ik hield ze in de gaten. Probeerde hen te beschermen tegen 
ongelukken. Ik had regels, als onderdeel van deze bescherming, waar ze zich aan 
moesten houden (Ga niet op de straat; jullie kunnen niet naar buiten tenzij mama bij 
jullie is etc.) Evenzo heeft de Heer regels of geboden die we moeten gehoorzamen 
als een onderdeel van onze bescherming (Dat wil zeggen Jezus Christus op de 
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goede manier belijden). Onze gehoorzaamheid aan de Heer leidt naar veiligheid en 
rechtvaardigheid. 
 
Het boek Job leert ons ook over bescherming. Van hoofdstuk 1:7-10 “ Toen zeide de 
HEERE tot den satan: Van waar komt gij? En de satan antwoordde den HEERE, en 
zeide: Van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen. En de HEERE 
zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is 
op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het 
kwaad. Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Is het om niet, dat Job 
God vreest? Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en voor 
al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in 
menigte uitgebroken in den lande.” Waarom plaatste de Heer een heg rondom Job?  
Wat was er zo anders aan Job? Het antwoord komt uit vers 8 waar de Heer over Job 
verklaart een onberispelijk en oprecht man, iemand die God vreest en het kwaad 
schuwt. Job lette op zijn daden. Hij was gehoorzaam aan Gods geboden. Hij was 
oprecht en onberispelijk. In feite was hij volgens de Bijbel zo gewetensvol  dat als de 
dagen van demaaltijden hun beloop hadden, dat Job henenzond en hen heiligde 
(Zijn kinderen), en hij was gewoon vroeg op te staan en voor hen allemaal een 
brandoffer te brengen. Want Job zei, “Het zou kunnen zijn dat mijn zonen gezondigd 
hebbenen God in hun hart gezegend (vervloekt) hebben.” Alzo deed Job regelmatig. 
Hij zocht bescherming niet alleen voor zichzelf maar ook voor zijn familie. Hij hield 
niet van zonde. De Heer verklaart dat Job onberispelijk was wat wil zeggen dat hij 
gehoorzaam was. Hij schuwde kwaad. Hij zette de Heer op de eerste plaats. 
 
Dit Schriftgedeelte verklaart ook dat Job iemand was die God vreesde of je zou 
kunnen zeggen dat hij respect voor de Heer had. Hij begreep dat de Heer de Koning 
der Koningen was. Hij begreep dat de Heer de schepper van alle dingen is. Hij 
begreep dat we niets hebben als we de Heer niet hebben. 
 
 Een helder inzicht van hoe de Heer het boek Job gebruikt om ons te leren over Zijn 
bescherming kunnen we vinden op de website van THH: 
http://www.takehisheart.com/tithegivegod.htm#book 
God noemt Job tegenover satan. Satan kwam niet naar de vergadering om Job te 
beschuldigen voor God! Hij kwam van om te trekken op de aarde, en van die te 
doorwandelen en hij kon Job niet aanvallen vanwege Gods heg en de satan wist dat! 
Een ding dat we moeten begrijpen is dat satan niet dom is en hij zou Job niet 
noemen tegenover God. Hij wist dat hij die zaak niet kon winnen; hij zou zijn tijd niet 
verspillen. 
 
Job 1:8 
En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? 
Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en 
wijkende van het kwaad? 
 
Omdat God nu de deur voor satan geopend had, zien we in het volgende vers dat 
satan de gelegenheid aangrijpt om Job te beschuldigen van iets dat niet bewezen 
was. – Allemaal binnen het plan van God, allemaal gedaan voor Zijn doel. 
 
 
 

http://www.takehisheart.com/tithegivegod.htm#book
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Job 1:9-11 
Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Is het om niet, dat Job God 
vreest? Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en voor 
al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in 
menigte uitgebroken in den lande. Maar toch strek nu Uw hand uit, en tast aan alles, 
wat hij heeft; zo hij U niet in Uw aangezicht zal (uit)zegenen? 
 
