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Inleiding
“Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich 

moet gedragen in (...) de gemeente van de levende God, zuil en  
fundament van de waarheid” (1 Timotheüs 3:15).

Bijna 2000 jaar geleden voorspelde Jezus Christus: “Ik (zal) 
Mijn gemeente bouwen.” Hij beloofde dat Zijn Kerk nooit zou 
ophouden te bestaan: “De poorten van de hel zullen haar niet 
overweldigen” (Mattheüs 16:18). Zoals we op de volgende 

pagina’s zullen zien, was het instituut waarnaar Jezus verwees niet een 
aards gebouw of een voornamelijk fysieke organisatie. Integendeel, de 
Kerk was en blijft de vergadering van de geestelijk veranderde en trouwe 
gelovigen van Christus.

Jezus verzekerde Zijn discipelen ervan dat Hij Zijn Kerk zou leiden en 
beschermen tot Zijn terugkeer, waarbij Hij hun beloofde: “En zie, Ik ben met 
u al de dagen, tot de voleinding van de wereld” (Mattheüs 28:20).

Wat is er gebeurd met de gemeente, de Kerk, die Jezus bouwde? Een oog-
getuige vertelt ons dat direct nadat Christus na Zijn opstanding opgevaren 
was naar de hemel, Zijn apostelen overal heen gingen “om te prediken, en de 
Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volg-
den” (Markus 16:20). De Kerk kende een krachtig begin.

Miljoenen mensen belijden christelijk te zijn; zij zeggen lid te zijn van de 
Kerk die door Jezus gesticht werd. Maar het christendom is een religie die 
verdeeld is en uit honderden denominaties en afscheidingen bestaat. Door de 
eeuwen heen hebben de meeste christelijke afscheidingen vele niet-Bijbelse 
tradities overgenomen in hun onderwijs en gebruiken – filosofische, culturele 
en religieuze tradities – hetgeen voor nóg meer variaties zorgde.

Hoe kunnen we de wildgroei aan tegengestelde gebruiken en met elkaar 
strijdige groepen in de wereld van het christendom verklaren? Is het moge-
lijk om met elkaar strijdende denominaties in overeenstemming te brengen 
met de standaarden en doelen die Christus Zijn Kerk heeft gesteld? Kunnen 
we erachter komen of de verbijsterende variëteit aan gebruiken en onderwijs 
getrouw die van Jezus Christus vertegenwoordigen?

Vergeet niet dat Jezus niet alleen beloofd had dat Hij Zijn Kerk zou bou-
wen, maar dat Hij Zijn discipelen er ook van verzekerde dat Zijn Kerk niet 
verloren zou gaan. Is het verdeelde christendom dat we om ons heen zien 
diezelfde Kerk? Alleen de Heilige Schriften kunnen ons een betrouwbaar 
antwoord op deze vraag verschaffen.
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Een door God        
apart gezet volk

“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, 
een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; 

opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duister-
nis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen 
volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, 

maar nu in ontferming aangenomen bent” (1 Petrus 2:9-10).

Jezus Christus stichtte de nieuwtestamentische Kerk in de stad Jeruza-
lem tijdens het Bijbelse Pinksterfeest, 50 dagen nadat Hij uit de dood 
was opgewekt. Tussen het moment van Zijn opstanding en de stich-
ting van Zijn Kerk verscheen Christus verschillende keren gedu-

rende de eerste 40 dagen van deze periode. Hij onderwees hen daarbij 
verder over de aard van het komende Koninkrijk van God (Handelingen 
1:3). Gedurende die periode “beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg 
zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten” (vers 4). 
Hij legde hun uit: “U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die 
over u komen zal; u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in 
heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde” (vers 8).

Later inspireerde Hij de apostel Paulus om uit te leggen wat het cru-
ciale belang is van het ontvangen van de Heilige Geest in het proces dat 
plaatsvindt om een waarlijk bekeerd lid van Zijn Kerk te worden: “Maar 
als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. Als 
Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood [figuurlijk gesproken] 
vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid” 
(Romeinen 8:9-10).

Door het inwonen van de Heilige Geest in christenen, nemen Jezus 
Christus en God de Vader actief deel aan hun leven door aan hen kracht 
te geven en hen te stimuleren om God te gehoorzamen en te dienen 
(Filippenzen 2:12-13).

Om die reden is de Kerk, het geestelijke lichaam van gelovigen, begon-
nen toen Christus’ apostelen de Heilige Geest ontvingen, zoals Hij hun 
beloofd had (Handelingen 2:1-4). De Geest van God veranderde hen 
meteen. Een grote menigte die hen hoorde, realiseerde zich dat zij een 
speciale inspiratie en kracht van God hadden ontvangen. De apostelen 
begonnen direct tot degenen die zich hadden verzameld bij de tempel 

Als Christus’ belofte (“de poorten van de hel zullen haar niet overwel-
digen”) ten aanzien van de Kerk beschouwd mag worden als een garantie 
dat degenen die in Zijn Naam geloven nimmer misleid of verblind zouden 
kunnen worden, dan hebben we een goede reden om te geloven dat alle ver-
schillende divisies van het christendom bij elkaar de Kerk is die Jezus heeft 
gesticht.

Maar dat is niet wat Hij garandeerde. Integendeel, Hij waarschuwde Zijn 
discipelen dat er “valse christussen en valse profeten (zullen) opstaan en zij 
zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de 
uitverkorenen te misleiden” (Markus 13:22, nadruk onzerzijds in dit boekje, 
tenzij anders aangegeven). Later uitte de apostel Paulus aan de christenen uit 
zijn tijd zijn bezorgdheid dat hun verstand “bedorven (zou kunnen) worden, 
weg van de eenvoud die in Christus is” door het onderwijs van “valse apos-
telen” (2 Korinthe 11:3, 13).

Jezus sprak hier ook duidelijk over, en Hij legde uit: “De poort is nauw en 
de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. 
Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u 
toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult 
u hen herkennen” (Mattheüs 7:14-16).

In dit boekje zullen we de vruchten, waarvan Jezus en Zijn apostelen 
zeiden dat ze Zijn Kerk zouden identificeren, nader onderzoeken. We zullen 
zien wat de daaraan tegengestelde vruchten zijn die identificeren wie door 
een andere geest is beïnvloed en een ander evangelie predikt. We zullen 
leren hoe we, niet vanuit menselijke traditie of opinie maar rechtstreeks van-
uit Gods Woord, kunnen onderscheiden wie tot “de gemeente van de levende 
God” (1 Timotheüs 3:15) behoren en wie degenen zijn die “valse profeten” 
volgen die zich in schapenvacht hebben gehuld.

Voor alle duidelijkheid: in dit boekje wordt met het woord Kerk (met een hoofd-
letter K) verwezen naar de Kerk die trouw is gebleven aan de Kerk die door Jezus 
Christus is gesticht. Afwisselend wordt hiervoor ook het woord gemeente gebruikt, 
zoals in de meeste Nederlandstalige Bijbelvertalingen gebruikt wordt. Het woord kerk 
(met een kleine letter k) verwijst naar een lokale groep gelovigen of andere fysieke 
organisaties. Voor wat betreft citaten uit de Bijbel geldt het volgende. Aangezien het 
woord gemeente niet met een hoofdletter geschreven staat in de door ons gebruikte 
Bijbelvertaling (Herziene Statenvertaling), wordt het woord gemeente in de in dit 
boekje aangehaalde schriftgedeelten – of ze nu verwijzen naar het Lichaam van Chris-
tus of naar een lokale gemeente – ook met een kleine letter geschreven. Als geciteerd 
wordt uit bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling zal het woord kerk (als tegenhanger 
van het woord gemeente) ook met een kleine letter k geschreven worden.

Een door God apart gezet volk
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in Jeruzalem op die Pinksterdag te getuigen dat Jezus van Nazareth de 
langverwachte Messias was – of, in het Grieks, de Christus (Handelingen 
2:36). Ze spoorden de toehoorders aan om zich te bekeren en zich te laten 
dopen in de Naam van Jezus (vers 38). Aan het einde van die dag waren 
zo’n 3000 mensen toegevoegd aan de Kerk (vers 41).

De Kerk waarvan Jezus beloofd had dat Hij deze zou stichten, was 
begonnen! Haar leden waren 
berouwvolle mensen die 
de waarheid van God “met 
vreugde aannamen” (vers 41) 
en gedoopt werden (onderge-
dompeld in water) – een sym-
bool voor hun aanvaarding 
van de offerdood van Chris-
tus voor de vergeving van 
hun zonden en van de begra-
fenis en het wegwassen van 
hun oude, zondige manieren.

De Bijbelse visie op de Kerk

Als we de door Jezus gestichte Kerk nader onderzoeken, zien we hoe 
de woorden kerk en gemeente worden gebruikt in de Bijbel (afhankelijk 
van de gebruikte Bijbelvertaling). Door de hele Schrift heen verwijzen 
de woorden kerk en gemeente naar mensen, en nooit naar een gebouw. 
De Kerk (het Lichaam van Christus) of de kerk (een gemeente van leden 
van de Kerk) bestaat uit de mensen die geroepen zijn om Jezus Christus 
te volgen.

Het bijeenkomen van mensen om onderwezen te worden in Gods waar-
heid ligt besloten in de geschriften van het Oude en het Nieuwe Testa-
ment. Het is ook nauw verbonden met een van de Tien Geboden, namelijk 
de wet betreffende de Sabbat.

In tijden van algemene gehoorzaamheid aan God verzamelden de oude 
Israëlieten zich elke Sabbat als een gemeente. De Sabbat op de zevende 
dag van de week (die op grond van de Bijbel duurt van zonsondergang op 
vrijdag tot zonsondergang op zaterdag) is een “heilige samenkomst”. God 
gebood: “Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende 

dag is het sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst” 
(Leviticus 23:3). 

Het equivalent daarvan – een groep discipelen die samenkomt om 
te leren uit Gods woord – werd door de vroegste christenen in de prak-
tijk gebracht. Let op Handelingen 11:26 met betrekking tot de apostelen     
Barnabas en Saulus (beter bekend als Paulus): “En het gebeurde dat zij 
een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onder-
wezen en dat de discipelen [mathetes in het Grieks, hetgeen leerlingen of 
pupillen betekent] voor het eerst in Antiochië christenen genoemd wer-
den.”

De Kerk bestaat dus uit discipelen of studenten van Jezus Christus die 
samenkomen om Gods instructie te ontvangen. De Bijbel is voor deze 
studenten van Christus het leerboek. Paulus legt uit: “Heel de Schrift is 
door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen (...) in de 
rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, 
tot elk goed werk volkomen toegerust” (2 Timotheüs 3:16-17).

De leraren zijn de daartoe benoemde oudsten van Jezus Christus 
die Gods Woord prediken (Romeinen 10:14-15; 2 Timotheüs 4:2). God 
houdt hen er verantwoordelijk voor dat zij “de boodschap van de waar-
heid” eerlijk brengen (2 Timotheüs 2:15, GNB) en “voorbeelden voor de 
kudde” zijn (1 Petrus 5:3; 1 Timotheüs 3:2-7).

De Kerk is echter veel méér dan slechts een geestelijke groep studen-
ten die samenkomen om voor hun eigen welzijn onderwezen te worden.

Het uitverkoren volk van God

De Kerk van God kan het beste beschreven worden als het uitverkoren 
volk van God, geroepen en uitverkozen door Hem om als kinderen van 
God behoud (eeuwig leven) te ontvangen. Hun hoop en toekomst zijn 
onlosmakelijk verbonden met de wederkomst van Jezus Christus.

God roept uit alle lagen van de samenleving mensen – Hij nodigt hen 
uit – om Zijn dienaren te worden. De apostel Paulus merkte echter op dat 
hoogmoedigen en machtigen zich zelden bekeren en leden van de Kerk 
worden (1 Korinthe 1:26-29). Zij lijken minder bereid te zijn om de zon-
dige wegen van de wereld achter zich te laten.

Degenen die bereidwillig ingaan op Gods roeping, worden door het 
ontvangen van Zijn Geest (Efeze 1:13) verzegeld als Zijn heilige volk. De 
Bijbel verwijst herhaaldelijk naar hen met de term de heiligen (een heilig 
volk) of de rechtvaardigen.

De apostel Paulus legde uit dat “Jezus Christus (...) Zichzelf voor ons 
gegeven (heeft), opdat Hij ons voor Zichzelf (als) een eigen volk zou rei-
nigen, ijverig in goede werken” (Titus 2:11-14). De apostel Petrus noemt 
op gelijke wijze de gemeenteleden “een uitverkoren geslacht, een konink-

Een door God apart gezet volk

Door de hele Schrift heen verwijzen de woorden kerk 
en gemeente naar mensen, en nooit naar een gebouw. 
De Kerk bestaat uit de mensen die geroepen zijn om 
Jezus Christus te volgen.
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Abraham, die bijna 2000 jaar vóór Jezus Christus leefde, was de 
aartsvader van het volk Israël door zijn zoon Izak en zijn kleinzoon 
Jakob, van wie God de naam veranderde in Israël. We lezen over 
Abraham dat hij “een vader (is) van allen die geloven” (Jesaja 51:1-
2; Romeinen 4:1, 11-12). Hij komt naar voren als een voorbeeld van 

lijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigen-
dom maakte; (...) u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk 
bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen 
bent” (1 Petrus 2:9-10). Dit verwijst naar de rol die aan Gods volk Israël 
was gegeven in het Oude Testament (zie Exodus 19:5-6).

Christenen zijn speciaal in Gods ogen in die zin dat zij geliefd zijn 
vanwege hun geloof en gehoorzaamheid (Efeze 5:24, 29) – niet omdat 
God hen zoveel waardevoller acht dan anderen (Romeinen 2:11; 3:23).

Zoals duidelijk wordt uit de link met het oude Israël is het idee van 
een uitverkoren volk, gekozen om de dienaren van God te zijn, in de 
Schrift niet voorbehouden aan het christelijke tijdperk. God inspireerde 
de introductie van dit idee al in de eerste bladzijden van de Bijbel – lang 
voordat Israël als volk bestond.

Vanaf Zijn schepping van Adam en Eva heeft God met bepaalde 
mensen gewerkt. Vanaf het leven van onze eerste ouders tot aan de 
eerste verschijning van Jezus Christus heeft God vele mannen en vrou-
wen, waaronder profeten, geroepen en met hen gewerkt. God rekent de 
aartsvaderen en profeten van het Oude Testament tot Zijn uitverkoren 
volk. Jezus sprak over een periode wanneer “Abraham, Izak en Jakob en 
alle profeten” in het Koninkrijk van God zullen zijn (Lukas 13:28). De 
gemeente zelf is “gebouwd op het fundament van de apostelen en profe-
ten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is” (Efeze 2:20).

Hebreeën 11 legt uit waarom sommige buitengewone mensen in het 
Oude Testament voor God bijzonder waren. De karaktertrekken die zij 
met elkaar gemeen hadden, waren hun gehoorzaamheid en hun rotsvaste 
vertrouwen in hun Schepper.

De vroegste wortels van de Kerk

Het oude Israël, een natie die afstamde van de aartsvader Abraham, 
was, zoals eerder al opgemerkt, ook Gods heilige volk. Mozes zei tegen 
de Israëlieten: “Want u bent een heilig volk voor de heere, uw God. De 
heere heeft ú uit alle volken die op de aardbodem zijn, uitgekozen om 
voor Hem een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is” (Deuterono-
mium 14:2). Zij waren Gods “gemeenschap” (Handelingen 7:38, Willi-
brordvertaling) of “gemeente” (Canisiusvertaling).

God beloofde Abraham in het eerste boek van de Bijbel dat hij een 
vader van een bijzonder, uitverkoren volk zou zijn.

De Bijbel beschrijft de bijzondere relatie tussen Abraham, Christus 
en de gemeente. Het Nieuwe Testament begint met ons eraan te herin-
neren dat Jezus de afstammeling is van Israëls koning David en van 
Abraham (Mattheüs 1:1). Waarom was Abraham zo’n belangrijk figuur 
in de Bijbel?

Een door God apart gezet volk

De Holman Bible Dictionary legt 
in het artikel over “Church” de 

achtergrond van het woord kerk uit 
(nadruk onzerzijds): “Kerk is de [Neder-
landse] vertaling van het Griekse woord 
ekklesia. Het gebruik van de  Griekse 
term vóór het ontstaan van de christelijke 
kerk is belangrijk aangezien twee verschil-
lende betekenissen voortgekomen zijn uit 
de historie van het gebruik van dit woord 
in het nieuwtestamentische begrip van 
kerk.”

“Ten eerste: de Griekse term die 
eenvoudigweg betekent ‘geroepenen’, 
werd in het algemeen gebruikt om 
een vergadering van burgers van 
een Griekse stad aan te geven en 
wordt gebruikt in Handelingen 19:32 
en 39. De burgers die zich terdege 
bewust waren van hun bevoorrechte 
positie ten opzichte van slaven en van 
mensen zonder rechten, werden ter 
vergadering bijeen geroepen door een 
heraut en behandelden (...) zaken van 
alledaags belang. Toen de eerste chris-
tenen begrepen dat zij een kerk vorm-
den, bestond er geen twijfel over dat zij 
zichzelf als geroepen door God in Jezus 
Christus voor een speciaal doel zagen 
en dat zij een bevoorrechte status had-
den in Jezus Christus (Efeze 2:19).”

“Ten tweede: de Griekse term is 
meer dan honderd maal gebruikt in de 
Griekse vertaling van het Oude Testa-
ment, welke standaard gebruikt werd in 
de tijd van Jezus. De Hebreeuwse term 
(qahal) betekende eenvoudigweg ‘ver-

gadering’ en kon in verschillende bete-
kenissen gebruikt worden, bijvoorbeeld 
om te verwijzen naar een vergadering 
van profeten (1 Samuel 19:20), solda-
ten (Numeri 22:4), of het volk van God 
(Deuteronomium 9:10). Het gebruik 
van de term in het Oude Testament om 
te verwijzen naar het volk van God is 
belangrijk voor het begrip van de term 
‘kerk’ in het Nieuwe Testament.”

“De eerste christenen waren [voor-
namelijk] Joden die de Griekse vertaling 
van het Oude Testament gebruikten. 
Dat zij een benaming gebruikten die 
in het Oude Testament standaard was 
voor het volk van God onthult hun 
begrip van de continuïteit die er is 
tussen het Oude en het Nieuwe Tes-
tament. De eerste christenen begre-
pen dat zij het volk waren van God 
Die Zichzelf in het Oude Testament 
onthulde (Hebreeën 1:1-2), dat zij de 
ware kinderen van Israël zijn (Romei-
nen 2:28-29) met Abraham als hun 
vader (Romeinen 4:1-25), en dat zij het 
volk van het Nieuwe Testament waren 
waarover reeds in het Oude Testament 
werd geprofeteerd (Hebreeën 8:1-13).” 

