CHRISTEN WORDEN
EN CHRISTEN ZIJN!
Voordat ik daadwerkelijk op deze twee thema’s in ga, wil ik eerst
zomaar een paar vragen stellen!
•

In ons land wonen veel christenen, maar hoeveel
van hen zijn Christen?

•

De Christelijke kerken in ons land zitten vol met
gelovigen, maar hoeveel van hen ‘Geloven met hun
gehele hart’ in Christus Jezus?

Ik zei: zomaar een paar vragen! Maar helaas, ze zijn niet
zomaar! Eigenlijk bevestigen ze dat er vanuit christelijk oogpunt
3 soorten mensen zijn. Dat er niet-christenen zijn, dat er
christenen zijn en gelukkig ook nog Christenen. Dat er
ongelovigen zijn, gelovigen en Gelovigen! Dat er verschil is
tussen christenen en Christenen en tussen gelovigen en
Gelovigen. En dat gelovigen en Gelovigen naast elkaar in de kerk
zitten. Over dit onderwerp las ik enige tijd geleden een column
die ik hierbij (met toestemming) graag aan je doorgeef:

Twee heren dienen!?
Stomverbaasd was de journalist. En dat was iets wat hem in
zijn loopbaan niet veel overkwam. Hoe dat zo kwam? Wel,
het begon met het lezen van de Bijbel. Niet uit persoonlijke
interesse, maar om zich te verdiepen in de belevingswereld
van de bevindelijk-gereformeerden. Daar wilde de journalist
namelijk een serie artikelen over gaan schrijven.
Mattheüs 6 : 24
Niemand kan twee heren
dienen; want of hij zal den enen
haten en den anderen
liefhebben, of hij zal den enen
aanhangen en den anderen
verachten; gij kunt niet God
dienen en den Mammon.

Lukas 16 : 13
Geen huisknecht kan twee
heren dienen; want of hij zal
den enen haten, en den
anderen liefhebben, of hij zal
den enen aanhangen, en den
anderen verachten; gij kunt
God niet dienen en den
Mammon.
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Veel in het Boek vond hij onbegrijpelijk.
Wat hij wel begreep was dat de Bijbel telkens sprak over
twee categorieën mensen.
Hij las over godvrezenden en goddelozen, rechtvaardigen en
onrechtvaardigen, kinderen van het Licht en kinderen van de
Duisternis, goeden en bozen, schapen en bokken, geestelijk
levenden en geestelijk doden, gelovigen en ongelovigen.
Twee soorten mensen dus, dat was duidelijk. Met ondermeer
dat Bijbelse gegeven ging de journalist op weg om
bevindelijk-gereformeerde gelovigen te interviewen.
Eerst kwam de journalist terecht bij een politieke partij. Een
partij die ervan overtuigd is dat God alle eer behoort toe te
komen en dat bijbelse waarden en normen goed zijn voor
iedereen. Vervolgens bezocht hij interkerkelijke comités t.b.v.
het behoud en de verspreiding van een vertaling van Gods
Woord, reformatorische zangkoren, verenigingen die zich
richten op het behoud van bepaalde facetten van Gods
geboden, schrijvers van boeken over het bevindelijke leven,
leiders van jeugdverenigingen, bevindelijk-gereformeerde
gemeenteraadsleden, enzovoorts. Hij ontmoette, op allerlei
niveaus, veel aardige en integere mensen. Mensen die goed
konden uitleggen waar ze voor stonden. Mensen met
principes en overtuigingen. Kortom, mensen met hart voor
hun zaak.
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Een van de vragen die de journalist altijd stelde was de
volgende: Hoe ervaart u het om als gelovige, als kind
van God, voor uw Vader in de hemel hier op aarde
bezig te zijn?
Wel, het stellen van déze vraag, en de gesprekken die daar
op volgden, waren nu de oorzaak van zijn verbazing. Zeker,
hij sprak met mensen die, met meer of minder
vrijmoedigheid, konden getuigen van het werk van God in
hun leven. Op hèn werd de journalist bijna jaloers, al zou hij
dat niet toegeven. Maar die andere antwoorden……
Er waren er velen die schrokken van zijn, wel heel
persoonlijke, vraag en zeiden: Kind van God? Gelovige? Nee,
dat kan ik niet van mezelf zeggen. Daar moet je bekeerd
voor zijn………
Maar, zo vroeg de journalist dan verbaasd verder, hoe zit
dat dan? Want dan bent u toch eigenlijk ook een
òngelovige, in wezen niet anders dan ik, een vijand van
God? Tenminste, dat zegt de Bijbel, het Boek waar u
toch van kaft tot kaft in gelooft? Hoe kan een
ongelovige dan het geloof verdedigen en aanprijzen?
Hoe kan een god-loze andere goddelozen oproepen om
God te dienen? Een onverzoende zondaar andere
zondaren oproepen om Gods geboden te
gehoorzamen? Een blinde andere blinden willen
leiden? Niemand kan toch twee heren dienen..?
Na die vragen bleef het stil. Soms kwam er wel een
antwoord, maar dat leek dan meer op een verontschuldiging.
Of het was een ingewikkelde theologische verhandeling om
de situatie goed te praten. Maar zodra de journalist ze weer
confronteerde met de Bijbel, de twee soorten mensen en
vervolgens die persoonlijke vraag, bleef het meestal stil. Ook
mensen die hoge en leidinggevende posities binnen
reformatorische stichtingen innamen moesten soms zwijgen.
Schokkend, vond de journalist.
Enige tijd later verschenen de artikelen. Ze gingen over een
groep mensen, die onder de Nederlandse bevolking bekend
staan als zware gelovigen. Maar die bij nader inzien helemaal
niet zo gelovig bleken te zijn. Velen van hen zijn ook geen
kinderen van God, zo schreef de auteur. Velen van hen zijn
ook gewoon ongelovig, net zoals ik en de rest van Nederland.
Weliswaar op een wat andere manier. Misschien zelfs een wat
nettere manier van ongeloof, maar toch... Niet zo werelds
god-loos, maar reformatorisch god-loos.
Psalm 31 : 2
Neig Uw oor tot mij, red mij
haastelijk; wees mij tot een
sterke Rotssteen, tot een zeer
vast Huis, om mij te behouden.