We weten dat satan vrijgelaten werd om Job aan te vallen en we zien dan zijn werk 
van doden, stelen, en vernietigen. Het punt is dat satan bezig was om te trekken op 
de aarde en we weten dat hij Job kende als man Gods vanwege zijn antwoord aan 
God in ver 9 – 11, maar het punt is dat hij niet in staat was hem aan te raken. 
Wat had Job dat de Christenen van vandaag niet hebben? Wat had Jezus dat 
Christenen vandaag de dag niet hebben?  Ik heb Christenen horen getuigen van 
overwinningen over de vijand, ze noemden hem tandenloos en dom, en vervolgens 
werden ze vlak daarna in de rug gestoken en aangevallen. Jouw schild van geloof 
moet vastgehouden worden tussen jou en de vurige pijlen die op je af komen. Terwijl 
je dit doet, is je rug onbedekt. Je hebt iemand nodig die je rugdekking geeft. 
  
   Mijn eerste introductie met het idee van God die mijn rug dekt was toen Hij me 
begon te onderwijzen over tienden geven. De eerste plaats waar de Heer me naar 
toe leidde in de Bijbel was Jesaja 58:6 - 8 waar God over vasten spreekt. Dit wordt 
niet gezien als een tekst over tienden geven, maar dit is waar de Heer met me 
begon. Waarom? Het is omdat God aan het vasten is, het zonder iets doet wat van 
Hem is, Zijn tienden, met als doel om de verdrukten vrijheid te geven Hij doet wat 
Hij zegt dat wij moeten doen! 
 
Jesaja 58:6 - 8 
 Is niet dit het vasten, dat Ik (God) verkies: (God koos ervoor om het zonder  rijkdom 
– tienden te doen)dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de 
banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt? 
Is het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt, en de armen, verdrevenen in 
huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat gij u voor uw vlees niet 
verbergt? Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk 
uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid 
des HEEREN zal uw achtertocht (bescherming)wezen. 
 
Toen de Heer met me bezig was over deze teksten, maakte Hij duidelijk dat we (de 
kerk) Gods handen en voeten zijn die Zijn rijkdom beheren; en wij dragen er zorg 
voor, doen wat deze teksten zeggen, als een kerk! Ik herhaal, God vast, doet het 
zonder iets wat van Hem is, wat het enige is wat Hij voor Zichzelf behoud, Zijn 
Tienden, met als doel om de verdrukten vrijheid te geven! Wij zijn Zijn vaten om dit 
op aarde uit te voeren. Dit inzicht in deze teksten is de enige manier die ze op een 
lijn brengt met de rest van de Bijbel. Het is de enige uitleg die bij "Is niet dit het 
vasten dat Ik (God) verkies?" past. Het reslutaat van het doen van deze dingen is 
dat de Heer onze rugdekking is, onze heg. 
   Terugkerend naar Job, zien we dat hij in het plaatje wat in Jesaja gegeven wordt 
past en het resultaat was een heg om hem en zijn bezittingen heen. Job wist wat 
rechtvaardigheid doen was! In hoofstuk 29 spreekt Job over wat hij in het 
verleden deed. 
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Job 29:12-17 
Want ik bevrijdde den ellendige, die riep, en den wees, die geen helper had. De 
zegen desgenen, die verloren ging, kwam op mij; en het hart der weduwe deed ik 
vrolijk zingen. Ik bekleedde mij met gerechtigheid, en zij bekleedde mij; mijn oordeel 
was als een mantel en vorstelijke hoed. Den blinden was ik tot ogen, en den 
kreupelen was ik tot voeten. Ik was den nooddruftigen een vader; en het geschil, dat 
ik niet wist, dat onderzocht ik. En ik verbrak de baktanden des verkeerden, en wierp 
den roof uit zijn tanden. 
 