“Als gevolg van deze brede achter-
grond van de betekenis in de Griekse 
en oudtestamentische werelden wordt 
de term ‘kerk’ in het Nieuwe Testament 
[in sommige Nederlandstalige Bijbel-
vertalingen] gebruikt voor een plaatse-
lijke gemeente van geroepen christenen 
(...), maar ook voor het gehele volk van 
God” (nadruk onzerzijds).

De herkomst van het woord  
Kerk in historisch perspectief
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geloof in en gehoorzaamheid aan God. Vanwege zijn gehoorzaamheid 
deed God hem een belofte – een heilig verbond – namelijk dat hij de 
vader van een groot volk zou worden (Genesis 13:16; 15:5; 17:2-6).

Gods belofte aan Abraham hield veel meer in dan de belofte van 
vele afstammelingen. De apostel Petrus herinnerde zijn Joodse volksge-
noten aan het belang van Gods belofte aan Abraham: “U bent kinderen 
van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, 
toen Hij tegen Abraham zei: En in uw Nageslacht zullen alle geslach-
ten van de aarde gezegend worden” (Handelingen 3:25; Genesis 22:18).

De apostel Paulus legde uit dat het beloofde “Zaad” in de ultieme, 
geestelijke betekenis Jezus Christus is, de Verlosser van de mensheid: 
“Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij 
zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: 
en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus” (Galaten 3:16, NBG).

De geestelijke erfgenamen van Abraham

Alleen door Christus kan iemand aanspraak maken op de eeuwige 
erfenis die beloofd is aan Abrahams nageslacht: “En als u van Chris-
tus bent, dan bent u [ook] Abrahams nageslacht en overeenkomstig de 
belofte erfgenamen” (Galaten 3:29).

Christenen, degenen die deel uit maken van de nieuwtestamentische 
gemeente, zijn Abrahams geestelijke afstammelingen omdat zij verenigd 
zijn in één lichaam met het beloofde (enkelvoudige) Zaad, Jezus Chris-
tus. Zij zijn de erfgenamen van de eeuwige erfenis die aan Abraham 
beloofd is. Dit concept moet ons helder voor ogen staan als we de door 
de Bijbel omschreven en bekrachtigde rol van de door Jezus Christus 
gestichte Kerk volledig willen kunnen bevatten.

Men zou zich het volgende kunnen afvragen: zijn al Abrahams fysieke 
afstammelingen – alle afstammelingen van de stammen van Israël – onderdeel 
van het Zaad dat Christus en Zijn Kerk is?

Let op hoe Jezus deze vraag beantwoordt als Hij spreekt met enkelen die, 
ondanks het feit dat zij van Abraham afstammen, Jezus verwerpen als de Mes-
sias: “Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jezus 
zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham 
doen” (Johannes 8:39).

Niet alle fysieke afstammelingen van Abraham volgden Zijn voorbeeld van 
trouw en gehoorzaamheid. Paulus legde uit: “Ik spreek de waarheid in Chris-
tus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest, dat het 
een grote bron van droefheid voor mij is, en een voortdurende smart voor mijn 
hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gun-
ste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Zij zijn immers 
Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen [of het zoonschap als 

Een door God apart gezet volk

T he International Standard Bible 
Encyclopedia geeft het volgende 

overzicht van het gebruik van de woorden 
kerk en gemeente in de Bijbel en in alle-
daags taalgebruik: “Theologisch gezien is 
er slechts één Kerk, want christenen zijn 
nu medeburgers van de heiligen en huis-
genoten van God, gebouwd op het fun-
dament van de apostelen en de profeten.”

De New Unger’s Bible Dictionary 
legt uit op welke manier de woorden 
kerk en gemeente gebruikt worden in 
alledaags taalgebruik: “Het woord kerk of 
gemeente wordt gebruikt om uitdrukking 
te geven aan diverse ideeën, waarvan 
enkele Schriftuurlijk zijn, maar andere 
niet. Het kan gebruikt worden om aan 
te duiden: (1) Het gehele lichaam van 
degenen die behouden zijn door hun 
relatie met Christus. (2) Een specifieke 
christelijke denominatie. (3) Het totaal van 
alle kerkelijke gemeenschappen die uiting 
geven aan hun geloof in Christus. (4) Eén 
enkele christelijke groep. (5) Een gebouw 
dat speciaal bestemd is voor de christelijke 
eredienst.” Daartegenover vat de Hol-
man Bible Dictionary het Bijbelse gebruik 
van dit woord als volgt samen: “Kerk 
of gemeente is de term die het vaakst 
gebruikt wordt in [vertalingen van] het 
Nieuwe Testament om een groep perso-
nen te beschrijven die hun geloof in Jezus 
Christus belijden, samenkomen om Hem 
te aanbidden, en die trachten anderen 
tot medevolgelingen van Hem te laten 
worden.” Deze bron geeft een juiste 
definitie van kerk of gemeente, zoals die 
in de Bijbel gebruikt wordt, namelijk als 
een groep mensen. The Interpreter’s 
Dictionary of the Bible beschrijft tot in 
detail het gebruik van het woord kerk of 
gemeente in het Nieuwe Testament (NT):

“Voor hetgeen in het Engels veelal 
omschreven wordt met het woord ‘church’ 
[kerk of gemeente] worden in het NT veel 

verschillende termen gebruikt, elk met 
zijn eigen etymologische en theologische 
achtergrond. Elke term drukt in de diverse 
contexten een grote verzameling wis-
selende betekenissen en associaties uit.”

“In hedendaags Engels taalgebruik 
domineert de ecclesiologische betekenis 
van het woord. Het woord is ontstaan 
vanuit het Duits en Latijn en vindt zijn 
oorsprong in het Griekse kyriakon, het-
geen betekent ‘dat wat aan de Heere 
toebehoort’. In het nieuwtestamentische 
Grieks is het woord ekklesia (dat vrijwel 
altijd in het Engels vertaald wordt met 
‘church’ [kerk of gemeente]) daarentegen 
lang niet zo’n dominante of centrale term. 
Van de 112 keer dat het woord ecclesia 
[Latijnse spelling] in het NT voor komt, 
is 90 procent daarvan terug te vinden 
in de brieven van Paulus, het boek Han-
delingen en het boek Openbaring. In 
tien boeken (Markus, Lukas, Johannes, 
2 Timotheüs, Titus, 1 en 2 Petrus, 1 en 
2 Johannes en Judas) komt het woord in 
het geheel niet voor.”

“Ecclesia werd voornamelijk gebruikt 
om daarmee een speciale, gemeenschap-
pelijke realiteit weer te geven, niet om 
daarmee de kwalitatieve aspecten te 
beschrijven. Waar de onderscheiden kwa-
liteiten en dimensies van het gemeen-
schapsleven bedoeld werden, bleken 
andere termen flexibeler en sprekender 
te zijn. In vergelijking met deze andere 
termen was het woord ecclesia relatief 
neutraal en ongekleurd, omdat het zelf 
weinig theologische betekenis uitdrukt. 
Het kon zowel door gelovigen als door 
ongelovigen gebruikt worden, zonder dat 
er een grote verschuiving in de betekenis 
plaatsvond. Zelfs onder de schrijvers die 
veelvuldig gebruik maakten van de term 
ecclesia waren er termen die duidelijker 
uitdrukking gaven aan de betreffende 
realiteit.”

Hoe de woorden Kerk en gemeente gebruikt     
worden in de Schrift en in alledaags taalgebruik
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Gods kinderen] en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de ere-
dienst en de beloften” (Romeinen 9:1-4).

Paulus legde uit dat er meer voor nodig is om gerekend te worden tot “de 
kinderen van de belofte” dan het zijn van een fysieke afstammeling van Abra-
ham: “Want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet 
omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen (...) Dat is: niet 
de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de 
belofte worden als nageslacht [van Abraham] gerekend” (verzen 6-8).

Israël en besnijdenis krijgen een nieuwe betekenis

In deze woorden van Jezus en Paulus komen twee dingen duidelijk 
naar voren. Ten eerste: alleen degenen die de “kinderen van de belofte” 
zijn, degenen die de “werken van Abraham doen”, worden beschouwd 
als Abrahams geestelijke afstammelingen, als leden van de gemeente die 
Jezus Christus stichtte. Ten tweede: de mensen in deze gemeente hebben 
de status gekregen van kinderen van God. Dus is de gemeente het “Israël 
van God” (Galaten 6:16), de erfgenamen van het behoud.

Paulus legt uit waarom de geestelijke erfgenamen van Gods Konink-
rijk voorrang krijgen boven de fysieke afstammelingen van Abraham als 
ontvangers van het behoud: “Want de besnijdenis heeft wel nut als u de 
wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden 
zijn tot onbesneden zijn geworden” (Romeinen 2:25). Ongehoorzaamheid 
maakt de fysieke besnijdenis van nul en generlei waarde.

“Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, 
zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? En 
zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet 
volbrengt, u dan niet oordelen, die mét de letter van de wet en de besnij-
denis een overtreder van de wet bent?” (verzen 26-27). De mensen die 
aanvaardbaar zijn voor God zijn degenen die Zijn geboden houden.

“Want niet híj is Jood [in de context van de eeuwige erfenis die aan 
Abraham beloofd is] die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis 
die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar híj is Jood die het in het 
verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet 
naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God” (verzen 28-29).

De conclusie die hier getrokken dient te worden, is dat geloof en 
gehoorzaamheid uit het hart essentieel zijn om God te behagen – en níet 
iemands fysieke afkomst. 

Alleen degenen die als het ware hetzelfde hart hebben als Abraham – 
van wie het hart geestelijk besneden is (Deuteronomium 30:6) – zijn de 
erfgenamen van de geestelijke beloften die aan Abraham gedaan zijn. Om 
deze reden staat behoud open voor mensen uit alle volken die bereid zijn 
om hun hart te laten besnijden. Om vast te stellen wie een geestelijk kind 

van God is, draait het om de geestelijke besnijdenis van het hart, niet de 
fysieke besnijdenis van het vlees.

Gods gehoorzame volk

In een herbevestiging van de belofte die Hij aan Abraham had 
gedaan, zei God tegen Abrahams zoon Izak: “In uw nageslacht zullen 
alle volken van de aarde gezegend worden” (Genesis 26:4). Merk op dat 
God hem had uitgekozen om deze eer te beurt te vallen “omdat Abraham 
Mijn stem gehoorzaamd heeft en Mijn voorschriften, Mijn geboden, Mijn 
verordeningen en Mijn wetten in acht genomen heeft” (vers 5).

Abrahams gehoorzame houding in combinatie met zijn volledige ver-
trouwen in God is wat van hem voor eeuwig een vriend van God maakte 

Een door God apart gezet volk

Het verband tussen het nieuwtesta-
mentische woord kerk of gemeente 

(Grieks ekklesia) en de gemeente van 
Israël in het Oude Testament wordt dui-
delijker als we het onderscheid begrij-
pen tussen de twee Hebreeuwse woor-
den voor “gemeente”: ’edah en qahal.
De Holman Bible Dictionary legt in 
het artikel “Congregation” (Nederlands: 
gemeente) uit dat deze Hebreeuwse 
woorden werden gebruikt met een 
opmerkelijk verschillende betekenis in 
de dagen van Christus en de apostelen: 
“In het Griekse Oude Testament [de 
Septuagint] werd ’edah meestal ver-
taald [naar het Grieks als] sunagoge 
[en] qahal [als] ekklesia. In het late 
jodendom had sunagoge [waar het 
woord synagoge vandaan komt] betrek-
king op het Israëlitische volk zelf en [het 
woord] ekklesia [had betrekking op] de 
volmaakte uitverkorenen die door God 
geroepen waren tot behoud. Zodoende 
werd [het Griekse woord] ekklesia de 
term voor de christelijke gemeente, de 

kerk (...) Er is een rechtstreekse gees-
telijke continuïteit tussen de gemeente 
van het Oude Testament en de nieuw-
testamentische Kerk. Opvallend genoeg 
koos de christelijke gemeente ervoor 
om de oudtestamentische term voor het 
volmaakte volk van God dat geroepen 
is tot behoud (ekklesia) te gebruiken 
in plaats van de term die alle Israëlieten 
samen aanduidde (sunagoge).” 

Dit verklaart waarom het nieuwtes-
tamentische woord voor de Kerk of 
de gemeente, ekklesia, alleen verwijst 
naar díe mensen, Joden zowel als hei-
denen, die door God geroepen zijn om 
behoud te ontvangen door Jezus Chris-
tus. Daarom is de gemeente van God of 
de Kerk van God (de term die algemeen 
gebruikt wordt voor Gods mensen in 
de Nederlandstalige vertalingen van 
het Nieuwe Testament) het lichaam van 
mensen die speciaal zijn in Gods ogen 
omdat zij Zijn Woord gehoorzamen en 
Zijn Zoon, Jezus Christus, aanvaarden 
als de Messias.

“Kerk” en “gemeente”  
in de Schrift
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(2 Kronieken 20:7). Zoals de apostel Jakobus stelt: “Is Abraham, onze 
vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het 
altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken 
en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de Schrift is 
vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtig-
heid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd” (Jakobus 2:21-
23).

Hieraan is nog niets veranderd. Degenen die tot Gods “uitverkoren 
volk” behoren, geloven én gehoorzamen God, net zoals Abraham had 
gedaan. Paulus schreef aan de gemeente te Korinthe over geloofsbeproe-
vingen: “Want met dit doel heb ik ook geschreven: dat ik uw beproefd-
heid te weten zou komen, of u in alles gehoorzaam bent” (2 Korinthe 
2:9).

Paulus legt uit dat iemands gehoorzaamheid, zoals die van Abraham, 
moet voortkomen van binnenuit – vanuit de wil en het hart: “De wapens 
van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot 
afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke 

hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke 
gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Chris-
tus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra 
uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn” (2 Korinthe 10:4-6).

Gods volk is bijzonder in Zijn ogen omdat zij, net als Abraham, Hem 
vertrouwen en Hem oprecht gehoorzamen.

Geënt op het Israël van God

We hebben al gezien dat Paulus de heidenen (niet-Israëlieten) in de 
gemeente beschouwde als geestelijke Joden, ondanks het feit dat zij niet 
van Israëlitische afkomst waren en letterlijk onbesneden waren. Als 
christenen werden zij een onlosmakelijk onderdeel van het “Israël van 
God” (Galaten 6:16).

Waardoor is deze opmerkelijke relatie tussen heidenen en geeste-
lijk Israël mogelijk gemaakt? Paulus schreef tot de bekeerde heidenen: 
“Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees (...) in die 
tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en 
vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop 
en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die 
voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij [het burger-
schap van Israël en de verbonden van de belofte] gekomen” (Efeze 2:11-
13).

In Romeinen 11:13-21 maakt Paulus gebruik van de analogie van een 
olijfboom die Gods volk voorstelt (vergelijk Psalm 52:10; 128:3) om uit 
te leggen hoe bekeerde heidenen kunnen gaan behoren tot het “Israël van 
God”. Hij laat zien dat heidenen, hoewel ze “een wilde olijfboom” zijn, 
“in hun plaats (zijn) geënt en mede deel (hebben) gekregen aan de wortel 
en de vettigheid van de olijfboom” (Romeinen 11:17).

Paulus laat duidelijk zien dat Gods insluiting van heidenen in Zijn 
uitverkoren volk niet betekent dat Hij heidenen boven Israëlieten stelt. 
“Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, 
en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer 
zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijf-
boom” (vers 24).

God trekt geen mensen voor. Uit deze analogie blijkt dat zelfs dege-
nen die van fysieke Israëlitische afkomst zijn, geënt moeten worden op 
de boom – omdat zij afgesneden waren door ongehoorzaamheid. Geluk-
kig is er een manier om opnieuw geënt te worden – en die manier is 
dezelfde als voor heidenen.

Zowel Jood als heiden hebben toegang gekregen tot Gods beloften 
door Christus: “Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; 
daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet 

Een door God apart gezet volk

T he International Standard Bible 
Encyclopedia somt andere omschrij-

vingen van het volk van God in het 
Nieuwe Testament op (nadruk onzerzijds):           
“Deze Kerk is niet een menselijke organisa-
tie; het is Gods maaksel (Efeze 2:10) (…) 
Het kan dus worden omschreven met ver-
schillende veelzeggende frasen, waarvan 
de volgende opmerking verdienen.”

“De Kerk is het volk of Israël van God 
(Efeze 2:12; vergelijk 1 Petrus 2:10), waarin 
de vervulling van de belofte van het oude 
verbond ligt: ‘Ik zal u tot een God zijn, en u 
zult Mij tot een volk zijn.’”

“Het is het huisgezin of de fami-
lie van God (Efeze 2:19; 3:15; 4:6), 
bestaande uit degenen die geadopteerd [of 
eigenlijk geestelijk verwekt] zijn door God 
als zonen en erfgenamen in Christus.”

“Het is het plantwerk van God om 
vruchten voort te brengen tot Zijn 
glorie (1 Korinthe 3:10; vergelijk Johan-
nes 15:1). Het is de tempel van God, 

gebouwd door God Zelf in Christus om 
Zijn woning te zijn en dus het centrum van 
ware heiligheid en aanbidding (Efeze 2:21; 
vergelijk Johannes 2:19; 1 Korinthe 3:9; 1 
Petrus 2:4).”

“Het is de bruid van Christus, voor wie 
de Bruidegom Zichzelf gegeven heeft opdat 
zij gereinigd, geheiligd en puur zal kunnen 
verschijnen voor het eeuwige huwelijks-
feest (Efeze 5:25).”

“Het is het lichaam van Christus, de 
volheid van Hem Die alles in allen vult, en 
waarbij Christus Zelf het Hoofd is (Efeze 
4:15) en tegelijk ook in die zin de totaliteit 
(1 Korinthe 12:12), waarbij elke christen op 
zich een lid is (1 Korinthe 12:27).” 

Deze omschrijvingen zeggen ons veel 
over de Bijbelse definitie van de Kerk. 

Veel meer dan een gebouw is de Kerk 
een bijeengeroepen vergadering – de 
groep van gelovigen die geroepen is om 
uit de wereld te komen voor Gods speciale 
doel.

Bijbelse beschrijvingen en bewoor-    
dingen voor Gods uitverkoren volk
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van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus 
Jezus” (Galaten 3:28).

Het uitverkoren en heilige volk van God bestaat uit gehoorzame men-
sen zoals Abraham – uitgekozen uit alle volkeren – die ervoor gekozen 
hebben om niet alleen van brood te leven “maar van elk woord dat uit 
de mond van God komt” (Mattheüs 4:4). Hun vertrouwen in God komt 
voort uit het hart en komt tot uiting in hun gehoorzame daden. Gods 
Geest werkt in hen om geloof en gehoorzaamheid voort te brengen, het-
geen hen speciaal maakt in Gods ogen.

Een in geestelijk 
opzicht veranderd volk

“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk 
veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen 
onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van 

God is” (Romeinen 12:2).