De kop boven de artikelenreeks vatte zijn conclusies kort en
bondig, en een tikkeltje ongenuanceerd samen:
BEHOUDEND, MAAR NIET BEHOUDEN – Over gelovigen
zonder geloof.

NB Dit is een denkbeeldig verhaal. De verwarring bij
‘outsiders’, als je dit wilt uitleggen, echter niet, net zomin als
de opmerkingen van de Heere Jezus (‘niemand kan twee
heren dienen’ en ‘een kwade boom kan geen goede vruchten
voorbrengen’, enz.) en de, vanuit God bezien, twee soorten
mensen in de Bijbel.

Pieter Wemmers
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Markus 12 : 30-31
30 En gij zult den Heere, uw
God, liefhebben uit geheel uw
hart, en uit geheel uw ziel, en
uit geheel uw verstand, en uit
geheel uw kracht. Dit is het
eerste gebod.
31 En het tweede aan dit
gelijk, is dit: Gij zult uw naaste
liefhebben als uzelven. Er is
geen ander gebod, groter dan
deze.

Als je voorgaande column gelezen hebt, dan zal je begrijpen dat
niet-gelovigen er niets meer van snappen. Dan moet je eigenlijk
constateren dat wat in christelijke omgeving (helaas!) als
normaal wordt beschouwd, voor mensen buiten die wereld niet te
begrijpen is. De wereld verwacht dat christenen ook
daadwerkelijk Christenen zijn en zich dan ook Christelijk (als
navolgers van Christus) gedragen! En, wat nog veel belangrijker
is, het is Gods eis voor ieder mens:
•

•
Mattheüs 18 : 14
Alzo is de wil niet, uws Vaders,
Die in de hemelen is, dat een
van deze kleinen verloren ga.

God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel
uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel
uw kracht.
Gij zult uw naasten liefhebben als uzelven.

Dat brengt me terug bij het thema van twee Bijbelstudies (die bij
elkaar horen):

•

CHRISTEN WORDEN!

(deel 1)

en
•

CHRISTEN ZIJN! (deel 2)

CHRISTEN WORDEN!
Waarom zou ik Christen worden?
Openbaring 21 : 1-5
1 En ik zag een nieuwen hemel
en een nieuwe aarde; want de
eerste hemel, en de eerste
aarde was voorbijgegaan, en de
zee was niet meer.
2 En ik, Johannes, zag de
heilige stad, het nieuwe
Jeruzalem, nederdalende van
God uit den hemel, toebereid
als een bruid, die voor haar
man versierd is.
3 En ik hoorde een grote stem
uit den hemel, zeggende: Ziet,
de tabernakel Gods is bij de
mensen, en Hij zal bij hen
wonen, en zij zullen Zijn volk
zijn, en God Zelf zal bij hen en
hun God zijn.
4 En God zal alle tranen van
hun ogen afwissen; en de dood
zal niet meer zijn; noch rouw,
noch gekrijt, noch moeite zal
meer zijn; want de eerste
dingen zijn weggegaan.
5 En Die op den troon zat,
zeide: Ziet, Ik maak alle dingen
nieuw. En Hij zeide tot mij:
Schrijf, want deze woorden zijn
waarachtig en getrouw.
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Ik denk dat ieder mens wel een idool of idolen heeft! Nog een
vraag: Hoe en wanneer is dat begonnen? Het zou me niks
verbazen als je zou antwoorden: Op een bepaald moment werd ik
getroffen door dat schilderij, dat liedje of dat boek. Of je wijst me
op één of meerdere werken of prestaties van jouw idool. En
meestal heeft dat als gevolg gehad dat je jezelf bent gaan
verdiepen in alles wat je over jouw favoriet te weten kon komen
en in wat hij of zij deed en/of nog doet. Dat betekent iets voor je.
Het vult iets op in jouw leven! Ik denk eigenlijk dat er hierin voor
iedereen wel herkenning is. Zelf had ik meerdere idolen. Ze
volgden elkaar op! Zij waren tijdelijk en/of mijn interesses
veranderden. En hoe een grote fan ik ook was, het kon de leegte
in mij nooit geheel en al vullen! Hoe euforisch ik soms ook was,
de volgende dag was er alweer een verlangen naar meer of naar
iets anders. Er blijven altijd verlangens. Een vaak gebruikt
gezegde is dan ook: ‘Volmaakt wordt het nooit!’
Toch ben ik het daar absoluut niet mee eens! Mijn mening is:
•

