Ik geloof niet in Sinterklaas, serieus!
De Bijbel neem ik wel serieus.
Meer dan eens heb ik van ouders gehoord (onafhankelijk van elkaar): Toen ik mijn kind vertelde dat Sinterklaas niet bestond zei het kind: Dan
bestaat God ook niet!
Hier schrok ik van en ging er over nadenken. Ik kwam er achter dat de conclusie van zo’n kind helemaal niet ver gezocht is, maar dat er
griezelig veel overeenkomsten zijn met de Heere Jezus.












Hoor wie klopt daar kinderen? Daar wordt aan de deur geklopt. Hij klopt aan de deur van je hart (Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur
en Ik klop; als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik ook bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met Mij).
Hij is een echte kindervriend (een trouwe kindervriend, Markus 10:13-16)
Hij neemt de kinderen op schoot (Markus 10:16 En Hij nam ze in zijn armen …).
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe (tuchtiging, Spreuken 23:13-14; Hebreeën 12:5-14)
Hij weet alles van je (alwetend, Psalm 139:1-4)
Hij komt overal (alom tegenwoordig, Psalm 139:7-10, Hij komt in alle huizen, Johannes de Heer 462)
Hij heeft een groot boek waar alles in staat (Openbaring 20:11-12)
Men noemt hem de goedheiligman (Lukas 18:19 Jezus echter zei tot hem: Wat noemt u Mij goed? Niemand is goed dan Een: God. [M.a.w.
de betreffende man moest erkennen dat de Heere Jezus God is en niet alleen een “Goede Meester”.] Openbaring 15:4a Wie toch zou U
niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijken? Want U alleen bent heilig …; Openbaring 3:7b … Dit zegt de Heilige, de Waarachtige,
…; Openbaring 4:8c ... en zeggen: Heilig, heilig, heilig, Heer, God de Almachtige, die was en die is en die komt.)
Hij komt, Hij komt! (Openbaring 1:7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle
stammen van het land zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen).
De intocht van Sinterklaas (Intocht in Jeruzalem, Johannes 12:12-15 ‘Vrees niet, dochter van Sion; zie, uw koning komt, gezeten op een
ezelsveulen’).

Markus 10:13-16 En zij brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken; de discipelen echter bestraften hen. Toen Jezus echter dit zag,
nam Hij het hun zeer kwalijk en zei bestraffend tot hen: Laat de kinderen bij Mij komen, verhindert ze niet, want van de zodanigen is het
koninkrijk van God. Voorwaar, Ik zeg u: wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er geenszins binnengaan. En Hij nam ze in
zijn armen, legde zijn handen op hen en zegende hen.
Psalmen 139:1-10 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. HEERE! Gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan;
Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn
tong is, zie, Heere! Gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar, zij is
hoog, ik kan er niet bij. Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt
daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee; Ook daar zou Uw hand mij
geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.
Hebreeën 12:5-6 en u hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt: ‘Mijn zoon, acht de tuchtiging van de Heer niet gering en
bezwijk niet als u door Hem bestraft wordt; want wie de Heer liefheeft, tuchtigt Hij en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt’.
Spreuken 23:13-14 Weer de tucht van den jongen niet; als gij hem met de roede zult slaan, zal hij niet sterven. Gij zult hem met de roede
slaan, en zijn ziel van de hel redden.
Openbaring 20:11-12 En ik zag een grote, witte troon en Hem die daarop zat, voor Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchtten, en
geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan; en er werden boeken geopend. En
een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was, naar
hun werken.
Colossenzen 3:9-10 Liegt niet tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan en de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd
wordt tot kennis, naar het beeld van Hem die hem geschapen heeft.
Mattheüs 7:15a Past u op voor de valse profeten, die tot u komen in schapevachten, …
2 Corinthiërs 11:14-15 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.
Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid; …
Efeziërs 4:14 opdat wij niet meer onmondigen zijn, heen en weer bewogen en rondgedreven door elke wind van de leer, door bedriegerij van
de mensen, door hun sluwheid om door listen te doen dwalen,
Mattheüs 18:6-7 Wie echter een van deze kleinen die in Mij geloven, een aanleiding tot vallen is, het zou nuttig voor hem zijn dat een
molensteen om zijn hals werd gehangen en hij in de diepte van de zee zou zinken. Wee de wereld vanwege de aanleidingen tot vallen! Want
het is noodzakelijk dat de aanleidingen tot vallen komen; wee evenwel die mens door wie de aanleiding tot vallen komt!