Direct nadat de Kerk ontstaan was, genas Petrus iemand die 
bij velen bekend stond als een vanaf zijn geboorte verlamde 
bedelaar (Handelingen 3:1-10). Deze opmerkelijke gebeurte-
nis trok de onverdeelde aandacht van iedereen die op het 

tempelterrein aanwezig was. Onmiddellijk “stroomde al het volk bij hen 
samen (…) en verbaasde zich” (vers 11). Petrus adviseerde de verbaasde 
menigte: “Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist 
worden” (Handelingen 3:19).

Paulus schreef op een ander moment aan de christelijke bekeerlin-
gen in Rome: “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word 
innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid” (Romeinen 
12:2).

Wat betekenen deze opdrachten – kom tot inkeer, bekeer u, word 
innerlijk veranderd – voor iemand die een onderdeel van de Kerk van 
God wil uitmaken?

Het woord dat vertaald is met kom tot inkeer, het Griekse metanoeo, 
betekent letterlijk “achteraf beseffen” (Vine’s Complete Expository Dicti-
onary of Old and New Testament Words, 1985, “Repent”). De betekenis 
van dit woord geeft aan dat men zich zijn zonden dient te realiseren en 
dient toe te geven, en de noodzaak van de verandering van verstand, hart 
en gedrag dient te erkennen.

De woorden bekeer u zijn een vertaling van het Griekse woord epis-
trepho, hetgeen betekent “zich omkeren” of “zich keren tot” (Vine’s, 
“Convert, Conversion”). Dit woord geeft aan dat men in aanvulling op 
de herkenning of erkenning van de zonde de nodige actie onderneemt 
om zich af te keren van de zonde door zich tot God te keren. Dit vereist 
dat men doet wat juist is, en niet slechts erkent wat verkeerd is. 

De woorden word innerlijk veranderd zijn een vertaling van het 
Griekse metamorphoo. Dit duidt op een omvangrijke of totale verande-

Een in geestelijk opzicht veranderd volk
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ring – een verandering die vergelijkbaar is met de verandering van een 
rups in een vlinder.

Deze drie concepten verduidelijken de grondige verandering die God 
van christenen verlangt – een geestelijk verandering die we normaal 
gesproken bekering noemen. Maar niemand kan zo’n opzienbarende ver-
andering zelf door eigen kracht tot stand brengen.

Deze zojuist beschreven woorden omschrijven een wonderbaarlijke 
verandering die tot stand komt in het denken en het handelen van men-
sen die Gods Geest ontvangen hebben. Slechts degenen die bekeerd zijn 
– degenen die geestelijk veranderd zijn door de kracht van de Heilige 
Geest – zijn christenen (Romeinen 8:9).

Waarom is deze geestelijke verandering zo belangrijk?

De noodzaak van geestelijk onderscheidingsvermogen

Paulus zei: “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus 
Jezus was” (Filippenzen 2:5). God wil dat al Zijn mensen denken op 
de manier waarop Hij en Jezus Christus denken. Alleen als we denken 
zoals Christus denkt, zullen we ooit leren om te zijn zoals Hij is. Om te 
kunnen begrijpen hoe Christus en de Vader denken, is het nodig dat ons 
denken veranderd wordt.

Mensen menen vaak dat de thema’s die in de Bijbel behandeld worden 
eenvoudig te begrijpen zijn, dat iedereen deze Bijbelse waarheden een-
voudig kan begrijpen.

Sommige ervan zijn ook eenvoudig te begrijpen. Maar veel schriftuur-
lijke thema’s en principes zijn ook eenvoudig verkeerd te begrijpen. Dit 
brengt ons bij een fundamenteel probleem: een mens is geneigd om te 
begrijpen wat hij wil begrijpen.

De Bijbel is geschreven op een manier die het voor eenieder heel 
makkelijk maakt om zijn ogen te sluiten voor datgene wat hij liever niet 
ziet en zijn oren dicht te doen voor wat hij liever niet hoort. Het gevolg 
daarvan is dat men zo eenvoudig een verdraaid beeld kan krijgen van 
wat de Bijbel werkelijk zegt.

De brieven van Paulus in het Nieuwe Testament geven ons daar-
van een uitstekend voorbeeld. Petrus zei over datgene wat Paulus had 
geschreven dat ze zaken bevatten “die moeilijk te begrijpen zijn, die de 
onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, 
net als de andere Schriften” (2 Petrus 3:16).

Dit is geen zeldzaamheid. Paulus’ brieven en andere delen van de 
Bijbel worden veelvuldig verkeerd uitgelegd door mensen over de hele 
wereld. Ze werden in Paulus’ tijd verkeerd uitgelegd, en ze worden tegen-
woordig nog steeds vaak verkeerd uitgelegd. Alleen mensen die zich in 
hun denken laten leiden door Gods Geest kunnen de Bijbelse boodschap 

begrijpen. Degenen die Gods Geest niet hebben slagen er niet in om 
(delen van) de Schrift te begrijpen, of ze weigeren om deze te accepte-
ren.

Paulus begreep deze tragische, menselijke karaktertrek heel goed: 
“Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet 
aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, 
omdat ze geestelijk beoordeeld worden” (1 Korinthe 2:14). Paulus’ woor-
den zijn duidelijk: men moet Gods Geest hebben om geestelijke waarhe-
den te begrijpen.

Geestelijke blindheid verbergt de waarheid van God

Eigenlijk is het probleem niet dat de Bijbel zo heel moeilijk te begrij-
pen is. Het is veeleer zo dat mensen die de Bijbel lezen, veel van wat 
erin geschreven staat moeilijk te aanvaarden vinden, waardoor ze de Bij-
bel zodanig interpreteren dat het voor hen wel aanvaardbaar is – zodanig 
dat het meer in overeenstemming is met hun eigen visie.

Waarom misleidt men zichzelf?
Het probleem is tweeledig. Ten eerste zegt God ons: “Want Mijn 

gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen (...) 
Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger 
dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten” (Jesaja 55:8-9).

Waarom is dit zo? Voornamelijk omdat Gods gedachten en wegen zijn 
gebaseerd op liefde – bezorgdheid voor anderen (Mattheüs 22:36-40). 
Als mensen zijn wij echter in wezen op onszelf gericht; we denken eerst 
aan onszelf. 

Onze natuurlijke tendens is om onszelf te misleiden zodat we onze 
eigen egoïstische belangen kunnen dienen. 

Jeremia 17:9 laat zien dat ons “hart” – onze voornaamste menselijke 
motivatie en redenering – “arglistig is boven alles”; het brengt ons tot 
zelfmisleiding. We dienen deze algemene karaktereigenschap van de 
menselijke natuur bij onszelf te herkennen en bereidwillig te zijn om dit 
te veranderen zodat God ons kan veranderen. 

We hebben een nieuwe manier van denken nodig, een nieuw hart en 
een nieuw verstand.

Ons denken moet door Gods Geest veranderd worden zodat onze 
belangen op anderen gericht zijn opdat wij anderen zullen kunnen lief-
hebben zoals wij onszelf liefhebben.

Paulus schreef aan de christenen te Filippi over de liefhebbende 
bezorgdheid die Timotheüs voor anderen had: “Want ik heb niemand 
van gelijke gezindheid, die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. 
Want zij zoeken allen hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus”        
(Filippenzen 2:20-21).

Een in geestelijk opzicht veranderd volk
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Satans verblindende rol

Een andere belangrijke reden waarom mensen verward raken over de 
Bijbel en deze verkeerd interpreteren, is Satans invloed: “De gedachten 
(zijn) door de god van deze wereld (...) verblind, waardoor ze het licht 
van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus” (2 Korinthe 
4:4, NBV). Jesaja vergelijkt deze blindheid met een “sluier waarmee het 
gezicht van alle volken omsluierd is” (Jesaja 25:7).

Satan misleidt de mensheid door aan te zetten tot vooroordelen over 
Bijbelse principes. Tot op zekere hoogte is hij er, door de eeuwen heen, 
in geslaagd om allen te misleiden (Openbaring 12:9). Gods Woord waar-
schuwt ons dat Satans invloed zó doordringend is, dat “de hele wereld in 
de macht is van hem die het kwaad zelf is” (1 Johannes 5:19, NBV).

De combinatie van misleiding en vooroordelen ten aanzien van Gods 
wegen heeft het geestelijke karakter van de mensheid vervormd. “Er is 
niemand rechtvaardig, ook niet één” (Romeinen 3:10). “Want allen heb-
ben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (vers 23).

Paulus legt uit dat allen hebben “gewandeld (...) overeenkomstig het 
tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van 
de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen 
van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, 
in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten 
te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de ande-
ren” (Efeze 2:1-3).

Wellicht dat dit als een schok voor u komt, maar het is waar: ieder 
van ons, en u bent niet uitgezonderd, is verblind en misleid geweest door 
Satans doordringende invloed. We dienen ons allen te bekeren, onze per-
soonlijke vooropgezette meningen achter ons te laten en de autoriteit van 
de Bijbel te aanvaarden. We moeten beginnen om de Bijbel met inzicht 
te lezen.

Helaas weet een persoon die misleid is niet dat hij misleid is. De Bij-
bel noemt de vooropgezette meningen die tegen Gods waarheid ingaan 
‘het verharden van het hart’: “Verduisterd in het verstand, vervreemd van 
het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de ver-
harding van hun hart” (Efeze 4:18).

Hun inzicht wordt gehinderd door de verharding van hun hart.
Dat is de reden waarom Jezus tot Zijn volgelingen zei: “Omdat het 

u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te ken-
nen, maar aan hen is het niet gegeven” (Mattheüs 13:11). Jezus wist dat 
slechts een handjevol mensen de ware betekenis van Zijn boodschap zou 
begrijpen – en dat is tegenwoordig niet anders.

Christus onthult waarom mensen verhard raken in hun hart. Wanneer 
zij geconfronteerd worden met waarheden die niet in overeenstemming 

zijn met hun eigen mening, sluiten zij hun ogen en oren. Zij verharden 
hun hart door ervoor te kiezen om de dingen die tegengesteld zijn aan 
hun eigen mening, niet te begrijpen.

Jezus legt dit duidelijk uit: “En in hen wordt de profetie van Jesaja 
vervuld die zegt: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrij-
pen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van 
dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en 
hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de 
ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij 
zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen” (verzen 14-15).

Jezus legde de misleidende rol van Satan in het voeden van deze 
blindheid uit: “Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het 
niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was” 
(vers 19). Satan handelt snel bij het misleiden en verwarren van degenen 
die met de waarheid in aanraking komen door hen te beïnvloeden en 
zodoende hun hart te verharden door te weigeren te luisteren.

Alleen God kan geestelijke blindheid wegnemen

Het is ontzettend moeilijk voor veel mensen, vooral voor degenen die 
sterke religieuze overtuigingen hebben, om te onderkennen dat ze mogelijk 
veel van de Bijbel verkeerd begrijpen.

We hebben de neiging om vast te houden aan dat wat wij het eerst geleerd 
hebben. We neigen ernaar om een vooroordeel te hebben jegens alles wat 
onze eigen mening tracht te corrigeren. Om een ware discipel van Jezus 
Christus te worden, dienen we ons eerst te bekeren – te erkennen waar we 
fout zijn en onze overtuigingen en ons gedrag te veranderen.

Maar voordat we ons kunnen bekeren, moet God ons verstand ope-
nen. Hij moet ons geestelijk inzicht geven in onze vooroordelen, zonden 
en andere zwakheden.

Jezus zei: “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij 
gezonden heeft, hem trekt” en: “Daarom heb Ik u gezegd dat niemand 
tot Mij komen kan, tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is” (Johan-
nes 6:44, 65). We hebben Gods hulp nodig bij het veranderen van ons 
hart. We hebben allemaal, in meer of mindere mate, de neiging om 
rechtvaardig te zijn in eigen ogen. We gaan er als vanzelfsprekend van 
uit dat onze wegen goed en rechtvaardig zijn. De schrijvers van de Bijbel 
wisten echter wel beter. Zij waarschuwen ons: “Soms schijnt een weg 
iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood” (Spreuken 
14:12; 16:25, NBG). Het feit dat we geloven dat iets juist is, wil nog niet 
zeggen dat het ook juist is.

Zelfs als onze ideeën en overtuigingen juist en goed lijken in onze 
ogen, dienen we bereid te zijn om deze opnieuw te bekijken vanuit 
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het licht van de Schrift. Als wij onze overtuigingen niet nauwkeurig 
vergelijken met Gods openbaring in de Bijbel, riskeren we dat we niet-
onderzochte aannames toestaan om ons hart te verharden en ons voor de 
waarheid blind te maken.

Wanneer we onze overtuigingen met de Schrift vergelijken, dienen we 
deze menselijke neigingen voor ogen te houden. Onze neiging tot zelf-
misleiding gecombineerd met Satans doordringende, misleidende invloed 
op de wereld om ons heen is een grote hindernis om de Bijbel te begrij-
pen. Het is zó eenvoudig om onze persoonlijke overtuigingen in Gods 
Woord ín te lezen en daarbij Bijbelse waarheden, die onze eigen opvat-
tingen uitdagen en kunnen corrigeren, over het hoofd te zien.

Blindheid verduistert de betekenis

Dit was het probleem met velen uit het Joodse volk in de eerste eeuw. 
Zij meenden dat zij de Schrift begrepen; zij geloofden dat zij leefden vol-
gens de Schrift. In werkelijkheid waren zij echter misleid door hun eigen 
vooringenomen mening. Paulus legde uit dat “hun gedachten werden 
verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van 
het Oude Testament, zonder te worden weggenomen (...) Ja, tot op heden 
ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar 
wanneer het zich tot de Heere bekeert [epistrepho], wordt de bedekking 
weggenomen” (2 Korinthe 3:14-16).

Paulus beschreef hier normale, oprechte, maar geestelijk verblinde, 
religieuze mensen uit zijn tijd, die regelmatig de Heilige Schrift voorge-
lezen hoorden worden. Zij sloten hun ogen voor passages die Jezus aan-
wezen als de Messias. Waarom? Zij wilden deze kennis niet aanvaarden, 
omdat het voor hen onaanvaardbaar was. Hun vooroordelen hadden hun 
denken onder controle. Zij lazen de Schrift of luisterden naar de leiders 
in de synagoge die deze voorlazen, maar ze begrepen het niet.

Hun voorbeeld is voor ons een waarschuwing om niet dezelfde fout 
te maken. Iedereen heeft Gods hulp nodig om wegen en overtuigingen 
die juist lijken maar in werkelijkheid in strijd zijn met Gods Woord, te 
herkennen en er iets aan te doen. Iedereen zal zich tot God moeten keren 
voor hulp om de Schrift te aanvaarden, te begrijpen en toe te passen in 
zijn of haar leven.

De ware Kerk van God bestaat uit mensen van wie het verstand door 
God is geopend zodat zij hun eigen tekortkomingen zien – hun verkeerde 
daden en vooringenomen overtuigingen. Alleen wanneer we bereid zijn 
om ons te bekeren – wanneer we bereid zijn om onze diepste gedachten 
en standpunten alsmede ons gedrag te veranderen – kunnen we ware dis-
cipelen van Jezus Christus worden. Wanneer we Gods Woord bestude-
ren, moeten we proberen om de houding van koning David aan te nemen 

toen hij bad: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en 
ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij 
op de eeuwige weg” (Psalm 139:23-24).

Onze vooringenomen meningen zijn vaak te diep geworteld om ze 
zelf uit te kunnen roeien. Denk aan de woorden van Jezus toen Hij zei: 
“Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem 
door Mijn Vader gegeven is” (Johannes 6:65).

Er is een wonder van God voor nodig om sommige van onze diepge-
wortelde vooringenomen meningen te kunnen herkennen. We hebben de 
kracht van onze Schepper nodig om bereid te zijn om deze te verande-
ren. Zonder Zijn hulp zouden we deze geestelijke blindheid en de eigen 
meningen die ons van God scheiden, nooit kunnen herkennen en eruit 
kunnen ontwaken.

Te weten hoe God mensen in staat stelt om geestelijke blindheid te 
overwinnen en tot Christus te komen – als berouwvolle en toegewijde 
christenen – is de sleutel om te begrijpen hoe Gods Woord onderscheid 
maakt tussen wie van God is en wie geestelijk verblind is.

Krachteloos zonder Gods Geest

God waarschuwt ons dat we niet op ons eigen inzicht moeten vertrou-
wen in geestelijke zaken (Spreuken 3:5). Met alleen onze eigen natuur-
lijke vermogens zijn we eenvoudigweg niet in staat om veel aspecten 
van Gods Woord juist te begrijpen. Paulus legt uit waarom we ons eigen 
verstand niet kunnen vertrouwen: “Immers, het denken van het vlees is 
vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet 
van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen 
God niet behagen” (Romeinen 8:7-8). Ze missen de kracht om hun eigen 
menselijke natuur onder controle te houden.

Dat is de reden waarom zo veel mensen die de Bijbel lezen niet zullen 
accepteren wat de Bijbel zegt. Hoewel ze dat niet door hebben, hebben 
ze te maken met een diepgewortelde vijandschap jegens alles wat staat 
voor goddelijke, absolute autoriteit in hun leven.

Paulus legt uit dat Gods Geest de enige remedie is voor het menselijke 
probleem: “Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer 
althans de Geest van God in u woont” (vers 9). Alleen met het begrip en 
de kracht die God geeft door Zijn Geest kunnen we de geestelijke kracht 
krijgen om de dominantie van onze vleselijke natuur te overwinnen.

Zonder de hulp van Gods Geest is het geestelijke gezichtspunt van een 
mens vervormd door de macht van zijn vleselijke natuur en de invloed 
die Satan uitoefent in het vormen van zijn overtuigingen en waarden. 
Zelfs degenen die een aanzienlijke hoeveelheid kennis en begrip van 
Gods wegen hebben en die trachten door hun eigen kracht Hem te 
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gehoorzamen (zoals Jezus Christus’ eigen discipelen voordat ze de Hei-
lige Geest ontvangen hadden), zijn zeer beperkt in hun vermogen om de 
kracht van het vlees te weerstaan.

Jezus moest Zijn discipelen waarschuwen: “Waak en bid, opdat u niet 
in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak” 
(Mattheüs 26:41). (Zie ook “De apostelen: bekering nader bekeken”, 
beginnend op pagina 26.)

Zelfs ná zijn bekering gebruikte Paulus zichzelf als een voorbeeld 
om uit te leggen hoezeer de menselijke zwakheid het gedrag beïnvloedt: 
“Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat 
doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik (...) Nu ben ik het echter niet meer 
die dit teweegbreng, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat 
in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er 
bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet” (Romeinen 
7:15, 17-18).

Maar Paulus zag in dat hij met de hulp van Gods Geest de invloed 
van zijn natuur succesvol kon weerstaan (2 Timotheüs 4:7-8). Hij legde 
dit uit met de volgende woorden: “Want de wet van de Geest van het 
leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde 
en van de dood” (Romeinen 8:2).