Volmaakt was het ooit!

•

Volmaakt wordt het ooit!

Wat de mens ooit zelf heeft bedorven, door in te gaan op
de verleiding van satan, waardoor de leegte
(de god-loosheid) in ons hart is ontstaan, dat alles is door
Christus Jezus weer hersteld! Waar we door eigen schuld
God in ons hart missen, heeft Jezus een weg gebaand naar
de Vader terug! En door een volgeling, of zo je wilt een
fan, van Hem te worden zal Hij de leegte in jouw hart, voor
eens en voor altijd, ja voor eeuwig, opvullen!
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Hoe wordt ik een Christen?
Johannes 5 : 39
Onderzoekt de Schriften; want
gij meent in dezelve het
eeuwige leven te hebben; en
die zijn het, die van Mij
getuigen.
Filippenzen 2 : 6-13
6 Die in de gestaltenis Gods
zijnde, geen roof geacht heeft
Gode even gelijk te zijn;
7 Maar heeft Zichzelven
vernietigd, de gestaltenis eens
dienstknechts aangenomen
hebbende, en is den mensen
gelijk geworden;
8 En in gedaante gevonden als
een mens, heeft Hij Zichzelven
vernederd, gehoorzaam
geworden zijnde tot den dood,
ja, den dood des kruises.
9 Daarom heeft Hem ook God
uitermate verhoogd, en heeft
Hem een Naam gegeven, welke
boven allen naam is;
10 Opdat in den Naam van
Jezus zich zou buigen alle knie
dergenen, die in den hemel, en
die op de aarde, en die onder
de aarde zijn.
11 En alle tong zou belijden,
dat Jezus Christus de Heere zij,
tot heerlijkheid Gods des
Vaders.
12 Alzo dan, mijn geliefden,
gelijk gij te allen tijd
gehoorzaam geweest zijt, niet
als in mijn tegenwoordigheid
alleen, maar veelmeer nu in
mijn afwezen, werkt uws zelfs
zaligheid met vreze en beven:
13 Want het is God, Die in u
werkt beide het willen en het
werken, naar Zijn welbehagen.

Jesaja 42 : 6-7
6 Ik, de HEERE, heb u
geroepen in gerechtigheid, en
Ik zal u bij uw hand grijpen; en
Ik zal u behoeden, en Ik zal u
geven tot een Verbond des
volks, tot een Licht der
heidenen.
7 Om te openen de blinde
ogen, om de gebondenen uit te
voeren uit de gevangenis, en uit
het gevangenhuis, die in
duisternis zitten.
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Net als bij een idool! Door je te gaan verdiepen in alles wat
Jezus Christus heeft gedaan en in alles wat er (in waarheid) over
Hem is geschreven. En die Waarheid ligt verankerd in de Bijbel.
•

DE WAARHEID over Jezus Christus ligt uitsluitend
verankerd in Gods Woord!

O zeker, er is veel geschreven en er wordt veel gesproken over
Jezus Christus en daar zijn heel veel mooie boeken en toespraken
bij. Maar zoals het bij gewone idolen is, zo is het ook bij Jezus
Christus. In de media verschijnen regelmatig uitspraken over
idolen die ofwel laster of onwaar zijn. Er worden halve waarheden
verkondigd of de waarheid wordt verdraaid. Helaas is het zo ook
met wat er over Jezus Christus wordt gesproken of geschreven.
En daarom wil ik er op aan dringen: Toets alles wat je over Jezus
leest en/of hoort aan de Bijbel. Ook wat ik hier schrijf en verder
op de website geschreven heb! Toets ook dat aan het Woord van
God! En vooral:
•

Lees je Bijbel en bidt elke dag!

