Koop de waarheid en verkoop het niet
Door: pastor Cornelius R. Stam

Elke ware Christen zou moeten begrijpen dat de waarheid wat kost. Als je denkt dat dat niet zo is, maak
het je dan eigen, waardeer het, verdedig het, sta ervoor en ondervindt of het niets kost. Voordat je er
klaar mee bent, kan het je veel meer kosten dan je had gedacht, namelijk: uren van gemak en plezier,
vrienden en geld. Ja, de waarheid kost wat. Verlossing is glorieus gratis, maar de waarheid kost wat –
dat wil zeggen, als je het voor jezelf wilt.
Velen die de waarheid kennen, zullen het niet kopen. Ze willen niet betalen wat het kost om te zeggen:
"Dit is wat ik geloof. Dat is mijn overtuiging." De waarheid is hen niet zoveel waard.

Maar in Spr. 23:23 spoort Gods Woord ons aan: "Koop de waarheid"! Niet: "Koop het als je het
goedkoop kunt krijgen; als de prijs niet te hoog is." Nee, "Koop de waarheid"! Koop het tegen elke prijs.
Het is veel meer waard dan alles wat je ervoor kunt geven.

En als je het gekocht hebt: 'verkoop ze niet'. Hoe velen hebben helaas de waarheid gekocht om het
vervolgens weer te verkopen! Een tijdje waardeerden en verdedigden ze het door God gegeven licht
in Zijn Woord, maar daarna verkochten ze het opnieuw voor iets dat waardevoller leek. Misschien was
het vrede met anderen, of positie, of populariteit of een ander tijdelijk gewin. Ze gaven er nog steeds
mentale instemming mee, maar het maakte geen deel meer van hen uit. Het was geen overtuiging
meer.

Dezulken zouden de raad van de Geest opnieuw moeten lezen: "Koop de waarheid en verkoop haar
niet". Hij zegt niet: "Verkoop het niet, tenzij je er een heel goede prijs voor kunt krijgen." Hij zegt:
"Verkoop het niet". Verkoop het niet tegen welke prijs dan ook. Koop het, ongeacht wat het kost en
wanneer het van jou is, verkoop het dan niet voor welke prijs dan ook of om welke reden dan ook.

Het is, omdat de waarheid zo weinig wordt gewaardeerd in dit tijdperk van onverschilligheid, dat veel
van Gods volk zo geestelijk machteloos zijn geworden. Ze hebben meningen in plaats van
overtuigingen, omdat ze het onfeilbare, onveranderlijke Woord van God weinig plaats in hun leven
hebben gegeven.

God zegent en gebruikt degenen die "de waarheid kopen en niet verkopen".