Paulus legde uit: “Toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de 
bestemde tijd voor goddelozen gestorven” (Romeinen 5:6). Zijn dood 
maakte het voor ons mogelijk om vergeven te worden en de Heilige 
Geest te ontvangen – waardoor wij de geestelijke kracht van God krijgen 
die we nodig hebben om de zwakte van ons vlees te bestrijden (Hande-
lingen 1:8; 2:38; 2 Timotheüs 1:7).

Een geestelijke verandering

De Kerk van God bestaat uit mensen die geestelijk veranderd zijn 
door de kracht van Gods Geest. Paulus vat dit als volgt samen: “Want 
als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de 
daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door 
de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God” (Romeinen 
8:13-14).

Deze kracht van God verandert wat de mens is volledig. Zijn Geest 
verandert het leven van een mens. Zijn Geest stelt ons in staat om de 
kracht van de menselijke natuur te onderdrukken en te leven zoals God 
ons gebiedt. Gods Geest is de belangrijkste component bij uitstek in het 
leven van een christen. De aanwezigheid of afwezigheid van Gods Geest 
is wat bepaalt of iemand een dienaar van Christus is – een ware christen. 
“Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem” 
(Romeinen 8:9).

Degenen die Gods Geest hebben ontvangen, zijn het die deel uitma-
ken van het geestelijke lichaam, de gemeente die Jezus gesticht heeft: 
“Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, het-
zij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij 
allen zijn van één Geest doordrenkt” (1 Korinthe 12:13).

Gods Geest verschaft geweldige kracht

Door de Heilige Geest verschaffen God de Vader en Jezus Christus 
aan ware christenen de kracht die zij nodig hebben om de goede werken 
te doen – vrucht te dragen – die van hen verwacht worden. “Immers, 
Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en 
de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft 
door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd” (2 Petrus 1:3).

Jezus beloofde dat de Heilige Geest ons zou leiden in “heel de waar-
heid” (Johannes 16:13) zodat we kunnen weten hoe we God behoren te 
dienen naar Zijn wil. Zijn Geest maakt het voor ons mogelijk dat we “in 
alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus” 
(Efeze 4:15).

Paulus spreekt erover dat God in ons woont door Zijn Geest: “Op Wie 
ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest” (Efeze 
2:22). De Heilige Geest is de directe aanwezigheid en kracht van God 
die in Zijn mensen werkzaam is. Paulus roept christenen ertoe op om te 
werken “aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, 
Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen” 
(Filippenzen 2:12-13).

Gods Geest leidt tot gehoorzaamheid

De verandering die bij Gods mensen plaatsvindt door middel van Zijn 
Geest is een verandering van het hart, het diepste innerlijk van ieder 
mens. In plaats van de verharding van het hart en vijandigheid jegens 
Gods wetten krijgen zij een gehoorzame geest omdat God in hen werkt; 
Hij blijft in hen (1 Johannes 3:24).

De wil hebben om te gehoorzamen staat zó centraal in de definitie 
van een christen, dat de apostel Johannes ronduit verklaart: “Wie zegt: 
Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in 
hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in 
hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten 
wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo 
wandelen als Hij gewandeld heeft” (1 Johannes 2:4-6). Dit is nog eens 
duidelijke taal.

Jezus benadrukte dat degenen die deze gehoorzame geest niet van 
God hebben ontvangen heel anders op Zijn geboden reageren: “Terecht 
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heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: 
Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij 
vandaan. Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die 
geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, 
houdt u zich aan de overlevering van de mensen” (Markus 7:6-8).

Ieder mens die niet een gehoorzame geest heeft, past Gods geboden 
aan om zijn eigen natuur en manier van redeneren tegemoet te komen. 
Jezus vervolgt: “U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u 
aan uw overlevering te houden. Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader 
en uw moeder; en: Wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker ster-

ven; maar u zegt: Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het 
is korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, 
is het met hem in orde. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader 
of zijn moeder te doen, en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw 
overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet 
u” (verzen 9-13). Degenen die Gods Geest niet hebben, hebben er geen 
moeite mee om Bijbelse instructies die hun niet aanstaan, te negeren. 
Het komt hun zelfs goed uit. Ze verzinnen hun eigen tradities, waarbij 
ze een schijn van gehoorzaamheid en eer aan God geven, terwijl ze in 
werkelijkheid de intentie van Zijn instructies opzij zetten. Jezus zei dat 
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De apostelen: bekering nader bekeken grootste zou zijn (Markus 9:33-34; Lukas 
22:24). Jakobus en Johannes probeerden 
samen met hun moeder geregeld te krij-
gen dat Jezus hun de twee belangrijkste 
posities in Zijn Koninkrijk zou toebedelen 
(Markus 10:35-37; Mattheüs 20:20-21).

Net als andere mensen overschatte ook 
elk van de discipelen de eigen toewijding 
en trouw aan Christus behoorlijk. “En 
Jezus zei tegen hen: U zult in deze nacht 
allen aanstoot aan Mij nemen, want er is 
geschreven: Ik zal de Herder slaan en de 
schapen zullen uiteengedreven worden 
(...) En Petrus zei tegen Hem: Ook al zullen 
allen aanstoot aan U nemen, ik echter niet. 
En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, Ik zeg 
u dat u vandaag, in deze nacht, voordat 
de haan twee keer gekraaid zal hebben, 
Mij driemaal zult verloochenen. Maar hij 
zei nog krachtiger: Al moest ik met U 
sterven, ik zal U beslist niet verloochenen! 
En evenzo spraken zij ook allen” (Markus 
14:27-31).

Toen de discipelen deze woorden spra-
ken, geloofden zij allen dat zij trouw 
zouden blijven aan hun woorden. Maar al 
binnen enkele uren verlieten zij Jezus om 
Hem alleen te laten lijden (Markus 14:50). 
Petrus vervloekte zichzelf en zwoer zelfs 
dat hij Jezus niet kende (Mattheüs 26:69-
75; Lukas 22:54-62).

Nadat Jezus was opgewekt uit de dood 
verscheen Hij aan Zijn verzamelde disci-
pelen met uitzondering van Thomas, die 
niet aanwezig was. Toen Thomas hiervan 
hoorde, was hij zó sceptisch dat hij zei: 

“Als ik in Zijn handen niet het litteken van 
de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in 
het litteken van de spijkers, en mijn hand 
niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet gelo-
ven” (Johannes 20:25). Jezus verscheen 
later aan Thomas en gaf hem het bewijs 
waarom hij had gevraagd (verzen 26-29).

Nog weer later besloten Petrus en zes 
van de andere apostelen dat het tijd was 
om hun voormalige werk als vissers weer 
op te pakken (Johannes 21:2-3).

Ze hadden nota bene de opgestane 
Christus ontmoet, maar hun beperkte visie 
verblindde het belang van hetgeen Jezus 
gezegd had en wat Zijn bedoeling met 
hen was. Diezelfde blindheid is een deel 
van ieder menselijk wezen totdat God het 
verstand opent om te begrijpen wat Hij 
werkelijk zegt in Zijn Woord.

Dit waren de mannen die Jezus had uit-
gekozen om Zijn evangelie aan alle volken 
te verkondigen. Op dat moment hadden zij 
Gods Geest nog niet ontvangen. 

Zij waren net zo krachteloos als ieder 
ander menselijk wezen zou zijn in het 
vervullen van hun  doel en toewijding om 
hun Verlosser trouw te dienen. Het was 
voor hen onmogelijk om vanuit hun eigen 
kracht deze speciale dienstknechten van 
Christus te zijn.

Nu kunnen we ook Jezus’ opmerking 
begrijpen toen Zijn discipelen Hem vroe-
gen: “Wie kan dan zalig worden?” Zijn 
antwoord hierop luidt: “Bij de mensen 
is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle 
dingen mogelijk” (Mattheüs 19:25-26).

Het ontvangen van de Heilige Geest 
op de Pinksterdag (Handelingen 2:1-

4) veranderde de apostelen van Jezus 
Christus van een groep gewone mannen 
in een aantal van de meest opmerkelijke 
en dynamische leiders die de wereld ooit 
gekend heeft. Om de grootsheid van hun 
verandering nog beter te kunnen begrij-
pen, moeten we nagaan hoe deze zelfde 
mannen waren voordat zij Gods Geest 
hadden ontvangen.

De vier evangeliën – Mattheüs, Markus, 
Lukas en Johannes – geven ons inzicht in 
hun leven. Er is geen aanwijzing te vinden 
dat ook maar iemand van de 12 apostelen 
een buitengewone opleiding had geno-
ten, een belangrijke positie bekleedde 
of veel invloed had. Het waren gewone 
mannen, die door de leiders en religieuze 
autoriteiten uit die tijd werden beschouwd 
als “ongeleerde en eenvoudige mensen” 
(Handelingen 4:13).

Mattheüs was een belastingambtenaar, 
een beroep dat in die tijd veracht werd 
(Mattheüs 9:9; 18:17). Petrus, zijn broer 
Andreas en de twee andere broers, Jako-
bus en Johannes, hadden samen een 
bescheiden vissersbedrijf (Mattheüs 4:18-
22; Lukas 5:1-10). Samen met Filippus 
woonden ze in Bethsaïda, in de noordelijke 
provincie Galilea (Johannes 1:44). Het 
enige bijzondere aan deze mannen was 
dat ze discipelen – studenten en volgelin-
gen – waren van Jezus Christus.

Nog opvallender is hun gebrek aan 
geestelijk begrip gedurende de periode dat 
ze werden opgeleid. Hun verstand stond 
nog steeds onder invloed van hun vlese-
lijke natuur. Hun denken en hun houding 
waren “vleselijk” (Romeinen 8:5-7). Jezus 
verweet hun hun gebrek aan geloof en hun 
hardheid van hart (Markus 16:14).

Hun opvattingen en hun gedrag in die 
periode laten zien dat zelfs het leven in 
de nabijheid van Jezus Christus toen Hij 
op aarde was – door Hem persoonlijk te 
horen onderwijzen en Zijn voorbeeld te 
zien – niet genoeg was om hun verstand 
te veranderen van vleselijk naar geestelijk.

Jezus bestrafte Jakobus en Johannes 
streng om hun houding jegens sommigen 
die Jezus verwierpen: “Maar zij [de Sama-
ritanen] ontvingen Hem niet (...) Toen de 
discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, 
zeiden zij: Heere, wilt U dat wij zeggen dat 
er vuur van de hemel moet neerdalen en 
hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? 
Maar Hij keerde Zich om, bestrafte hen en 
zei: U beseft niet wat voor geest u hebt, 
want de Zoon des mensen is niet gekomen 
om zielen van mensen te gronde te richten, 
maar om ze te behouden” (Lukas 9:53-
56). Johannes zou later bekend komen te 
staan als de “apostel van de liefde” – wat 
een ommekeer van een man die voorge-
steld had om een heel dorp te vernietigen!

De apostelen waren zelfgericht. Ze dis-
cussieerden onder elkaar wie van hen de 
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een dergelijke verering van God tevergeefs is – nutteloos en leeg (vers 7). 
Deze mensen hebben ogen die niet kunnen zien, en oren die niet kunnen 
horen (Romeinen 11:8). Gods Geest verandert echter op opzienbarende 
wijze de opvatting, de denkbeelden en de geest van Zijn mensen. Zij 
willen God oprecht gehoorzamen, en Hij geeft hun een nederige, gehoor-
zame houding jegens Hem en Zijn Woord. Zij kunnen Zijn geboden 
bereidwillig en trouw gehoorzamen (Openbaring 12:17). Zij hebben van 
Hem de kracht van de Heilige Geest ontvangen om tegen Satan en hun 
eigen natuur te strijden.

Kortgezegd zijn zij het veranderde, uitverkoren volk van God.

De taak en missie    
van de Kerk

“Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen” 
(Markus 16:15). “Ga dan heen, onderwijs al de volken (...) hun lerend 

alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de 
dagen, tot de voleinding van de wereld” (Mattheüs 28:19-20).

Jezus Christus droeg Zijn gemeente – het lichaam van geestelijk 
veranderde gelovigen – een verantwoordelijke taak op. De missie 
van de gemeente is om het Evangelie van het Koninkrijk van God te 
verkondigen, en om in de hele wereld discipelen te maken door hun         

te leren alles wat Jezus hun onderwezen had (Markus 16:15; Mattheüs 
24:14; 28:19-20).

Het werk van de Kerk, de gemeente, gaat nog steeds door; het stopte 
niet toen de oorspronkelijke discipelen stierven. Hoewel het in eerste 
instantie de opdracht van de apostelen was, is de missie van de Kerk 
overgedragen op iedere generatie van Gods volk. Jezus beloofde dat Hij 
met Zijn volgelingen zou zijn in hun uitvoering van het werk totdat Hij 
terug zou keren aan het einde der tijden (vers 20).

Let op met welk doel Jezus Christus de apostel Paulus naar de men-
sen in de wereld zond: “Om hun ogen te openen en hen te bekeren van 
de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij 
vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden 
door het geloof in Mij” (Handelingen 26:18). Paulus zei zelf ook: “Want 
ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een 
kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft” (Romeinen 1:16). 
Het Evangelie is Gods boodschap over hoe behoud mogelijk gemaakt is 
voor de gehele mensheid – te beginnen met Zijn gemeente.

De Kerk speelt verschillende rollen in het brengen van behoud voor de 
wereld. De Kerk is als het licht der wereld (Mattheüs 5:14). De Kerk is 
ook het huis of de familie van God (Efeze 2:19; 1 Petrus 4:17). De Kerk 
is de moeder die Gods zonen en dochters verzorgt (Galaten 4:26). De 
Kerk functioneert als “zuil en fundament van de waarheid” in een gees-
telijk verwarde wereld (1 Timotheüs 3:15).

Laten we de verschillende facetten nader bekijken van de verantwoor-
delijkheden die Christus Zijn Kerk, Zijn uitverkoren volk, opdroeg.

Is dit de enige dag van het heil?
Is dit huidige tijdperk het enige tijdperk 

waarin mensen zich kunnen bekeren en 
gered kunnen worden? Sommige mensen 
menen dat dit is wat Paulus bedoelde 
toen hij schreef: “En als medearbeiders 
van God roepen wij u er ook toe op de 
genade van God niet tevergeefs ontvan-
gen te hebben. Want Hij zegt: In de tijd 
van het welbehagen heb Ik U verhoord, 
en op de dag van het heil heb Ik U 
geholpen. Zie, nu is het de tijd van het 
welbehagen, zie, nu is het de dag van het 
heil!” (2 Korinthe 6:1-2).

Paulus meende precies dat wat hij zei. 
Maar let op wat Paulus niet zei. Hij zei 
niet dat vandaag de enige dag van het 
heil is, en dat was ook niet wat hij hier 
wilde zeggen. 

In het oorspronkelijke Grieks staat in 
dit vers geen bepaald lidwoord voor de 
frase “dag van het heil”. De meeste ver-
talingen hebben het bepaalde lidwoord 
“de” toegevoegd vóór het woord dag in 
een poging om de woorden van Paulus 
te verduidelijken – maar daarmee heb-
ben ze onwillekeurig velen in verwarring 
gebracht. Sommige vertalingen, waaron-
der de Engelstalige Darby Translation, 
geeft het woord “de” schuingedrukt weer 
om aan te geven dat het een toevoeging 
betreft. Een andere vertaling spreekt over 

“een dag van heil-en-bevrijding” (Naar-
dense Bijbelvertaling, zie ook Green’s 
Literal Translation, Living Oracles New 
Testament). Ook vertalen weer andere 
versies dezelfde frase inconsequent met 
“een dag van bevrijding” in het eerste 
gedeelte van het vers en “de dag van 
bevrijding” in het laatste gedeelte ervan 
(Groot Nieuws Bijbel, zie ook American 
Standard Version, Bible in Basic English, 
Green’s Literal Translation, Modern King 
James Version, New Revised Standard 
Version, Phillips Modern English).

Voor degenen die in dit tijdperk deel 
van de Kerk zijn, is het nu hun dag van 
het heil. Behoud is nu beschikbaar voor 
ieder die zich wil bekeren. Dat is wat 
Paulus bedoelde te zeggen. Het woordje 
“de” zou wat dat betreft zelfs goed in 
deze context passen – de dag van het 
heil voor degenen die God in dit tijdperk 
roept is nú. Maar Paulus zei niet dat dit 
de enige dag van behoud is, en dat is ook 
niet wat hij impliceerde. De dag van het 
heil voor de rest van de wereld ligt nog 
in de toekomst. Het was zeer zeker niet 
Paulus’ bedoeling om de vele schriftge-
deelten in de Bijbel tegen te spreken die 
laten zien dat het grootste deel van de 
mensheid hun mogelijkheid op behoud in 
de toekomst krijgt.
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De mensheid zal zich gaan realiseren dat de wet die God aan het oude 
volk Israël heeft gegeven, nog steeds in acht genomen dient te worden. 
De mensheid zal afstappen van haar vooropgezette ideeën en zal zelfs de 
Bijbelse feestdagen, die God aan het oude Israël had gegeven, gaan hou-
den (deze staan opgesomd in Leviticus 23).

Degenen die ongehoorzaam blijven zullen spoedig daarna in vrese-
lijke omstandigheden komen te verkeren, omdat God hen zal vernederen 
door hun regen te ontzeggen voor hun oogst totdat ze zich zullen beke-
ren: “De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zul-
len dan jaarlijks naar de stad komen om de heer van de hemelse mach-
ten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest [een van de Bijbelse 
feestdagen] te vieren. En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem 
komt om de heer van de hemelse machten als koning te vereren, dan zal 
er in dat land geen regen vallen” (Zacharia 14:16-17, NBV).

Aangezien Christus bekend is met de menselijke natuur zal Hij doen 
wat op dat moment nodig is om het denken van de mensen te verande-
ren – om hen tot bekering te brengen. Maar dat zal pas in de toekomst 
geschieden, wanneer Hij teruggekeerd is.

Hoewel aan de Kerk is opgedragen om aan de wereld een boodschap 
te prediken die eveneens een oproep tot bekering inhoudt, laat de Schrift 
ons zien dat slechts een relatief klein aantal mensen zich werkelijk zal 
bekeren voordat Christus terugkomt. Het is dus in deze tijd niet de ver-
antwoordelijkheid van de Kerk om de wereld tot bekering te brengen.

Een kleine groep: het licht van de wereld

Integendeel, Jezus zei tegen Zijn discipelen: “In de wereld zult u ver-
drukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen” 
(Johannes 16:33). Hij zei ook: “Als de wereld u haat, weet dat zij Mij 
eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld 
het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit 
de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u” (Johannes 15:18-
19).

Gods mensen zijn nimmer een populaire of machtige groep geweest. 
Jezus beschrijft hun lot in het leven: “Ga binnen door de nauwe poort, 
want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en 
velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en 
de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vin-
den” (Mattheüs 7:13-14).

Ja, slechts een klein aantal mensen is bereid om in dit alles te volgen 
als ze eenmaal gehoord en begrepen hebben wat Jezus Christus onder-
wezen heeft. Jezus moedigde Zijn discipelen aan met de woorden: “Wees 
niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het 
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Dient de Kerk de wereld te redden?