En als je gaat lezen in de Bijbel dan hoop ik dat je, voor je gaat
lezen, begint met een gebed of God jou, door Zijn Heilige Geest,
ogen wil geven die gaan zien wat Jezus Christus, ook voor jou
persoonlijk, heeft gedaan. Bidt of Hij je ook alle beloften laat zien
die er voor jou persoonlijk in de Bijbel staan! En als je mij zou
vragen waar je moet beginnen met lezen? Dan zou ik zeggen:
begin met het evangelie van Johannes. En als je de gehele Bijbel
hebt gelezen dan zou ik zeggen: lees nog een keer het evangelie
van Johannes. En als je dan de grote verdienste van Jezus voor
jou persoonlijk hebt ontdekt, zet dan een dikke streep (als het
ware je handtekening) onder:
Johannes 3 : 16-18
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.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld,
opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de
wereld door Hem zou behouden worden.
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die
niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft
geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.
Ga dan ook op je knieën en belijd al je zonden en zeg tegen de
Heere Jezus dat je Hem op Zijn Woord gelooft. Dat je gelooft dat
Hij ook voor jou aan het kruis is gegaan. Is gestorven en
begraven. Maar vooral ook, dat Hij weer is opgestaan en naar
Zijn Vader is gegaan, om jou plaats te bereiden! Vraag Hem om
met Zijn Heilige Geest in jouw hart te komen.
En op grond van Zijn Woord mag ik je zeggen: Dan komt Hij,
zoals Hij beloofd heeft, met Zijn Heilige Geest in jouw hart en
dan zal Hij de leegte die daar is geheel en al opvullen met Zijn
Heilige Geest! En als je dat, met je gehele hart en ziel en
verstand en met alle kracht die in je is, gedaan hebt dan is dat
jouw BELIJDENIS DES GELOOFS. Dan bent je van niet-christen
een Christen geworden of, anders gezegd, dan bent je niet langer
een christen maar dan ben je een ware Christen geworden. Dan
heb je belijdenis gedaan, niet om lid van jouw kerk te worden
maar om lid van DE KERK van CHRISTUS te worden. Dan ben je
een kind van God! Dan ben je ook een geroepene, om vrucht te
dragen!
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Wat kost het je om Christen te worden?
•
•

Efeze 2 : 1-8
1 En u heeft Hij mede levend
gemaakt, daar gij dood waart
door de misdaden en de
zonden;
2 In welke gij eertijds
gewandeld hebt, naar de eeuw
dezer wereld, naar den overste
van de macht der lucht, van
den geest, die nu werkt in de
kinderen der
ongehoorzaamheid;
3 Onder dewelke ook wij allen
eertijds verkeerd hebben in de
begeerlijkheden onzes vleses,
doende den wil des vleses en
der gedachten; en wij waren
van nature kinderen des toorns,
gelijk ook de anderen;
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;
7 Opdat Hij zou betonen in de
toekomende eeuwen den
uitnemenden rijkdom Zijner
genade, door de
goedertierenheid over ons in
Christus Jezus.
8 Want uit genade zijt gij zalig
geworden door het geloof; en
dat niet uit u, het is Gods
gave;

Een Christen worden kost jou niets!
Als jij Christen wordt dan heb je ontdekt dat het
Christus alles heeft gekost!