Dit allemaal doende had een heg rond Job gemaakt. 
Ook hierover gaat, Deuteronomium 26:12. Het leert ons dat de tienden gegeven 
moeten worden aan de Leviet, de vreemdeling, de wezen, de weduwe. Job 29 zegt 
ons dat, dat precies was wat hij deed.  Hij gaf aan de armen, de wezen, de weduwe 
etc. Hij deed rechtvaardigheid aan. Het resultaat van wat Job deed was dat er een 
heg om hem heen geplaatst werd. Op dezelfde manier kunt u ook een heg van 
bescherming rondom u krijgen wanneer u Jobs voorbeeld volgt. 
 
 De Heer verklaart in Maleachi 3:6 “Want Ik, de HEERE, word niet veranderd;   een 
stukje  verderop in hetzelfde hoofdstuk gaat Hij door met te zeggen... Van uwer 
vaderen dag af, zijt gij afgeweken van Mijn inzettingen, en hebt ze niet bewaard; 
keert weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren.”Zegt de HEERE der heirscharen; 
maar gij zegt: Waarin zullen wij wederkeren  Zal een mens God beroven? Maar gij 
berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer.” En de 
consequenties van niet correct tienden geven…. Met een vloek zijt gij vervloekt, 
omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk. Brengt al de tienden in het schathuis, 
opdat er spijze zij in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der 
heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen 
afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. En Ik zal om uwentwil den 
opeter schelden,” 
 
…en Ik zal om uwentwil de opeter schelden. De Heer zal een heg om u heen 
plaatsen. Spreuken 3:9-10 verklaart; “Vereer den HEERE van uw goed, en van de 

eerstelingen al uwer inkomsten; Zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden, 
en uw perskuipen van most overlopen. 
 
 Dit is evenzo een belofte van de Heer exact als Hij zei in Maleachi “of Ik u dan niet 
opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren 
genoeg wezen zullen.” Voor mij klinkt dit allemaal enorm wonderlijk, bescherming en 
zegeningen, als een resultaat van gehoorzaamheid ontvangen. 
 
Ik wil even teruggaan en een moment spreken over nog een belangrijk punt. Eerder 
in deze les spraken we over iemand die God vreest of met andere woorden iemand 
die God respecteert. Job werd opgemerkt als een persoon zijnde die God “vreesde”. 
Ik noemde dat hij begreep dat de Heer Koning der Koningen is. Eigenlijk is dit een 
zeer belangrijk punt van het op de juiste manier je tienden afgeven. En dat is dat 
wanneer je tienden geeft dat je het geeft in de naam van de Heer. De ontvanger van 
de tienden moet begrijpen dat het van de Heer komt en dat Hij wil dat zij het krijgen.  
(Dit is van Jezus. Hij wil dat je dit krijgt; of iets in die zin) 
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Deze verklaring is belangrijk omdat het de Heer erkend en Zijn bemoeienis met ons 
leven vandaag de dag. Woorden hebben macht; de Heer de eer geven brengt 
verschillende belangrijke boodschappen over. Allereerst, deze woorden laten zien 
dat Jezus onze Heer en Redder is en dat wij zijn dienaren of verbindingsofficieren 
zijn voor de Koning der Koningen. Ten tweede, laten deze woorden zien dat Hij leeft 
en vandaag de dag nog werkt. En ze laten ook zien dat Hij een God is die medelijden 
heeft en voor Zijn kinderen zorgt. 
 
Job was een rechtvaardig man. Hij was gehoorzaam aan de Heer. De Heer zal Zijn 
beschermende heg rond je plaatsen net als Hij Job beschermde. Hiervan kunnen wij 
getuigen. Weet u nog Maleachi 3:6 “want Ik de Heer wordt niet veranderd.” Deze 
zelfde bescherming is voor iedereen beschikbaar. Voor een meer gedetailleerde kijk 
op de Mechanismen van Tienden geven en zijn voordelen ga naar 
http://www.takehisheart.com/givingtithesbibletithing.htm#book . (klik “Dutch” aan voor 
de Nederlandse vertaling.) 
 