Paulus noemt de verantwoordelijkheid van de Kerk “de bediening van 
de verzoening” want “God was het namelijk Die in Christus de wereld 
met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; 
en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd” (2 Korinthe 
5:18-19).

Gods uiteindelijke doel is om de gehele mensheid tot Hem te bren-
gen – met Hem te verzoenen. De Kerk speelt een belangrijke rol in dat 
geweldige doel. God heeft de Kerk opgedragen om te verkondigen hoe 
die verzoening plaats zal vinden. De Kerk dient iedereen die die bood-
schap gelooft, te dopen.

Wanneer zal die verzoening plaatsvinden? Een veelvoorkomende 
misvatting is dat Jezus Zijn Kerk heeft opgedragen om de wereld in deze 
tijd te redden. Maar dat is niet wat de Bijbel leert, en dat is ook niet wat 
Paulus bedoelde in 2 Korinthe 5. 

De bediening van de verzoening die de Kerk opgedragen gekregen 
heeft, is slechts het begin van een veel grotere fase in Gods plan van ver-
zoening van de wereld met Hemzelf door Jezus Christus.

God heeft de Kerk opgedragen om verlossing, behoud, te verkondigen 
aan alle naties. Maar het verkondigen van Jezus’ onderwijs over behoud 
is iets geheel anders dan voor alle volken verlossing te brengen. Het laat-
ste vereist dat de gehele wereld tot berouw en bekering wordt gebracht. 
Alleen Jezus Christus kan de wereld bekeren; die taak zal moeten wach-
ten tot Hij is teruggekeerd.

Waarom Christus Israël tot bekering moet brengen
Bij Zijn terugkeer zal Christus een begin maken met Gods verzoening 

met de wereld door de afstammelingen van Jakob – Israël – tot bekering 
te brengen.

Op dat moment, zo legt Paulus uit, “zal heel Israël zalig worden”. 
Hoe? “De Verlosser [Christus] zal uit Sion komen en zal de goddeloos-
heden afwenden van Jakob” (Romeinen 11:26).

Zodra het herstelde volk Israël gehoorzaamheid heeft geleerd als volk 
zullen vele volken komen en, in de woorden van het boek Jesaja, zeggen: 
“Kom, laten wij opgaan naar de berg van de heere, naar het huis van de 
God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en 
zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en 
het woord van de heere uit Jeruzalem” (Jesaja 2:3).

Zacharia zegt ons: “In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit 
alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van 
een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, 
want wij hebben gehoord dat God met u is” (Zacharia 8:23).
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Koninkrijk te geven” (Lukas 12:32). God onthult dat Zijn mensen slechts 
een kleine kudde zouden zijn in dit tijdperk. Hij roept slechts een paar 
mensen om het levende voorbeeld te zijn van Zijn manier van leven voor 
de rest van de wereld.

Jezus zei tegen Zijn ware discipelen: “ U bent het licht van de wereld. 
Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien 
en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken” (Mattheüs 5:14-16).

God droeg de Kerk op om aan de wereld het juiste voorbeeld te geven 
in Zijn manier van leven. God laat de mensheid met Zijn manier van 
leven in aanraking komen door middel van de Kerk. Petrus vuurt de 
leden van de Kerk aan met de woorden: “Leid te midden van de onge-
lovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, 
door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag 
waarop hij komt rechtspreken” (1 Petrus 2:12, NBV).

De Kerk: Gods eerstelingen

In deze “tegenwoordige slechte wereld” (Galaten 1:4) bestaat de Kerk 
van God slechts uit dit eerste kleine gedeelte van Gods grote oogst van 
mensen tot eeuwig leven.

Jakobus noemt christenen “in zeker opzicht eerstelingen van Zijn 
schepselen” (Jakobus 1:18). Zij zijn “gekocht uit de mensen, als eerstelin-
gen voor God en het Lam” (Openbaring 14:4).

Het Bijbelse gebruik van de term eerstelingen werd door de leden 
van de vroege Kerk direct begrepen. “Uit dank voor het feit dat alle 
landbouwproducten van God kwamen en [in] dankbaarheid voor Zijn 
goedheid brachten de Israëlieten Hem offers van een gedeelte van de 
oogst dat het eerst rijp was, welke als verdienste van de komende oogst 
beschouwd werd” (Zondervan Pictorial Bible Dictionary, 1967, “First 
Fruits”).

De eerstelingen waren de eerste opbrengst van de oogst, die de Isra-
elieten apart zetten voor God. Nadat zij deze bijeengebracht hadden 
en aan hun Schepper gewijd hadden, haalden ze de rest van de oogst 
binnen. De apostelen en andere leden van de vroege Kerk begrepen dat 
de Kerk, als eerstelingen, het eerste deel van Gods oogst van de mens-
heid tot behoud is. Het overgrote deel van de oogst zal pas plaatsvinden 
nadat Jezus Christus is teruggekeerd.

Degenen die God in dit tijdperk roept, zullen deel hebben aan het red-
den van de wereld – maar niet in deze tijd en niet als menselijke wezens. 
Op het moment van de terugkeer van Jezus Christus zullen zij volledig 
veranderd worden in onsterfelijke geestelijke wezens.

God zal hen als de eerstelingen van Zijn oogst opwekken tot eeuwig 
leven doordat zij onsterfelijkheid verkrijgen wanneer Christus terug-

keert (1 Korinthe 15:20-23, 51-53). Zij zullen dan koningen en priesters 
zijn in het Koninkrijk van God (Openbaring 5:10).

Als de onsterfelijke, opgewekte kinderen van God zullen zij gedu-
rende 1000 jaar Christus helpen bij het onderwijzen van Gods manier 
van gehoorzaamheid aan de wereld: “Zalig en heilig is hij die deel heeft 
aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, 
maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen 
met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang” (Openbaring 20:6). 
De opstanding van deze trouwe dienaren van Jezus Christus tot eeuwig 
leven aan het begin van die duizendjarige periode is slechts de eerste 
opstanding (verzen 4, 6).

Alle doden zullen weer 
opstaan

Aan het einde van de 
1000 jaar zal God alle 
anderen opwekken die ooit 
in de geschiedenis van de 
mensheid geleefd hebben, 
om door Hem geoordeeld te 
worden (Openbaring 20:11-
12). Dit is een veel grotere 
groep dan die van de eerste 

opstanding; het is de opstanding van “de overigen van de doden” (vers 
5). Op dat moment zal God mensen uit alle volken uit hun graf laten 
opstaan, samen met de Israëlieten – zij zullen allen tezamen worden 
opgewekt (Mattheüs 11:20-24; 12:41-42).

“Verwonder u daar niet over,” zegt Jezus, “want de tijd komt waarin 
allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit-
gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar 
zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis [of 
eigenlijk oordeel, zoals onder andere de NBG-vertaling dit weergeeft]” 
(Johannes 5:28-29).

Degenen die in deze grote opstanding zullen opstaan – de opstanding ten 
oordeel – zullen wederom leven als sterfelijke menselijke wezens van vlees 
en bloed (vergelijk Ezechiël 37:1-10). Zij zullen dan Gods weg van leven Sc
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Jezus zegt tot Zijn ware discipelen: “U bent het licht van de 
wereld (...) Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat 
zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen 
is, verheerlijken.”



 3534 De Kerk die Jezus stichtte

leren, hun zonden erkennen en Zijn Geest ontvangen. En ook zij kunnen dan 
onsterfelijkheid ontvangen.

Ezechiël beschrijft de opstanding van geheel Israël op dat moment: “Zo 
zegt de Heere heere: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven 
doen oprijzen (...) Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik 
zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de heere, dit gesproken en 
gedaan heb, spreekt de heere” (verzen 12-14). (Voor meer informatie over 
dit belangrijke onderwerp kunt u een gratis exemplaar van ons boekje Is er 
leven na de dood? aanvragen of downloaden.) Christenen zijn de eerstelin-
gen van hen die behouden worden. Zij leven in een misleide wereld en 
moeten hun best doen om “onberispelijk en oprecht [te] zijn, kinderen 
van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, 
waaronder u schijnt als lichten in de wereld” (Filippenzen 2:15).

De Kerk: het Lichaam van Christus

We hebben al gezien dat Jezus Christus Zijn volgelingen opdracht 
gaf om de wereld in te trekken, uit alle naties discipelen te maken en de 

mensen Gods manier van leven te onderwijzen. Dit vergt samenwerking 
en organisatie. Om op effectieve wijze de georganiseerde samenwerking 
van Gods mensen uit te leggen maakten de apostelen gebruik van de 
analogie van het menselijk lichaam. “Samen bent u namelijk het lichaam 
van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. God nu heeft sommigen 
in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede pro-
feten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van 
genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen” 
(1 Korinthe 12:27-28).

Degene Die het werk van de Kerk aanstuurt als het levende Hoofd is 
Jezus Christus (Kolossenzen 1:18). Om te benadrukken hoezeer de Kerk 
afhankelijk is van Zijn leiderschap en inspiratie vergelijkt Jezus Zichzelf 
met een wijnstok: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en 
Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen” 
(Johannes 15:5). Het succes van de Kerk is afhankelijk van de macht en 
inspiratie die de Kerk van Jezus Christus ontvangt. Functies binnen het 
Lichaam van Christus worden door Hem gegeven “om de heiligen toe 

De taak en missie van de Kerk

Wat is het ware Evangelie? gegeven heerschappij, eer en koningschap, 
en alle volken, natiën en talen moesten Hem 
vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige 
heerschappij, die Hem niet ontnomen zal 
worden, en Zijn koningschap zal niet te 
gronde gaan” (Daniël 7:13-14).

“Dan zal de heere uittrekken (...) Op die dag 
zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die 
voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal 
de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar 
het oosten en naar het westen. Er zal een zeer 
groot dal ontstaan (...) Dan zal de heere, mijn 
God, komen: al de heiligen met U! De heere zal 
Koning worden over heel de aarde” (Zacharia 
14:3-5, 9).

Jezus Christus en Zijn apostelen spraken 
over deze zelfde wereldomvattende regering, 
die Hij “het Koninkrijk van God” noemde. 
Na Zijn beschrijving van enkele elkaar opvol-
gende gebeurtenissen die nog niet eerder 
in de geschiedenis van de mensheid zijn 
voorgekomen, concludeerde Jezus Christus in 
Lukas 21: “Wanneer nu deze dingen begin-
nen te geschieden, kijk dan omhoog en hef 
uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is (...) 
wanneer u deze dingen zult zien geschieden, 
weet dan dat het Koninkrijk van God 
nabij is” (verzen 28-31).

De oude profeten, Jezus en Zijn discipelen 
spraken allen over een letterlijk konink-
rijk dat de wereldregeringen zal vervangen. 
Wanneer deze profetieën realiteit worden, 
zal er een luide, triomfantelijke roep te 
horen zijn: “De koninkrijken van de wereld 
zijn van onze Heere en van Zijn Christus 
geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeu-
wigheid” (Openbaring 11:15). Helaas wordt 
deze boodschap tegenwoordig nauwelijks 
nog begrepen en onderwezen in de kerken. 
Velen hebben een “ander evangelie” (Gala-
ten 1:6) aangenomen, dat deze belangrijke, 
Bijbelse waarheid verdraait en verduistert. 
In het volgende hoofdstuk kunt u lezen hoe 
dit “andere evangelie”, zoals Paulus het 
noemt, zich ontwikkelde en zich verspreidde 
over de gehele wereld. U kunt echter voor 
uzelf de volledige betekenis van het Evan-
gelie ontdekken – het ongelooflijke goede 
nieuws – dat Jezus Christus en de apostelen 
predikten. Ditzelfde Evangelie wordt trouw 
en nauwgezet onderwezen door Verenigde 
Kerk van God (Mattheüs 24:14). Vraag voor 
een volledige uitleg aangaande het ware 
Evangelie een gratis exemplaar aan van ons 
boekje Het Evangelie van het Koninkrijk 
of download deze van onze website.

Wat was de boodschap die Jezus Christus 
bracht? Hij verkondigde “het Evangelie 

van het Koninkrijk” (Mattheüs 4:23; 9:35; 
Markus 1:14-15). Het oude Engelse woord 
gospel (evangelie), of “good spell”, betekent 
“goed nieuws”. Het goede nieuws stond 
centraal in Zijn boodschap. Hij omschreef Zijn 
missie met de volgende woorden: “Ik moet 
(...) het Evangelie van het Koninkrijk van God 
verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezon-
den” (Lukas 4:43).

Wat droeg Hij Zijn discipelen op om te 
verkondigen? “Hij zond hen op weg om het 
Koninkrijk van God te prediken” (Lukas 
9:2, 6). Waar gaat deze boodschap over, en 
waarom is het zulk goed nieuws?

Toen Jezus over het Koninkrijk van God 
onderwijs gaf (Lukas 8:1; 9:11; 12:31; 
13:18), zette Hij gewoon de boodschap 
van de Hebreeuwse profeten, van wie de 
woorden zijn opgetekend in het Oude Tes-
tament, voort. Eeuwen daarvoor had God 
trouwe mensen zoals Jesaja, Jeremia, Eze-
chiël, Daniël en Zacharia, geïnspireerd om 
door de moeilijkheden en vernietiging van 
de koninkrijken Israël en Juda heen te kij-

ken naar een geweldige toekomst wanneer 
God Zijn wereldomvattende Koninkrijk op 
aarde zou vestigen onder de regering van 
de Messias.

Lees enkele van hun profetieën die deze 
fantastische toekomstige tijd beschrijven:

“Een wolf zal bij een lam verblijven, een 
luipaard bij een geitenbok neerliggen, een 
kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij 
elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven” 
(Jesaja 11:6). 

“Men zal nergens kwaad doen of verderf 
aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de 
aarde zal vol zijn van de kennis van de heere, 
zoals het water de bodem van de zee bedekt. 
Want op die dag zal de Wortel van Isaï 
[hetgeen verwijst naar de beloofde Messias, 
Jezus] er zijn, Die zal staan als banier voor 
de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken 
vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn” (ver-
zen 9-10).

“Ik keek toe in de nachtvisioenen, en 
zie, er kwam met de wolken van de hemel 
Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot 
de Oude van dagen en men deed Hem voor 
Zijn aangezicht naderbijkomen. Hem werd 
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te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van 
Christus” (Efeze 4:11-12).

Paulus zegt ons: “Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is 
dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde 
Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, 
Die alles in allen werkt” (1 Korinthe 12:4-6).

Geestelijk leiderschap in de Kerk

Een van de gaven die Christus aan Zijn Kerk geeft, is de gave van gees-
telijk leiderschap – apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars 
(Efeze 4:11). Zij zijn belast met de verantwoordelijkheid om het Evangelie 
te prediken en om de Kerk te onderwijzen, te voeden, te beschermen en op 
te bouwen. Goddelijk karakter en geestelijke kwaliteiten die tot voorbeeld 
dienen, worden gevraagd van degenen die met geestelijk leiderschap belast 
zijn (1 Timotheüs 3:1-10; Titus 1:5-9).

Hieronder vallen het liefdevol leiden van Gods kudde (Johannes 21:15-
17) zodat alle leden van dit geestelijke lichaam “komen tot de eenheid van 
het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, 
tot de maat van de grootte van de volheid van Christus” (Efeze 4:13).

Zij dienen het volk van God zodanig te leiden dat zij samenwerken 
in eenheid – om elkaar lief te hebben, te respecteren en te ondersteunen: 
“Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat 
tekortkomt, groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou 
zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen” (1 Korinthe 
12:24-25).

Degenen die door Jezus Christus geleid worden, herkennen in elkaar een 
gemeenschappelijke Geest – namelijk de Geest van God waardoor zij men-
sen van God zijn. Dit zou hen ertoe moeten brengen om samen te werken 
in eenheid om de missie te voltooien die Christus gaf aan de Kerk en haar 
dienaren, namelijk om het Evangelie aan de wereld te verkondigen en om 
de geestelijke groei en ontwikkeling te bevorderen van degenen die mede-
gelovigen worden.

De Kerk die Jezus stichtte is het bijzondere lichaam van mensen die, 
geleid door de Heilige Geest, Gods geboden gehoorzamen en zich er nauw-
gezet op toeleggen om de opdracht die Jezus hun gaf, te voltooien.

De opkomst van een 
vervalst christendom

“Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder 
Mijn Naam (...) en zij zullen velen misleiden” (Mattheüs 24:4-5).

Jezus Christus gaf Zijn discipelen de opdracht om uit alle naties men-
sen tot Zijn discipelen te maken en hen te dopen in Zijn Naam. De 
meeste mensen die bekend zijn met de Bijbel, zijn zich ervan bewust 
dat deze apostelen zich vol overgave op die missie stortten. Hun   

bekeerlingen werden voor het eerst christenen genoemd in de stad Antio-
chië (Handelingen 11:26). Door de eeuwen heen zijn er grote aantallen 
mensen geboren in of bekeerd tot de uiteindelijk honderden denominaties 
die bekend kwamen te staan onder de naam “christendom” – waardoor dit 
’s werelds grootste en meest dominante religie is geworden en nog steeds 
is.

Men neemt aan dat iedereen (of althans bijna iedereen) die zich chris-
ten noemt, volgt in de opvattingen, het onderricht en de gebruiken van 
Jezus Christus. Maar de Bijbel zegt ons dat niet iedereen die de Naam 
van Christus aanneemt ook daadwerkelijk een christen is!

Jezus voorzegde dat sommigen Zijn Naam zouden claimen maar Hem 
door wat ze doen, zouden ontkennen. Hij zei dat zij Hem “Heere, Heere” 
zouden noemen, maar niet zouden doen wat Hij zegt (Lukas 6:46).

Christus en Zijn apostelen spraken over valse profeten, valse aposte-
len en valse broeders. Zij onthulden dat er twee tegenover elkaar staande 
religies zouden ontstaan, die beide zouden beweren christelijk te zijn. De 
ene – de ware Kerk die Jezus stichtte – zou door Gods Geest geleid wor-
den en trouw blijven aan Zijn onderwijs. De andere – geleid en beïnvloed 
door een andere geest – zou de Naam van Christus aannemen, maar Zijn 
onderwijs zodanig verdraaien dat zij een overtuigende vervalsing van de 
ware Kerk van God zou creëren.

Beide zouden Christus’ Naam gebruiken en Zijn autoriteit claimen. 
Beide zouden werken doen die uiterlijk goed en rechtvaardig lijken. 
Beide zouden beweren dat zij Christus’ ware onderricht volgen. Maar 
slechts een van beide zou trouw haar stichter Jezus Christus vertegen-
woordigen. De andere zou de gedachten en harten van de mensheid 
trachten te vangen door de Naam van Christus te verbinden aan religi-

De opkomst van een vervalst christendom
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euze gebruiken en doctrines die niet door de Bijbel ondersteund worden 
en die ook niet door Jezus en Zijn apostelen werden toegepast of goedge-
keurd.