De Bijbel zegt heel stellig in Efeze 2 : 8: Want uit genade zijt gij
zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods
gave! Het antwoord is dus: Je wordt een Christen uit genade. Dat
is: door het offer wat Christus heeft gebracht. Hoe krijg je deel
aan die genade? Door het geloof! En dat geloof is een gave van
God (hier kom ik later in deze studie nog op terug).
Wat er door onze schuld is misgegaan kan onmogelijk door
onszelf worden rechtgezet. Maar toch: Alle schuld is voldaan en
weggedaan door het offer wat de Heere Jezus Christus voor ons
heeft gebracht!
Om het voor ons mogelijk te maken om weer vrij tot onze Vader
te mogen gaan heeft de Heere Jezus een onbeschrijfelijk offer
gebracht. Hij ging aan het kruis! En toen gebeurden er dingen,
die ons laten zien, waardoor wij weer vrij naar onze Vader mogen
gaan en waardoor de leegte in ons gevuld kan worden!
Hij bad voor ons die, door onze zonden, Hem aan het kruis
brachten! Hij bad: Vader, vergeef het hun; want ze weten niet,
wat zij doen. En God heeft de wereld alzo liefgehad, dat Hij Zijn
Zoon gegeven heeft voor de zonden van de wereld! En omdat
Jezus de wil van Zijn Vader deed, zijn we er van verzekerd dat de
Vader het gebed van Zijn Zoon heeft verhoord!
En er werd duisternis over de gehele aarde. In die drie uren van
volkomen leegte en eenzaamheid heeft Hij het uitgeschreeuwd:
Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten! Hij heeft onze
verlatenheid van God, onze God-loosheid, onze leegheid, onze
duisternis in onze plaats aan het kruis gedragen en verdragen!
Hij heeft onze ellende, onze eenzaamheid, al ons verdriet, alles
wat er door onze schuld aan haat en liefdeloosheid in de wereld
gekomen is, weggedragen!
Hij riep: Het is volbracht! Volbrengen is: Iets moeilijks of
gewichtigs tot het einde toe ten uitvoer brengen. Het was
moeilijk en het was gewichtig wat Hij volledig heeft volbracht! Hij
kan zeggen: Missie volbracht! Alle schuld is voor eeuwig
weggenomen!
Hij riep vervolgens: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest!
Met deze woorden stemt Jezus in met psalm 31 : 6 waar David
het in zijn nood uitschreeuwt: In Uw hand beveel ik mijn geest;
Gij hebt mij verlost, HEERE, Gij, God der waarheid! Hiermee zet
Jezus de kroon op het door Hem volbrachte werk. Hier, waar Zijn
Geest scheidt van Zijn aardse lichaam, vertrouwt Hij Zijn Geest
toe aan Zijn Vader. En als hoofd van Zijn duur gekochte Kerk
gaat Hij daarin alle Christenen voor in het toevertrouwen van hun
geest aan hun Vader. Daar laat Hij Zijn kinderen zien dat de
lichamelijke dood geen geestelijke dood is! Dat er eeuwig leven is
na de dood!
Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. God, in Zijn
oneindige liefde voor zondaren, laat ons zien dat de scheiding,
tussen Gods heiligdom en tussen ons, van bovenaf is
weggenomen! Door het offer van Jezus is er nu, ook van beneden
naar boven, een vrije toegang gekomen tot de Vader! Wij mogen,
dankzij Jezus, als verloren zonen en dochters zeggen: Ik zal
opstaan en tot mijn Vader gaan! En dan mogen we er van
verzekerd zijn dat we weer als Zijn kind worden aangenomen!
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Hoe verkrijg je het recht om je Christen te
noemen?
Jesaja 55 : 1
O alle gij dorstigen! komt tot
de wateren, en gij, die geen
geld hebt, komt, koopt en eet,
ja komt, koopt zonder geld, en
zonder prijs, wijn en melk!

De tekst uit Efeze 2 : 8 geeft ook hierop het antwoord: Want uit
genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u,
het is Gods gave! Het laatste gedeelte van deze tekst wordt
helaas nogal verschillend uit gelegd en daarom wil ik daar toch
nog weer een keer aandacht voor vragen, en dan vooral in de
context van het gehele Evangelie!

Gods gave!
Handelingen 18 : 4
En hij handelde op elken sabbat
in de synagoge, en bewoog tot
het geloof Joden en Grieken.

Wij hebben van God een heleboel gaven gekregen. In die zin is
de ‘gave van geloof’ te vergelijken met b.v. ‘lezen’ en ‘schrijven’.
Dat is de ‘algemene gave van geloof’ die God de mens heeft
gegeven en ook na de val heeft gelaten. Als wij geboren worden
kunnen wij noch lezen, noch schrijven, noch geloven. Maar die
gaven zitten wel in ons vermogen. En op een bepaalde leeftijd
gaan we ze ontwikkelen. We gaan boeken lezen. We gaan
brieven, stukjes of zelfs boeken schrijven! We maken daarin ook
keuzes! Gaan we een goed boek of een minder goed boek lezen?
Gaan we iets moois schrijven of gaan we iets schrijven wat
ondermaats is? We gaan ook een heleboel dingen geloven! Als je
een afspraak maakt bij een arts dan ga je er blindelings vanuit
(geloof) dat je op het afgesproken tijdstip terecht kunt! En ook in
het GELOVEN maken we zelf keuzes. En in (of uit) principe willen
we alleen de waarheid geloven en willen we niet voorgelogen
worden! Nee toch? En de logische vraag is dan:
Wat is de waarheid?
Uit mijn schooltijd (wiskunde) ken ik het begrip: ‘Axioma’!
Daar staan in de ‘Van Dale’ twee uitleggingen voor:
•
•

Niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde
stelling
Een onbetwistbare waarheid.

In die tijd stond ik ook voor een keus: Geloof ik die axioma’s?
Als ik daarin niet had geloofd, dan was ik in ‘mijn eigen waan’
van dat moment gebleven! Niemand kon, of sterker nog, kan me
bewijzen dat de axioma’s waarheid zijn! Aan de andere kant zijn
er zo enorm veel dingen, op grond van die axioma’s,
aanvaardbaar en zelfs zeer aannemelijk. Als ik op alles let wat er
in het leven afspeelt aan wiskundige berekeningen in techniek,
economie, en geologie en die in de praktijk blijken te kloppen,
dan kan ik niet om die axioma’s heen. Geloven in die axioma’s
maakte het ook voor mij (EIGEN IK) gemakkelijker. Ik kreeg
daardoor in ieder geval niet de hele wereld tegen me in!

Johannes 17 : 17
Heilig ze in Uw waarheid; Uw
woord is de waarheid.

www.bekering.nl

Zo was en is het ook met De Bijbel, maar dan net andersom! Er
staan heel wat zaken in de Bijbel die voor de mensheid
aanvaardbaar en zelfs wetenschappelijk onweerlegbaar zijn. Maar
toch, omdat door de erkenning van God en van Zijn majesteit het
eigen IK van de mens wordt aangetast, wordt er (meestal) NEE
gezegd tegen het axioma van de WAARHEID. Het eigen IK, wat
we al zochten toen Adam en Eva er voor kozen om als God te
worden, dat wil de mens van nature niet verloochenen en niet
kwijt. Zelfs ondanks het feit dat er zoveel in de Bijbel staat dat,
ook wetenschappelijk, als WAARHEID is aangetoond! Het is dan
ook gemakkelijker om met de stroom van de wereld mee te
dobberen! Gemakkelijker om het ‘axioma van Gods Woord’ te
laten voor wat het is!
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Johannes 5 : 24-25
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik
u: Die Mijn woord hoort, en
gelooft Hem, Die Mij gezonden
heeft, die heeft het eeuwige
leven, en komt niet in de
verdoemenis, maar is uit den
dood overgegaan in het leven.
25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik
u: De ure komt, en is nu,
wanneer de doden zullen horen
de stem des Zoons Gods, en die
ze gehoord hebben, zullen
leven.

De Waarheid toetsen aan de Bijbel?
Ja, dat is hard nodig! Niet alle christelijke taal is Bijbelse taal!
Helaas wordt in sommige kerken het Woord van God
tegengesproken!

Ezechiël 18 : 30-32
30 Daarom zal Ik u richten, o
huis Israels! een ieder naar zijn
wegen, spreekt de Heere
HEERE, keert weder, en bekeert
u van al uw overtredingen, zo
zal de ongerechtigheid u niet
tot een aanstoot worden.
31 Werpt van u weg al uw
overtredingen, waardoor gij
overtreden hebt, en maakt u
een nieuw hart en een nieuwen
geest; want waarom zoudt gij
sterven, o huis Israels?
32 Want Ik heb geen lust aan
den dood des stervenden,
spreekt de Heere HEERE;
daarom bekeert u en leeft.

God wil, ja eist, dat zondaren zich bekeren!
Geloof in den Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden!

God eist in Zijn Woord 134 keer: Bekeert U!
Maar in sommige kerken zegt men:
Een mens kan zich niet bekeren…?
Als Gods Woord eist: Geloof in de Heere Jezus Christus!
Daar zegt men in sommige kerken:
Het Geloof moet geschonken worden….?
En daar heeft men dan verklaringen bij die weliswaar een kern van
waarheid bevatten, maar deze ongenuanceerde verklaringen doen
afbreuk aan de toonzetting van de Bijbel en aan Gods bedoeling,
zoals die in de context van de gehele Bijbel is vervat!

Je moet een keus maken in je leven om te gaan geloven dat Jezus
Christus jouw persoonlijke Redder en Verlosser is!
Het vermogen om te GELOVEN is een gave van God. Die gave is je
al vanaf je geboorte geschonken!
God legt de verantwoordelijkheid bij de mens!
God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en
uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht.
God liefhebben, ook met je verstand en met al je kracht! Dus ook
met al jouw fysieke eigenschappen! De Heilige Geest werkt in je
hart en in je ziel! Maar jijzelf bent, met je verstand en met je
kracht, verantwoordelijk voor de keus waarop God jou aanspreekt
in Zijn Woord! God heeft jou daarvoor gaven geschonken!
Je hebt zelf te kiezen met jouw menselijke mogelijkheden!

Johannes 6 : 35
En Jezus zeide tot hen: Ik ben
het Brood des levens; die tot
Mij komt, zal geenszins
hongeren, en die in Mij gelooft,
zal nimmermeer dorsten

Mattheüs 7 : 7-8
Bidt, en u zal gegeven worden;
zoekt, en gij zult vinden; klopt,
en u zal opengedaan worden.
8 Want een iegelijk, die bidt,
die ontvangt; en die zoekt, die
vindt; en die klopt, dien zal
opengedaan worden.
Openbaring 3 : 20
Zie, Ik sta aan de deur, en Ik
klop; indien iemand Mijn stem
zal horen, en de deur
opendoen, Ik zal tot hem
inkomen, en Ik zal met hem
avondmaal houden, en hij met
Mij.