De apostelen waarschuwden Jezus’ volgelingen herhaaldelijk om op 
hun hoede te blijven voor valse leraars die vervalste christelijke leerstel-
lingen zouden introduceren. Jezus Zelf waarschuwde: “Pas op dat nie-
mand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam (...) en zij 
zullen velen misleiden” (Mattheüs 24:4-5).

Het Nieuwe Testament geeft een kort en bondig historisch verslag van 
de wortels van deze twee religies die beide beweren christelijk te zijn – 
de ene is christelijk, de andere is vervalst. Christus’ apostelen beschreven 
de oorsprong van elk van beide en hun fundamentele kenmerken.

We hebben de beschrijving die door de apostelen van de door Jezus 
gestichte Kerk werd gegeven al bekeken. Laten we nu een blik werpen 
op het verslag dat ze ons geven van die andere, verondersteld christelijke 
religie – die de waarheid verdraaide en uiteindelijk zoveel machtiger en 
invloedrijker werd dan de kleine Kerk waarvan Jezus beloofde dat die 
nooit verloren zou gaan.

Leringen van mensen

Waar halen de meeste kerken hun leerstellingen en gebruiken van-
daan? De meeste van hun leden nemen aan dat deze uit de Bijbel of van 
Jezus Christus Zelf afkomstig zijn. Maar is dat wel zo?

Jezus gaf Zijn apostelen de opdracht om anderen precies datgene te 
leren wat Hij hun had geleerd – “leer hun alles onderhouden wat ik jullie 
heb opgedragen” (Mattheüs 28:19, GNB). Hij veroordeelde het vervangen 
van Gods geboden door tradities en menselijke redeneringen. Over de 
Farizeeën, de Joodse religieuze leiders in Zijn tijd, zei Hij: “Want terwijl 
u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de 
mensen (...) U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan 
uw overlevering te houden” (Markus 7:8-9).

Jezus onderwees dat Zijn Kerk de geboden van God diende te onder-
houden: “Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht” 
(Mattheüs 19:17). Hij waarschuwde: “Velen zullen op die dag tegen 
Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd 
[gepredikt], en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel 
krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; 
ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!” (Mattheüs 7:22-23). Hij 
wist dat er valse leraars zouden opstaan die de geboden van God zouden 
afwijzen voor een vervalst evangelie van wetteloosheid!

Net als Jezus onderwezen ook de apostelen consequent gehoorzaam-
heid aan God. Petrus en de andere apostelen riskeerden hun leven om 

duidelijk te maken dat men “aan God meer gehoorzaam (moet) zijn dan 
aan mensen” (Handelingen 5:29). Paulus liet dezelfde toewijding zien 
als de andere apostelen – aan een leven in gehoorzaamheid. “Door hem 
[Christus] gaf God mij het voorrecht apostel te zijn, met de opdracht om 
ter ere van Christus mensen uit alle volken tot geloof en gehoorzaamheid 
aan God te brengen” (Romeinen 1:5, GNB).

Paulus waarschuwde later de leden van de gemeente te Kolosse om 
vast te houden aan wat hij hun had onderwezen: “Zoals u dan Christus 
Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opge-
bouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent” 
(Kolossenzen 2:6-7).

Paulus volgde het voorbeeld van Christus toen hij de Kolossenzen 
ervoor waarschuwde om geen tradities aan te nemen als vervanging van 
de geboden van God: “Pas op dat niemand u als buit meesleept door de 
filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de men-
sen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Chris-
tus” (Kolossenzen 2:8; vergelijk Markus 7:8-9, 13).

Waarom lieten Jezus Christus en de apostelen zulke nadrukkelijke 
waarschuwingen klinken dat men de tradities van mensen moest mijden?

Ondermijning van binnenuit

Terwijl de apostelen alles in het werk stelden om meer en meer 
gemeenten van gelovigen onder de volkeren te stichten, deed zich een 
fenomeen voor dat uiteindelijk resulteerde in een andere, uiterlijk chris-
telijke, religie – echter wel een die zeer verschillend was van de Kerk die 
Jezus en Zijn apostelen stichtten. 

Nieuwe, andere doctrines werden op subtiele wijze geïntroduceerd. 
Sommigen begonnen van binnenuit de Kerk te ondermijnen door het 
onderwijs van Christus’ apostelen te betwisten en tegen te spreken. Pau-
lus waarschuwde: “Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zin-
loos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. Men moet 
hun de mond snoeren. Zij brengen hele huisgezinnen in verwarring, door 
te leren wat onbehoorlijk is, om schandelijke winst” (Titus 1:10-11).

Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen gaf Paulus zijn mede-
oudste Titus de opdracht om zorgvuldig de achtergrond, kennis en het 
karakter te onderzoeken van iedere persoon die hij als ouderling wilde 
aanstellen: “Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een beheerder 
van het huis van God, niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd 
aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst (...) iemand die zich 
houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat 
hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en 
ook de tegensprekers te weerleggen” (verzen 7, 9).

De opkomst van een vervalst christendom
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In toenemende mate begonnen “valse leraars” af te wijken van het 
onderwijs van de ware apostelen van Christus, en dit te ondermijnen. 
Paulus waarschuwde de gemeente in Rome: “En ik roep u ertoe op, 
broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en 
struikelblokken opwerpen tegen het 
onderricht dat u hebt ontvangen, en 
keer u van hen af. Want zulke mensen 
dienen niet onze Heere Jezus Christus, 
maar hun eigen buik, en door fraaie 
woorden en mooie praat bedriegen zij 
de harten van de argeloze mensen. Want 
uw gehoorzaamheid is tot allen doorge-
drongen. Ik verblijd mij dan ook over u 
en ik wil dat u wijs bent wat het goede 
betreft, maar ook oprecht wat het kwade 
betreft” (Romeinen 16:17-19).

Elkaar bestrijdende religieuze leiders, 
die zich voordeden als dienaren van 
Christus, begonnen hun eigen valse doc-
trines te onderwijzen tegen het onder-

richt van Christus’ apostelen en Zijn andere trouwe dienstknechten in. In 
eerste instantie betrof het voornamelijk mensen met een Joodse achter-
grond. Maar vervolgens stonden in de Kerk ook valse leraars op die een 
andere achtergrond hadden. De ontwrichtende doctrines die uiteindelijk 
de meest invloedrijke bleken te zijn, waren een mix van heidense en mis-
leidende Joodse filosofieën vermengd met het mysticisme dat in die tijd 
zo populair was.

Simon de Tovenaar was zo’n valse leraar die al vroeg in de Schrift 
genoemd wordt. Na zijn doop door Filippus probeerde Simon om het 
apostelschap van Petrus te kopen, in de hoop zo de macht te krijgen 
om anderen de Heilige Geest te geven. Hij werd gemotiveerd door een 
verlangen naar macht en invloed, wendde zijn bekering voor en kreeg 
het zodoende voor elkaar om gedoopt te worden in een schijn van chris-
telijkheid (Handelingen 8:9-23). Historische bronnen van latere datum 
laten zien dat hij verschillende elementen van het heidendom en mysti-

cisme vermengde met een vervalste christelijke filosofie. Een gevaarlijke 
trend was ontstaan. Al spoedig verschenen er “valse apostelen”, “valse 
leraars” en “valse broeders” op het toneel.

Een vervalst christendom was geboren. En het zou groeien. Paulus 
stelde in zijn afscheid van de oudsten van de gemeente te Efeze: “Want 
dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, 
die de kudde niet sparen; en dat uit uw eigen midden mannen zullen 
opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken ach-
ter zich aan. Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, 
nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wij-
zen” (Handelingen 20:29-31).

Een ander evangelie wint terrein

De impact van afwijkende leerstellingen verwoestte de vroege Kerk. 
Christenen in de Romeinse provincie Galatië keerden zich bijvoorbeeld 
en masse af van het onderwijs van de apostel Paulus en begonnen een 
vervalst, door deze valse apostelen slinks bedacht evangelie aan te han-
gen.

Paulus beschreef de manier waarop ze te werk gingen en het effect 
dat deze valse leraars hadden op de christenen te Galatië: “Ik verwonder 
mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van 
Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander 
is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie 
van Christus willen verdraaien” (Galaten 1:6-7).

De gemeenteleden in dat gebied werden meegezogen in een van de 
vele sekten waaruit het opkomende valse christendom bestond. Paulus 
had te kampen met religieuze geschillen die door Joden en heidenen in 
de gemeente te Galatië werden voortgebracht.

Deze sluwe huichelaars verwierpen het Evangelie dat Paulus had 
onderwezen niet ronduit. Ze verdraaiden eenvoudigweg bepaalde aspec-
ten ervan. Vervolgens kregen ze de christenen te Galatië zo ver dat zij 
hun evangelie aannamen – een dodelijke mix van waarheid en dwaling. 
Het bevatte voldoende waarheid om rechtvaardig en christelijk te lijken, 
maar het bevatte ook meer dan voldoende dwaling om ervoor te zorgen 
dat eenieder die dit evangelie zou aanvaarden, geen behoud zou ontvan-
gen.

Merk Paulus’ vernietigende veroordeling van dat “andere” evange-
lie op: “Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie 
zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij 
vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als 
iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die 
zij vervloekt” (verzen 8-9).

Jezus onderwees dat Zijn Kerk de geboden van God 
diende te onderhouden. Hij wist dat er valse leraars 
zouden opstaan die de geboden van God zouden af-
wijzen voor een vervalst evangelie van wetteloosheid!
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Een evangelie van wetteloosheid

Jezus waarschuwde Zijn apostelen dat dit zou gebeuren: “En er zullen 
veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de 
wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen” (Mattheüs 
24:11-12). Jezus legde uit dat wetteloosheid, het belangrijkste onderdeel in 
de boodschap van de valse leraars, hun ideeën aantrekkelijk en populair 
zou maken. Het negeren van Gods wetten zou uiteindelijk de basis vormen 
voor een populair en succesvol vervalst christendom.

De valse profeten verdraaiden hun boodschap en doctrines door Jezus 
wel verbaal als hun “Heere” te erkennen, maar ondertussen te weigeren 
Hem te gehoorzamen (Lukas 6:46). Jezus Zelf waarschuwde voor hun 
misleidende, sluwe aanpak: “Maar wees op uw hoede voor de valse profe-
ten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige 
wolven zijn” (Mattheüs 7:15).

Jezus maakte duidelijk dat leraars die uiterlijk onschuldig lijken en 
vrome, religieuze daden verrichten, maar ondertussen wetteloosheid onder-
wijzen, niet Zijn apostelen of dienaren zijn: “Velen zullen op die dag tegen 
Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en 
in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? 
Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u 
die de wetteloosheid werkt!” (verzen 22-23).

Gods wet: de religieuze strijd

Controverses over Gods wet ontstonden in de Kerk zodra de eerste 
heidenen waren bekeerd. Sommige Joodse gelovigen wilden de heidenen 
de besnijdenis en andere fysieke verplichtingen opleggen. Zij eisten dat 
de heidense gelovigen ook fysiek besneden zouden worden om behoud 
te ontvangen (Handelingen 15:1).

Tijdens een grote bijeenkomst in Jeruzalem stelden de apostelen en 
oudsten vast dat fysieke besnijdenis geen voorwaarde was voor heidenen 
om behoud te ontvangen (Handelingen 15:2, 5-10). Petrus merkte op dat 
God kort daarvoor de Heilige Geest had gegeven aan verschillende hei-
denen zonder dat zij besneden waren, waardoor Hij op die manier Zijn 
wil hierin duidelijk maakte (vers 8; Handelingen 11:1-4, 15-18).

Diezelfde Joden eisten ook dat de heidenen de tempelceremonies en 
rituelen die verwezen naar belangrijke geestelijke zaken zoals het offer 
van Christus, in acht zouden nemen. De apostelen hielden voet bij stuk 
dat Christus’ offer afdoende was voor de vergeving van de zonden door 
de genade van God (Hebreeën 7:26-27).

De tempeloffers en rituelen waren slechts tijdelijke instellingen tot 
het offer van het ware “Lam van God” (Johannes 1:29) en Zijn werk 
in de levens van de gelovigen gekomen was. De apostelen onderwezen 

dat ze niet langer vereist waren (Handelingen 15:11; Hebreeën 9:1-15) 
omdat ze betrekking hadden op “voedsel en dranken en verscheidene 
wassingen, vleselijke verordeningen, die opgelegd waren tot op de tijd 
van de betere orde” (Hebreeën 9:10).

Maar de apostelen schaarden Gods geestelijke wetten, die samenge-
vat worden in de Tien Geboden, nooit onder dezelfde categorie als “vle-
selijke verordeningen”. Ze riepen altijd op tot gehoorzaamheid aan Gods 
geboden. Paulus maakte dit duidelijk: “Besneden zijn is niets en onbe-
sneden zijn is niets, maar het in acht nemen van de geboden van God” 
(1 Korinthe 7:19). Hij concludeerde: “Doen wij dan door het geloof de 
wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet” (Romeinen 3:31).

Een verwrongen begrip van Gods genade

Zoals Jezus al had voorzegd, vielen gewetenloze leraars het onderwijs 
van Paulus en de andere apostelen aan en verdraaiden hun betekenis (2 
Petrus 3:15-16). Door de woorden van de apostelen te verdraaien, eerst 
ten aanzien van genade en vervolgens met betrekking tot “vleselijke ver-
ordeningen” die niet langer vereist waren, ontdekten ze een manier om 
hun eigen wetteloze gedrag goed te praten: “Want er zijn sommige men-
sen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, 
goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, 
en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verlooche-
nen” (Judas 1:4).

Voor hen was genade het excuus om te zondigen – Gods wet te over-
treden – door hun toe te staan om het Schriftuurlijke onderwijs dat hun 
niet aanstond te negeren. Ze legden Paulus’ uitleg dat we behoud niet 
kunnen verdienen door onze eigen “werken” uit als een excuus om dan 
ook niet eens meer te proberen God te gehoorzamen.

Petrus wees op hun werkelijke probleem. Zij zijn het die “het gezag 
verachten; die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken 
om al wat eer toekomt, te lasteren” (2 Petrus 2:10). Een algemeen ken-
merk van deze misleiders was hun verlangen om de apostelen en de oud-
sten die de ware herders van Gods kudde waren, verbaal aan te vallen en 
hun gezag te ondermijnen.

Als gevolg daarvan, zo zegt Petrus, hebben zij “de rechte weg verlaten 
en zijn verdwaald (...) Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin 
te spreken, verlokken zij met de begeerten van het vlees en met los-
bandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in 
dwaling verkeren. Zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de 
verdorvenheid zijn” (verzen 15, 18-19).

Nu ontwikkelde zich een nog onheilspellender probleem onder de ver-
strooide gemeenten van Gods volk. Valse leraars begonnen nu in plaats 
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van te proberen om de heidenen nog meer wetten op te leggen, Gods 
genade juist uit te buiten – door te verdedigen dat christenen bevrijd zijn 
van de wet en die niet langer hoeven te houden. God zegt echter dat het 
overtreden van Zijn wet zonde is (1 Johannes 3:4).

Deze leraars stelden Gods wet onterecht voor als een onnodige last. 
Johannes reageerde daarop: “Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn 
geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last” (1 Johan-
nes 5:3).

In tegenstelling tot het idee dat men bevrijd is van de wet, noemt 
Jakobus Gods geboden een “koninklijke wet” en een “wet van de vrij-
heid” (Jakobus 2:8-12). God ontwierp Zijn wet als garantie voor vrij-
heid van de gevolgen van zaken als overspel, moord, diefstal, fraude en 
begeerte.

Zonde, en niet Gods wet, is het dat ons tot slaven maakt (Romeinen 
6:6). We worden vrijgemaakt van het zijn van slaaf van de zonde door 
God te gehoorzamen (vers 17). Paulus legt uit dat gehoorzaamheid en 
rechtvaardigheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. “Niet de 
hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders 
van de wet zullen gerechtvaardigd worden” (Romeinen 2:13).

Vraag ons gratis boekje Het nieuwe verbond: is Gods wet afgeschaft? 
aan of download deze van onze website om de waarheid over wet en 
genade beter te begrijpen.

Satan de duivel: de meesterverleider

De Schrift onthult dat degenen die deze wetteloze principes verspreid-
den, onder invloed stonden van een onzichtbare geestelijke macht, Satan 
de duivel. Paulus zei: “Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieg-
lijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. 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 gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken” (2 Korinthe 
11:13-15).

Satan haat Gods wet. Hij is de meesterverleider. En natuurlijk zal hij 
geen gelegenheid voorbij laten gaan om de Kerk die Christus gesticht 
heeft, te infiltreren.

Om dit doel te bereiken gebruikt Satan mensen om andere mensen te 
misleiden. Het is gemakkelijk voor hem om menselijke wezens te beïn-
vloeden die graag anderen onderwijzen als ze gedreven worden door per-
soonlijke ambitie. Dit is vooral waar als het hun ontbreekt aan een juist 
begrip van de Schrift. Satan maakt simpelweg gebruik van hun verlangen 
om geestelijke leraars te zijn. Hij verleidt ontvankelijke individuen om 
lippendienst te verrichten aan Christus, terwijl ze ondertussen hun eigen 

geloofsopvattingen ontwikkelen en delen van Gods wetten negeren of zich 
daar niet aan houden.

Paulus gaf Timotheüs de opdracht om “sommigen te bevelen geen 
andere leer te onderwijzen” en “een rein hart, een goed geweten en een 
ongeveinsd geloof (te hebben) (...) Sommigen zijn daarvan afgeweken en 
hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Zij willen leraars van de wet zijn 
en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk 
benadrukken” (1 Timotheüs 1:3, 5-7).

Oprechte, maar misleide religieuze leiders kunnen en zullen doctrines 
aanvaarden die hun in hun gedachten toestaan om sommige van Gods 
geboden te breken. Vervolgens overtuigen zij anderen ervan om dezelfde 
doctrines te geloven als zijzelf. Helaas overtuigen zij zichzelf ervan, onder 
invloed van de duivel, dat hun misleide ideeën rechtvaardig zijn – dat 
God behagen in hen schept. Zij geloven de valse doctrines die ze onder-
wijzen. Hoewel ze oprecht zijn, zijn ze oprecht misleid.

Paulus zegt over “de wetteloze”, een toekomstige leraar die doctrines 
zal onderwijzen die tegengesteld zijn aan Gods wetten: “Hem, wiens 
komst overeenkomstig de werking van de satan is (...) met allerlei mis-
leiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de 
liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En 
daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen 
geloven” (2 Timotheüs 2:9-11). Waarschijnlijk beseft geen enkele mis-
leide leraar dat hij in werkelijkheid Satans standpunt vertegenwoordigt en 
onderwijst.

Door echter een vervalste, christelijke religie te creëren – een die niet 
in alles anders is dan de ware Kerk, maar die enkele van de essentiële Bij-
belse leerstellingen die tot het eeuwige leven leiden, verwerpt – probeert 
Satan Gods plan van behoud voor de gehele mensheid te dwarsbomen. 
Vergeet niet dat Jezus gezegd heeft: “Wilt u tot het leven ingaan, neem 
dan de geboden in acht” (Mattheüs 19:17). Dat is nu precies wat de duivel 
wil voorkomen. Hij promoot een christendom dat zonder wetten is, een 
christendom waarbij we selectief Gods geboden kunnen gehoorzamen – 
of zelfs negeren.