Kiest dan heden wie je dienen zult! En als je dan zelf heel bewust
die keus maakt: Ja dan kom je er ook achter dat het Gods Geest
was, die jou tot die keuze bracht!
Door de prediking, waarin het accent gelegd word op de
‘onmogelijkheid’ van de mens, wordt vergeten dat bij God en door
Jezus alles mogelijk is!
Zo’n prediking leidt er dan ook toe dat mensen een waarachtige
bekering gaan zoeken in het extraordinaire (buitengewone) zoals
bijvoorbeeld de bekering van Paulus. En hoewel we in de Bijbel een
aantal van die krachtdadige bekeringen tegenkomen, lezen we van
de meeste kinderen van God, zoals die in de Bijbel beschreven
worden, niet dat ze op zo’n buitengewone manier zijn gaan
geloven!
Door de nadruk te leggen op krachtdadige bekeringen, gaan
mensen juist NIET Geloven! Daardoor worden ze afwachtend en
lijdelijk. En als ze wel met het Geloof bezig zijn gaan ze in zichzelf
naar kenmerken van het ‘Ware’ zoeken. Ze zoeken het niet bij
Jezus! Ze zoeken het niet in het Woord van God! Ze zoeken het bij
zichzelf! God vraagt van de mens om in beweging te komen. Ja
God eist: Bekeert u, gelooft, klopt, zoekt, bidt, neemt!
Door Genade! Door Gods Woord! Door het Geloof In Jezus
Christus!
•
•
•

www.bekering.nl

Sola Gratia
Sola Scriptura
Sola Fide
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Johannes 11 : 26
En een iegelijk, die leeft, en in
Mij gelooft, zal niet sterven in
der eeuwigheid. Gelooft gij
dat?

Wat GELOVEN WE?

Johannes 12 : 44
En Jezus riep, en zeide: Die in
Mij gelooft, gelooft in Mij niet,
maar in Dengene, Die Mij
gezonden heeft.

We GELOVEN, met alles wat in ons is, in de Bijbel en dus in
het offer van Christus!

•

Gods Woord is De Waarheid!

of
We blijven wie we zijn en wijzen Het Woord en dus
Jezus Christus af!

Johannes 12 : 46
Ik ben een Licht, in de wereld
gekomen, opdat een iegelijk,
die in Mij gelooft, in de
duisternis niet blijve.

Er is geen tussenliggende mogelijkheid:
Gods Woord is de Waarheid!
Er is geen maar….!!!
•

Je bent Christen of je bent een niet-christen!

•

Je bent een Kind van God of je bent God-loos!

Ieder mens moet de keus maken!
En over het vermogen van de mens om een keus te maken zegt
de Bijbel:
Romeinen 3 : 11
Er is niemand, die verstandig
is, er is niemand, die God
zoekt.

Hebreeën 11 : 1-4
1 Het geloof nu is een vaste
grond der dingen, die men
hoopt, en een bewijs der
zaken, die men niet ziet.
2 Want door hetzelve hebben
de ouden getuigenis bekomen.
3 Door het geloof verstaan wij,
dat de wereld door het woord
Gods is toebereid, alzo dat de
dingen, die men ziet, niet
geworden zijn uit dingen, die
gezien worden.
4 Door het geloof heeft Abel
een meerdere offerande Gode
geofferd dan Kain, door hetwelk
hij getuigenis bekomen heeft,
dat hij rechtvaardig was, alzo
God over zijn gave getuigenis
gaf; en door hetzelve geloof
spreekt hij nog, nadat hij
gestorven is.

www.bekering.nl

Romeinen 3:11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand,
die God zoekt.
Volgens de Bijbel is er geen enkel mens die op eigen kracht in de
Bijbel zal gaan geloven! Als jij er bewust voor kiest om van harte
in Gods Woord te gaan geloven, dan is dat door de kracht en de
leiding van de Heilige Geest die in jou werkt!
HET GELOOF IS EEN GAVE VAN GOD!
Als je van harte de keus maakt om in de Bijbel te gaan geloven,
dan ga je geloven in Jezus. En als je in Jezus gelooft dan geloof
je in de Boodschap van Verlossing, zoals die in Johannes 3 : 1618 een korte, maar ook alles omvattende, samenvatting kent. En
als je echt daarin gelooft dan ga je op de knieën en kan en wil je
niet meer om Jezus heen! Daarover zegt dan de Bijbel: Uw geloof
is een gave van de Heilige Geest, die in uw werkt! Hier heb je de
specifieke toepassing van GELOOF door de Heilige Geest in een
Christen: Het is een gave van God! En door het geloof in het Lam
wordt de zondaar gerechtvaardigd voor God!
In het prachtige boek ‘Thuiskomst’ van Randy Alcorn legt de
Chinees Li Quan aan zijn op bezoek zijnde Amerikaanse vriend
het Chinese karakter (woord) voor gerechtigheid uit: Dit karakter
is een combinatie van twee kleinere karakters: ‘ik’ of ‘mij’, en
‘lam’. Merk op (zegt Li Quan) dat het karakter voor ‘lam’ boven
het karakter voor ‘ik’ is geplaatst! Het ‘lam’ boven ‘mij’ betekent
‘rechtvaardigheid’! Rechtvaardigheid komt alleen door wat in het
offer van het lam boven mij is gedaan! Dit is meer dan het
verhaal van het offer van Abel. Dit is de dood van Yesu! Dit is het
Evangelie! Het staat gewoon in de karakters van de Chinese taal!
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Romeinen 3 : 19-28
19 Wij weten nu, dat al wat de
wet zegt, zij dat spreekt tot
degenen, die onder de wet zijn;
opdat alle mond gestopt worde
en de gehele wereld voor God
verdoemelijk zij.
20 Daarom zal uit de werken
der wet geen vlees
gerechtvaardigd worden, voor
Hem; want door de wet is de
kennis der zonde.
21 Maar nu is de
rechtvaardigheid Gods
geopenbaard geworden zonder
de wet, hebbende getuigenis
van de wet en de profeten:
22 Namelijk de
rechtvaardigheid Gods door het
geloof van Jezus Christus, tot
allen, en over allen, die
geloven; want er is geen
onderscheid.
23 Want zij hebben allen
gezondigd, en derven de
heerlijkheid Gods;
24 En worden om niet
gerechtvaardigd, uit Zijn
genade, door de verlossing, die
in Christus Jezus is;
25 Welken God voorgesteld
heeft tot een verzoening, door
het geloof in Zijn bloed, tot een
betoning van Zijn
rechtvaardigheid, door de
vergeving der zonden, die te
voren geschied zijn onder de
verdraagzaamheid Gods;
26 Tot een betoning van Zijn
rechtvaardigheid in dezen
tegenwoordigen tijd; opdat Hij
rechtvaardig zij, en
rechtvaardigende dengene, die
uit het geloof van Jezus is.
27 Waar is dan de roem? Hij
is uitgesloten. Door wat wet?
Der werken? Neen, maar door
de wet des geloofs.
28 Wij besluiten dan, dat de
mens door het geloof
gerechtvaardigd wordt, zonder
de werken der wet.

Hoe zit het dan met de kennis van ‘ellende’?
In deze vraag ligt een verwijzing opgesloten naar de Heidelberger
Catechismus! In vraag en antwoord 2, uit de inleidende zondag,
wordt uitgelegd wat we moeten weten om deel te krijgen aan de
enige troost die er is, beide in het leven en sterven! En dan staat
daar:
•
•
•

Hoe groot mijn zonde en ellende is
Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worde
Hoe ik Gode voor zulk een verlossing zal dankbaar
zijn

En dan gaan de opstellers die drie stukken uitleggen. En dat doen
zij aan de hand van de Bijbel en in overeenstemming met de
gehele context van de Bijbel! Dan volgen er:
•
•
•

3 zondagen over het stuk der ellende
27 zondagen over het stuk der verlossing
21 zondagen over het stuk der dankbaarheid

Wat zou het geweldig zijn als in elke prediking de verhouding van
de accenten zo zou worden gelegd! Dat in elke preek met nadruk
het accent gelegd wordt op de boodschap van de Verlossing door
het bloed van Jezus Christus, dat ons reinigt van al onze zonde
en ellende. En vervolgens ons aanwijst hoe wij, uit dankbaarheid
voor dat offer, worden opgeroepen om de Verlosser als een
Christen (zijn als Christus), in alle aspecten van ons leven, na te
volgen en daardoor vrucht te dragen!
•

De Heidelberger Catechismus legt de accenten
overeenkomstig Gods Woord!

•

Als die accenten anders worden gelegd, dan wordt
Gods Woord verdraaid!

Mag ik de keuze om Christen te worden, en zo Verlost te worden
uit de ellende en te komen tot een leven uit dankbaarheid dat
vrucht gaat dragen, op grond van Gods Woord zo samenvatten:
•

Je kiest er met hart en ziel en verstand en met alle
kracht voor om in Christus Jezus, als jouw
persoonlijke Zaligmaker, te gaan geloven!

•

Als dat jouw keuze is, dan is jouw keuze een gave
van God!

Maar wat als je geen keus maakt?
Dan moet ik je helaas nog eenmaal wijzen op Johannes 3 : 18b
maar die niet gelooft (hij of zij, die dus niet bereid is om die
keuze te maken), is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft
geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

Kiest dan heden wie gij dienen zult!
Zo gij zijn stem dan heden hoort?
Gelooft Zijn heil- en troostrijk Woord!
Verhardt u niet, maar laat u leiden!
N.B. Lees verder in de Bijbelstudie (deel 2):

CHRISTEN ZIJN!
www.bekering.nl
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