Wetteloosheid in verscheidene gradaties is waar het in Satans vervalste 
doctrines om draait. Het is zijn doel om de mensen ervan te overtuigen 
dat ze Christus dienen, terwijl ze in werkelijkheid van behoud verstoken 
blijven doordat hun begrip van wat zonde is, versluierd is, zodat ze zul-
len blijven zondigen – zodat ze in bepaalde mate wetteloosheid blijven 
beoefenen. Om zijn doel te bereiken maakt Satan gebruik van de men-
selijke natuur. Hij beïnvloedt mensen zodanig dat ze zijn misleidingen 
gaan geloven (1 Johannes 5:19; Openbaring 12:9). Satan houdt echter net 
voldoende van de waarheid over in zijn doctrines dat de mensen geloven 
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Veranderende standpunten van Bijbel-
geleerden ten aanzien van Gods wet

tijd, althans voor wat betreft het onder-
wijs aangaande Gods gerechtigheid en 
rechtvaardiging. De tweede aanname was 
een logisch gevolg van de eerste. Als Pau-
lus dezelfde ontdekking qua geloof heeft 
gedaan als Luther, dan moet hij ook tegen 
dezelfde misvattingen als Luther geageerd 
hebben” (The Justice of God, 1994, 
pagina 13-14).

Als gevolg van deze onjuiste aannames 
concludeerde Luther dat Christus’ dood de 
wetten van God uit het Oude Testament 
afschafte. Hij leidde onterecht af dat Pau-
lus hetzelfde had onderwezen.

Maar dat was niet wat Paulus geloofde 
of onderwees. Gedurende de 30 daaraan 
voorafgaande jaren werd Paulus’ gehoor-
zaamheid aan het onderwijs uit het Oude 
Testament keer op keer bevestigd door 
vele christelijke en Joodse geleerden.

Hier volgen enkele commentaren van 
geleerden over dit onderwerp uit Remo-
ving Anti-Judaism from the Pulpit 
(samengesteld door Howard Kee, emeritus 
hoogleraar Bijbelse studies aan de Univer-
siteit van Boston, en Irvin Borowsky, voor-
zitter van het American Interfaith Institute, 
1996). 

John Pawlikowski, hoogleraar Sociale 
Ethiek aan de Catholic Theological Union 
in Chicago, zegt: “De geclaimde totale 
weerstand tegen de Torah [onderwijs uit 
het Oude Testament], die theologen, voor-
namelijk in de Protestantse kerken, veelal 
tot uitgangspunt hebben genomen voor 
hun theologische contrast tussen het chris-
tendom en het judaïsme (vrijheid/genade 
versus de Wet) blijkt nu te rusten op iets 
wat geen vaste grond onder de voeten 
kent” (pagina 32). 

En: “Het wordt nu meer en meer dui-
delijk voor Bijbelgeleerden dat het gebrek 
aan een diepe onderdompeling in de geest 
en inhoud van de Hebreeuwse Geschriften 
de huidige christen voorziet van een inge-

korte versie van Jezus’ boodschap. Het 
gevolg daarvan is dat sprake is van een 
zogenaamde ontmande versie van Bijbelse 
geestelijkheid” (pagina 31).

Robert Daly, hoogleraar theologie en 
priester-jezuïet, zegt: “Anti-Joods te zijn 
is hetzelfde als, botweg vanuit christelijk 
perspectief gezegd, antichristelijk te zijn” 
(pagina 52). 

Frederick Holmgren, onderzoekshoog-
leraar Oude Testament, verbonden aan 
een seminarie in Chicago, legt het belang 
uit van de ontdekkingen van deze geleer-
den: “Ondanks Jezus’ conflict met som-
mige wetgeleerden uit Zijn tijd zien zowel 
Joodse als christelijke geleerden Hem als 
Iemand die de Wet zowel respecteerde als 
gehoorzaamde.”

Hoogleraar Holmgren legt ook uit dat 
“Jezus de Torah van Mozes omarmde; Hij 
is niet gekomen om deze te beëindigen 
maar om deze te vervullen (Mattheüs 
5:17) – om de reikwijdte van de wet 
verder door te trekken. Daarnaast hield 
Hij degenen die naar Hem toekwamen in 
hun zoektocht naar het eeuwige leven de 
wet voor als een essentieel onderdeel dat 
in acht genomen dient te worden (Lukas 
10:25-28)” (pagina 72).

Deze en andere christelijke geleerden 
zijn van mening aan het veranderen ten 
aanzien van de status van Gods wetten in 
het Nieuwe Testament. 

Men kan alleen maar hopen dat vele 
anderen door hun voorbeeld aangemoe-
digd worden om ook hun eigen vooroorde-
len ten aanzien van het gehoorzamen van 
de Tien Geboden te veranderen.

Het is echter hoogst onwaarschijnlijk 
dat deze mening wijdverbreid aangeno-
men en geaccepteerd zal worden omdat 
“het denken van het vlees is vijandschap 
tegen God. Het onderwerpt zich namelijk 
niet aan de wet van God, want het kan dat 
ook niet” (Romeinen 8:7).

In het reguliere christendom is eerbied 
voor Gods wet sinds de Protestantse 

Reformatie zeer aan verandering onderhe-
vig geweest. Aan de ene kant beschouwde 
men de Tien Geboden als de grootste 
morele wet die de mensheid ooit heeft 
gekend. Aan de andere kant werden de 
Tien Geboden veelal beschouwd als té 
inconsequent of willekeurig om verplicht te 
zijn voor christenen.

Deze tegengestelde meningen ten aan-
zien van Gods geboden werden duidelijk 
in de 16e eeuw in de theologische geschil-
len tussen Maarten Luther en Johannes 
Calvijn, de voornaamste stichters van de 
protestantse theologie.

Calvijn meende dat christenen de Tien 
Geboden dienen te houden, ondanks het 
feit dat hij zelf boog voor traditie door de 
zevende dag van de week uit het Vierde 
Gebod te vervangen voor de eerste dag 
van de week. Niettegenstaande het feit 
dat Calvijns mening populair was in de 
voorbije eeuwen, verloor deze toch lang-
zaam maar zeker terrein.

Tegenwoordig hanteren de meeste chris-
telijke denominaties wat hun handelingen 
betreft Luthers standpunt ten aanzien van 
de geboden van God. Luther nam abusie-
velijk aan dat Paulus de autoriteit van het 
Oude Testament verworpen had, zoals ook 
Luther zelf de autoriteit van de katholieke 
hiërarchie in zijn tijd verworpen had. Maar 
Luthers perceptie van Paulus’ onderwijs 
was niet correct.

Luther zag in dat Paulus behoud door 
genade als gevolg van geloof onderwees 
(Efeze 2:8). Maar Luther trok dit onderwijs 
iets te ver door, en daarin ligt de bron van 
zijn enorme vergissing die later de mening 
van honderden miljoenen mensen over de 

gehele wereld heeft gevormd. 
Hij onderwees namelijk dat behoud ver-

kregen wordt door geloof alleen. Hiermee 
bedoelde hij dat de wetten in het Oude 
Testament, waaronder de Tien Gebo-
den, niet bindend zijn voor christenen. 
Hij leerde dat eenvoudigweg geloof in 
Christus voldoende is om behouden te 
worden – dat geloof alles is wat daarvoor 
noodzakelijk is. 

Als gevolg daarvan stelde Luther het-
geen geschreven is in het Oude Testament 
tegenover hetgeen geschreven is in het 
Nieuwe Testament.

James Dunn, hoogleraar op de Light-
foot-leerstoel Goddelijkheid van de Uni-
versiteit van Durham, Engeland, legt uit 
dat Luthers eerste onterechte aanname 
was dat Paulus’ persoonlijke ervaring in 
het judaïsme identiek was aan zijn eigen 
ervaring in het katholicisme in zijn tijd. 
Luther nam abusievelijk aan dat Paulus 
moeite had met zijn eigen persoonlijke 
relatie tot Gods wet.

Dunn legt vervolgens uit: “Het probleem 
met dit alles is dat als Paulus uitdrukkelijk 
spreekt over zijn eigen ervaring vóórdat hij 
christen werd, hiervan geen sprake blijkt te 
zijn (...) In Filippenzen 3:6 stelt hij eenvou-
digweg dat hij zichzelf vóór zijn bekering 
zag als ‘wat de rechtvaardigheid betreft 
die in de wet is, onberispelijk’.“

“Met andere woorden, er is geen 
aanwijzing of hint dat er een periode 
is geweest van door schuldgevoel ver-
scheurde angst [in Paulus], zoals wel door 
Luther werd ervaren.”

“De tweede aanname van Luther,” zo 
vervolgt Dunn, “was dat het judaïsme 
in de tijd van Paulus hetzelfde was als 
het middeleeuwse katholicisme in Luthers’ 
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dat ze Christus volgen. Maar hij introduceert voldoende afwijkingen en 
dwaling dat hij de mensen ervan weerhoudt om te leven op de manier die 
God verlangt als voorwaarde om het eeuwige leven te kunnen beërven.

Waarom ongehoorzaamheid een aantrekkingskracht heeft op de 
menselijke natuur

Satan is succesvol in het misleiden van de mensheid, en daar is een 
goede reden voor. De apostel Paulus legt uit dat het natuurlijke denken 
van een mens – het verstand dat niet geleid wordt door Gods Geest – niet 
altijd het doel achter Gods wetten kan zien. “Maar de natuurlijke mens 
neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid 
voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoor-
deeld worden” (1 Korinthe 2:14).

De meeste mensen staan niet openlijk vijandig tegenover Gods wet-
ten. Over het algemeen erkennen ze dat dingen als moord en diefstal ver-
keerd zijn. Ze staan echter wel vijandig – wellicht zonder het zelf te her-
kennen als vijandigheid – tegenover wetten die hun eigen persoonlijke, 
natuurlijke manier van denken uitdagen. In die zin heeft wetteloosheid 
een aantrekkingskracht op mensen.

Paulus legt uit waarom ongehoorzaamheid een aantrekkingskracht 
heeft op onze basisinstincten: “Immers, het denken van het vlees is vij-
andschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van 
God, want het kan dat ook niet” (Romeinen 8:7). Het vleselijke denken 
ontbreekt het niet alleen aan geestelijk onderscheidingsvermogen, het 
stoort zich aan Gods in Zijn wetten tot uitdrukking komende autoriteit.

Deze zondige neiging noemen we de menselijke natuur – een combi-
natie van menselijke zwakheid en verworven houdingen die het resultaat 
zijn van Satans invloed op mensen. Satan maakt gebruik van de men-
selijke natuur. Hij gebruikt zijn valse leraars om andere mensen ervan 
te overtuigen dat zij “bevrijd” zijn van de wetten van God, en geeft hun 
zodoende een excuus voor hun neiging om vijandig te staan tegenover 
Gods wetten. Dus in plaats van een leven vol wetteloosheid achter zich te 
laten, gaan de mensen die door deze leugen misleid zijn voort in zonde. 
Door te denken dat hun ongehoorzame daden toegestaan zijn door God 
zijn zij niet in staat om, althans voor wat sommige daden en overtuigin-
gen betreft, het gevaar van hun zondige daden in te zien.

Maar de apostel Jakobus maakt duidelijk dat deze benadering en hou-
ding ten opzichte van Gods koninklijke wet volledig onjuist is: “Want 
wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig 
geworden aan alle geboden” (Jakobus 2:10). 

De context laat zien dat Jakobus spreekt over de Tien Geboden (ver-
zen 8-9, 11). Gods fundamentele wet bestaat uit 10 punten, en Hij ver-

wacht van ons dat wij deze alle in acht nemen – zowel naar de letter als 
naar de geest.

Het begin van de afval van de waarheid

Christus prees de gemeente te Efeze omdat zij weigerde de valse 
leraars te volgen die trachtten misbruik te maken van hun menselijke 
natuur en hen trachtten te verleiden: “Ik ken uw werken, uw inspanning 
en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en 
dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij aposte-
len zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn” 
(Openbaring 2:2).

Maar niet iedereen in elke gemeente volgde het voorbeeld van de 
gemeente te Efeze. Velen accepteerden het onderwijs van de valse apostelen 
en vervielen in zonde. Dat is de reden waarom Petrus schreef: “Want als zij 
de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heere 
en Zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en 
daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger geworden 
dan het eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg 
van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die hebben 
leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd 
was” (2 Petrus 2:20-21).

Mensen begonnen het onderwijs van Christus’ ware apostelen de rug 
toe te keren. Ze aanvaardden de filosofieën van valse leraars. Petrus had 
hen er expliciet voor gewaarschuwd dat dit zou gebeuren. Hij zei dat “er 
ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkin-
gen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, 
Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En 
velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, 
op hun verderfelijke wegen navolgen” (2 Petrus 2:1-2).

Petrus hield er rekening mee dat niet slechts enkele – maar vele – chris-
tenen zich af zouden keren van de waarheid om doctrines te volgen die 
de vleselijke natuur meer aan zouden spreken. Later bevestigde Johannes 
dat dit inderdaad is wat er gebeurde: “Zij zijn uit ons midden weggegaan, 
maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden 
zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen 
uit ons zijn” (1 Johannes 2:19).

Barnabas en Paulus troffen een valse profeet aan die vastbesloten 
was om mensen van de waarheid weg te leiden. “En toen zij het eiland 
doorgegaan waren tot Pafos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een 
valse profeet, een Jood van wie de naam Barjezus was. Hij hoorde bij de 
stadhouder Sergius Paulus (...) Maar Elymas (...) ging tegen hen in en pro-
beerde de stadhouder van het geloof af te houden” (Handelingen 13:6-8).
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Bij andere gelegenheden lag het probleem bij valse broeders (Galaten 
2:4). Paulus refereerde aan zijn verzoekingen “door rivieren, in gevaar 
door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant 
van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op 
zee, in gevaar onder valse broeders” (2 Korinthe 11:26).

Deze valse christenen vormden niet alleen een ware bedreiging voor de 
veiligheid en effectiviteit van Paulus, maar zij waren ondertussen ook een 
aanzienlijk deel van de zichtbare christelijke gemeenschap gaan vormen. 
Sommigen van hen zullen uiteindelijk de groep van Gods uitverkoren 
mensen wel hebben verlaten, maar zullen zich toch christenen zijn blijven 
noemen. Anderen werden lid van nieuwe sekten waarvan men veronder-
stelde dat ze vrijgemaakt zijn onder de noemer christelijk te zijn. En weer 
anderen bleven waarschijnlijk onderdeel vormen van de gemeenschap van 
ware gelovigen en tastten zodoende in de loop der tijd de gemeenten aan 
met hun afvallige onderwijs.

Een vervalst christendom begon vaste grip te krijgen.

Ware christenen uit de gemeente gezet

Terwijl het onderwijs door de valse dienaren aan populariteit won, 
groeide het aantal volgelingen langzaam maar zeker uit tot het merendeel 
in sommige gemeenten. De apostel Johannes verhaalt van een dergelijk 
tragisch voorval: “Ik heb aan de gemeente geschreven; maar Diotrefes, 
die steeds onder hen de eerste wil zijn, erkent ons niet. Daarom zal ik, 
als ik kom, de werken die hij doet, in herinnering brengen. Hij belastert 
ons met kwaadaardige praatjes; en hiermee nog niet tevreden, erkent 
hijzelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en 
stoot hen uit de gemeente” (3 Johannes 1:9-10).

Hoe ongelooflijk dit ook klinkt, maar degenen die trouw bleven aan 
het onderwijs van de apostelen werden uit deze gemeente gezet! Zij 
waren in de minderheid gekomen. De meerderheid had ervoor gekozen 
om Diotrefes te volgen die, in zijn verlangen naar macht en invloed, de 
apostel Johannes valselijk beschuldigd had. Satan was erin geslaagd om 
zijn dienaar in deze gemeente aan te stellen die de trouwe dienaren van 
Jezus Christus eruit wierp.

Vergeet niet dat Jezus Zijn ware dienaren al had gewaarschuwd dat dit 
zou gebeuren: “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en 
breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor 
naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het 
leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede 
voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van 
binnen roofzuchtige wolven zijn” (Mattheüs 7:13-15).

Hij zei ook, zoals reeds aangehaald: “‘Hoe treffend heeft de profeet 

Jesaja over huichelaars als u gezegd: Dit volk, zegt God, bewijst mij 
slechts lippendienst, maar hun hart is niet bij mij. Hun eredienst heeft 
geen enkele waarde: wat zij leren en opleggen, zijn louter menselijke 
wetten!’ En hij ging verder: ‘De wet van God legt u naast u neer, maar 
aan de traditie van mensen houdt u vast’” (Markus 7:6-8, GNB).

Nu kunnen we begrijpen waarom Paulus de christenen te Rome uit-
legde wat de juiste benadering is van mensen die scheuringen binnen de 
Kerk veroorzaakten: “Broeders en zusters, ik vraag u nadrukkelijk: houd 
hen in het oog die tweedracht zaaien en ergernis veroorzaken, wat regel-
recht ingaat tegen wat u is geleerd. Ga hun uit de weg” (Romeinen 16:17, 
GNB).

Vervalst christendom krijgt de overhand

Tegen het einde van de derde eeuw vormden de ware dienaren van 
God een duidelijke minderheid onder degenen die zichzelf christenen 
noemden. Het vervalste christendom had de overhand gekregen.

Valse leraars vergaarden op succesvolle wijze een grotere groep aan-
hangers dan de trouwe dienaren van God. De geschiedenis laat echter 
wel zien dat de vervalste sekten verdeeld waren in hun geloofsovertuigin-
gen. Er bestonden verschillende groeperingen onder hen.

Desalniettemin groeide, ondanks hun verdeeldheid en vervalsing, de 
aanhang van dit nieuwe christendom in rap tempo en werd zo de zicht-
bare christelijke kerk. Hun bewering dat ze behoud aanbieden zonder 
de noodzaak van ware bekering, bevatte net voldoende waarheid om de 
massa aan te spreken.

Ondanks de onjuistheden leek dit christendom hoop te bieden die niet 
in enige heidense religie van die tijd te vinden was. Geen enkele van de 
heidense religies bood een geloofwaardige manier waarop mensen ver-
geving van zonden zouden kunnen ontvangen en eeuwig leven zouden 
kunnen verkrijgen.

Deze nieuwe religie leek dat juist wel te bieden. Helaas realiseerden 
de volgelingen zich niet dat deze beloften zonder ware bekering nutteloos 
waren.

Tegen het einde van de derde eeuw was dit vervalste christendom 
verworden tot een kibbelende en tot op het bot verdeelde religie. Maar 
aan het begin van de vierde eeuw gebeurden er twee dingen die plots de 
koers van de christelijke geschiedenis veranderden. Ten eerste verhevigde 
de Romeinse keizer Diocletianus de politiek van christenvervolging 
van veel van zijn voorgangers in Rome door te verordonneren dat alle 
christelijke manuscripten verbrand moesten worden. Dit bewerkstelligde 
opnieuw een klimaat van angst in de christelijke gemeenschap. Tien jaar 
later kwam een andere keizer, Constantijn, aan de macht. Hij had welis-
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Vroege ontwikkelingen die de toe-
komst van de Kerk beïnvloedden

Veel leden van deze gemeenten waren 
trouw gebleven ondanks vele tegenslagen 
en beproevingen. Maar anderen hadden 
hun eerste liefde verloren. Sommigen zijn 
lauw en geestelijk blind – en hebben hard 
oogzalf nodig zodat zij hen aftakelende 
geestelijk toestand zouden kunnen inzien. 
Christus waarschuwt hen: “Alle gemeen-
ten zullen weten dat Ik het ben Die nieren 
en harten doorzoek, en Ik zal u geven een-
ieder naar uw werken” (Openbaring 2:23).

Naast het groeiende probleem van 
geestelijk zwakke leden begonnen ook 
valse profeten de gemeenten binnen te 
dringen. Doctrinaire dwalingen ontston-
den. De leer van Bileam, het onderwijs van 
de Nicolaïeten en de bedrieglijke invloed 
van Izebel worden genoemd.

Jezus zegt tegen de christenen te Thy-
atira: “Maar Ik heb enkele dingen tegen 
u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf 
zegt dat zij een profetes is, ongemoeid 
haar gang laat gaan om te onderwijzen en 
Mijn dienstknechten te misleiden, zodat 
zij hoererij bedrijven en afgodenoffers 
eten” (vers 20). Dit heeft betrekking op 
de introductie van bandeloosheid – een 
vrijbrief om te zondigen, gebaseerd op een 
verkeerd beeld van de wet en de genade.

Hierdoor ontstond verdeeldheid. Dat 
vormde de ware bedreiging voor de Kerk. 
Er waren twee groepen mensen onder de 
leden van deze gemeenten. De trouwe 
leden zijn degenen die “slechte mensen 
niet (kunnen) verdragen” en “de diepten 
van de satan niet hebben leren kennen” 
(verzen 2, 24). Maar de implicatie is dui-
delijk, namelijk dat anderen wel “slechte 
mensen konden verdragen” en dat zij 
“de diepten van de satan” begonnen te 
onderzoeken.

We zien een beeld van de Kerk tegen 
het einde van het apostolische tijdperk. 
Satan had de gemeenten die door de 
apostelen waren opgericht op succesvolle 

wijze geïnfiltreerd. Hij lokt mensen weg 
van het geloof in Christus door valse 
profeten te gebruiken die zijn manier van 
handelen en zijn onderwijs introduceren.

Maar ondanks de inspanningen van de 
duivel bleven vele gemeenteleden sterk 
en trouw, en hielden zij vast aan het 
onderwijs van de apostelen. Christus com-
plimenteert hen: “(U hebt) hen op de 
proef (...) gesteld die van zichzelf zeggen 
dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, 
en (...) u hebt ontdekt dat zij leugenaars 
zijn” (vers 2).

Anderen die hun interesse hadden ver-
loren, werden door de dwaalleer van 
Satan gelokt – een wezen dat “de hele 
wereld misleidt” (Openbaring 12:9). Eén 
hele gemeente was al geestelijk dood en 
er waren slechts een paar leden die niet al 
te zeer afgeweken waren dat ze toch nog 
gerekend konden worden tot de bekeerde 
christenen. Satan was erin geslaagd om 
een groot gedeelte van het christendom 
over te nemen.

We zien dus duidelijk in Christus’ eigen 
brieven aan Zijn Kerk, dat uit het apos-
tolische tijdperk twee duidelijk te onder-
scheiden groepen christenen tevoorschijn 
kwamen. De ene groep was getrouw; de 
andere groep bestond uit mensen die, om 
uiteenlopende redenen, verder en verder 
van het ware geloof in God af kwamen 
te staan.

Velen van hen die ontrouw waren, ver-
lieten uiteindelijk Gods waarheid. “Zij zijn 
uit ons midden weggegaan,” zegt Johan-
nes, “maar zij waren niet uit ons; want 
als zij uit ons geweest waren, dan zouden 
zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest 
openbaar worden dat zij niet allen uit ons 
zijn” (1 Johannes 2:19).

Uit het apostolische tijdperk ontwikkel-
den zich twee duidelijk te onderscheiden 
religies – de ene was trouw aan Christus, 
de andere was misleid door Satan.

In Openbaring 2 en 3 stuurt Jezus Chris-
tus verschillende boodschappen aan elk 

van de zeven gemeenten in de Romeinse 
provincie Asia (Asia Minor), onderdeel van 
het huidige Turkije.

Het getal zeven staat voor volledigheid, 
zoals zeven dagen een volledige week 
vormen. De zeven brieven in Openbaring 2 
en 3 geven ons een duidelijk beeld van de 
ontwikkelingen die al ontstaan waren en 
die door de geschiedenis van de Kerk heen 
zouden blijven bestaan – ontwikkelingen 
die op dramatische wijze de toekomst van 
de Kerk zouden vormen.

De zeven brieven geven ons verschil-
lende goede indicaties waarom er grote 
verdeeldheid onder de christenen ontstond 
en waarom deze verdeeldheid opeenvol-
gende generaties bleef achtervolgen.

De zeven gemeenten worden voorge-
steld door zeven kandelaars in Openbaring 
1. Samen stellen zij de Kerk voor en haar 
missie om het licht van de wereld te zijn 
(Mattheüs 5:14).

Jezus staat te midden van de zeven 
gemeenten als de bron van hun licht. Hij 
is altijd aanwezig en benaderbaar. Hij zal 
altijd gehoor geven aan Zijn belofte om 
altijd met Zijn Kerk te zijn, tot aan het 
einde van de wereld (Mattheüs 28:20). 
Maar zoals duidelijk blijkt uit de brieven 
aan de zeven gemeenten, zal niet iedereen 
die naar de Kerk komt aan Hem trouw 
blijven.

De zeven brieven geven heel goed de 
omstandigheden weer in de Kerk zoals die 
waren in de eerste eeuw. Maar ze zijn ook 
profetisch; ze onthullen enkele oorzaken 
van de verdeling die in latere eeuwen zou 
ontstaan.

Elk van de zeven gemeenten ontvangt 
een waarschuwing: “Wie oren heeft, laat 
hij horen wat de Geest tegen de gemeen-
ten zegt” (Openbaring 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 
13, 22). Elke voor een gemeente bestemde 
brief is een waarschuwing aan de andere 
zes gemeenten: dezelfde of gelijksoortige 
omstandigheden zouden zich ook bij hen 
kunnen voordoen.

In deze brieven geeft Christus voorbeel-
den van gehoorzaamheid en ongehoor-
zaamheid onder Zijn volgelingen en laat 
daarmee zien wie Hij zal zegenen en wie 
Hij zal afwijzen. Hij is royaal met compli-
menten waar dat terecht is. Hij bekritiseert 
degenen die niet bereid zijn zich te beke-
ren van fouten die een bedreiging vormen 
voor hun relatie met Hem.

De Kerk leed onder beproevingen, 
vervolging en gevangenneming op het 
moment dat de brieven werden geschre-
ven. Antipas, een lokaal gemeentelid en 
martelaar, was al gedood. Christus moe-
digde de gemeenten aan om niet te ver-
zaken, om niet te stoppen, om het niet op 
een akkoordje te gooien met hun geloof, 
en om – indien noodzakelijk – bereid te 
zijn om voor Hem te sterven. Hij herinnert 
hen eraan om vooruit te kijken naar de 
periode van het Koninkrijk van God, wan-
neer zij Hem zullen helpen in gerechtigheid 
te regeren over de wereld.

Jezus complimenteert toegewijde leden 
voor hun dienstbetoon, werk, geduld, vol-
harding, uithoudingsvermogen en geloof. 
Toch zijn de door Hem geuite kritiek 
en enkele van Zijn andere complimenten 
veelzeggend. Ze laten namelijk zien dat de 
dreiging van binnenuit de Kerk reden voor 
bezorgdheid was – en altijd zal zijn.
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waar een machtige tegenstander verslagen die had meegedongen naar het 
recht om Diocletianus als keizer te vervangen, maar hij had nog steeds 
veel vijanden en zijn politieke positie bleef instabiel. In het hele rijk 
waren alleen christenen niet politiek ingesteld. Constantijn zag direct een 
mogelijkheid om deze voorheen vervolgde en van politiek vervreemde 
religieuze groep te gebruiken om zijn grip op het rijk te verstevigen.

Eerst legaliseerde hij het christendom. Vervolgens, slechts twee jaar 
later, riep hij al de verdeelde, belijdende christelijke groepen samen om 
een verenigd geloofssysteem vast te stellen. Hij wilde een verenigde reli-
gieuze groep, die in politiek opzicht trouw aan hem was.

Om dit te bereiken zat hij diverse doctrinaire vergaderingen voor en 
dicteerde hij de geloofsstandpunten wanneer onenigheden niet op een 
vriendschappelijke wijze opgelost konden worden. Spoedig lukte het hem 
om de ruziënde groepen binnen het vervalste christendom die bereid 
waren om staatscontrole te aanvaarden, om te vormen tot een sterke en 
verenigde vazal van het Romeinse Rijk.

Williston Walker, voormalig hoogleraar kerkgeschiedenis aan Yale 
University, zegt ons dat Constantijn in het jaar 323 “eindelijk de enige 
heerser was in de Romeinse wereld. De kerk was overal bevrijd van ver-
volging (...) Maar ondanks de overwinning op haar vijanden, was de kerk 
grotendeels onder de controle gekomen van degene die op de Romeinse 
keizerlijke troon zat. Een fatale verbinding met de staat was ontstaan” (A 
History of the Christian Church, 1946, pagina 111).

Een door syncretisme veranderde religie

Terwijl deze nieuwe religie – die nu werd ondersteund door de 
Romeinse keizers – in macht en invloed toenam, trachtte zij een werke-
lijk universele kerk te worden. In haar drang om meer leden te krijgen, 
werden vele nieuwe bekeerlingen – en vele nieuwe gebruiken – verwel-
komd en omarmd.

Charles Guignebert, hoogleraar geschiedenis van het christendom aan 
de Universiteit van Parijs, omschreef het proces als volgt: “Aan het begin 
van de vijfde eeuw traden de onwetenden en de semi-christenen in gro-
ten getale toe tot de Kerk (...) Ze waren geen enkel heidens gebruik ver-
geten (...) De bisschoppen uit die periode moesten zich tevreden stellen 
met het omvormen, zo goed en zo kwaad als dat ging en op een expe-
rimentele wijze, van de schokkende misvormingen van het christelijke 
geloof dat zij om zich heen gewaar werden.”

“[Het behoorlijk onderwijzen van bekeerlingen] was uitgesloten; ze 
moesten genoegen nemen met slechts het onderwijzen van het symbool 
van de doop om hen vervolgens en masse te dopen. De taak om hun 
bijgeloof, dat zij tot dan toe nog intact hadden gehouden, uit te roeien 

werd tot een later moment uitgesteld (...) Dit ‘latere moment’ kwam 
echter nooit, en de kerk paste zichzelf zo goed als mogelijk aan hen, hun 
gebruiken en hun geloof aan. Wat hen betreft stelden zij zich tevreden 
met het geven van een christelijk tintje aan hun heidense gebruiken” 
(The Early History of Christianity, 1927, pagina’s 208-210).

Wat was het resultaat hiervan? Dit door de staat gecontroleerde 
christendom werd een bizarre samensmelting van gebruiken en tradities 
uit verschillende bronnen. Zoals professor Guignebert uitlegde: “Het 
is soms erg moeilijk om precies aan te geven uit welk heidens gebruik 
een bepaald christelijk gebruik afkomstig is, maar het is ontegenzeg-
gelijk waar dat de geest van het heidense ritualisme een stempel op het 
christendom heeft gedrukt, en wel zodanig dat uiteindelijk het geheel 
van heidense rituelen verspreid in diverse ceremoniën is terug te vinden” 
(pagina 121).

In deze eerste eeuwen groeide het vervalste christendom, dat de apos-
telen van Jezus Christus zó hadden geprobeerd te bestrijden, in omvang 
en populariteit. In latere eeuwen zou deze religie voortdurend in elkaar 
bestrijdende afscheidingen uiteen blijven vallen. Tragisch genoeg echter 
keerde niet één ervan volledig terug naar de oorspronkelijke gebruiken 
en het onderwijs van Jezus Christus en de apostelen. Dit feit wordt door 
veel hedendaagse Bijbelgeleerden erkend (zie “Veranderende standpun-
ten van Bijbelgeleerden ten aanzien van Gods wet”, beginnend op pagina 
46).

Ondertussen vormen degenen die door deze vele eeuwen heen trouw 
zijn gebleven en hun leven hebben onderworpen aan God in ware 
gehoorzaamheid aan Zijn wetten, nog steeds slechts een figuurlijk 
“kleine kudde” in een verwarde wereld.

De opkomst van een vervalst christendom
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De Kerk van God    
vandaag

“Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen 
Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der heme-

len, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is” 
(Mattheüs 7:20-21).

Jezus beloofde Zijn Kerk dat de “poorten van de hel” – het graf – 
haar niet zouden overweldigen. De ware Kerk van God zou niet uit-
sterven; ze zou elke poging om haar te vernietigen overleven. Hoe 
kunt u die ware Kerk van God, de Kerk die Jezus stichtte, vinden? 

Hoe kunt u Gods speciale volk vinden te midden van het versplinterde 
en gefragmenteerde geloof dat tegenwoordig bekend staat als ‘christen-
dom’? Wat onderscheidt hen van degenen tegen wie Jezus Christus zei: 
“Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!” 
(Mattheüs 7:23)?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, dienen we een belangrijke 
les die Jezus in een parabel uitlegde, te begrijpen.

Een les van een tollenaar

Om het onderscheid te kunnen zien tussen bekeerde dienaren van God 
en degenen wier rechtvaardigheid afgemeten wordt aan hun tradities of 
mening, moeten we verder kijken dan alleen naar het uiterlijk. In Zijn 
parabel over de Farizeeër en de tollenaar (belastinginner) laat Jezus zien 
hoe we de karaktertrekken die God welgevallig zijn, kunnen onderschei-
den van de eigenschappen die slechts bedoeld zijn om op andere mensen 
indruk te maken (Lukas 18:9-14).

In deze parabel geeft de Farizeeër, die duidelijk religieus actief is, een 
indrukwekkend voorbeeld. Hij lijkt hét voorbeeld van godvrezendheid te 
zijn, iemand die alle dingen juist doet. Hij geeft trouw tienden en houdt 
zich af van onrechtvaardigheid en immoraliteit. Hij vast en bidt regelma-
tig en veel. Het feit dat hij God dankt voor zijn gerechtigheid is een aan-
wijzing dat hij ervan overtuigd is dat zijn eigen religieuze benadering van 
het leven God behaagt. Hij ziet zichzelf als een rechtvaardig man. Onge-
twijfeld maakt hij ook op anderen een diepe indruk. De tollenaar echter 
heeft een totaal ander beeld van zichzelf – en heeft ook een heel andere 

reputatie. Iedereen zou hem ervan verdacht hebben corrupt te zijn, ver-
vuld van hebzucht en bekend met omkoperij – door meer van mensen te 
eisen dan ze verschuldigd waren, zoals gebruikelijk was. Vrijwel niemand 
zou deze belastinginner vertrouwd hebben; de meeste mensen zouden 
hem hebben gemeden alsof hij een besmettelijke ziekte had.

En toch: wie is in deze parabel de ware dienaar van God? De tolle-
naar is degene die zich waarlijk bekeert en zijn eigen onbeduidendheid 
ten opzichte van God erkent. Hij kijkt open en eerlijk naar zijn verleden. 
Hij erkent zijn zonden en vraagt nederig om vergeving. Hij spreidt een 
houding tentoon die is als die van Christus – “laat niet Mijn wil, maar de 
Uwe geschieden” (Lukas 22:42). Een geestelijke verandering vindt in zijn 
leven plaats.

Maar de Farizeeër, die zelfverzekerd gelooft dat hij een ware dienst-
knecht van God is, blijft blind ten aanzien van zijn eigen geestelijke 
toestand. Hij meent dat zijn houding ten opzichte van God juist is en hij 
is ervan overtuigd dat hij God behaagt. Maar hij heeft geen enkel begrip 
van wat ware bekering inhoudt. Hij behoort tot degenen “die van zichzelf 
overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachtten” 
(Lukas 18:9).

Wie zou u hebben uitgekozen als Gods dienstknecht als u gevraagd 
zou zijn om te kiezen tussen de Farizeeër en de tollenaar? Zou u juist 
hebben onderscheiden wie voor God acceptabel was? Of zou u onder de 
indruk zijn geraakt door de schijnbare gerechtigheid van de Farizeeër 
omdat hij een voortreffelijk geestelijk voorbeeld leek te zijn, een lid van 
een van de meest prestigieuze religieuze groepen die zich onder zijn volk 
bevonden?

We moeten ons realiseren dat God mensen op een andere wijze bekijkt 
dan wij doen. Wij kunnen de buitenkant van een persoon zien, maar God 
ziet de binnenkant van mensen: “Het is namelijk niet wat de mens ziet, 
want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de heere ziet het hart aan” 
(1 Samuel 16:7).

Hoe Paulus misleid was

De apostel Paulus is een klassiek voorbeeld van een mens die zijn 
les heeft geleerd – door zijn eigen ervaringen. Paulus is een Farizeeër 
geweest, een lid van een van de strengste Joodse groepen uit zijn tijd. 
Hij was oprecht in wat hij geloofde en waar hij naar handelde. Hij somde 
zijn eigen ijver op en de loyaliteit aan de regels die hij als Farizeeër 
geleerd had: 

“Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen; als iemand 
anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer: besneden 
op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een 

De Kerk van God vandaag
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Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver 
betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft 
die in de wet is, onberispelijk” (Filippenzen 3:4-6).

Paulus legde de reden uit voor het bestaan van de geestelijke blindheid 
die hij zo vurig had vertegenwoordigd: “Broeders, de oprechte wens van 
mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. 
Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het 
juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen 
en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich 
niet aan de gerechtigheid van God onderworpen” (Romeinen 10:1-3).

Dit is een veelvoorkomend probleem. Paulus vervolgde de Kerk van 
God vanwege zijn geestelijke blindheid en eigengerechtigheid. Later 
dankt hij “Hem Die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, 
onze Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf 
in de bediening, mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en 
een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in 
onwetendheid gedaan heb, in ongeloof” (1 Timotheüs 1:12-13).

Paulus, een toegewijde Farizeeër, was oprecht. Maar hij was oprecht 
verkeerd. Pas nadat God zijn verstand had geopend, kon hij zien hóe hij 
het bij het verkeerde eind had.

De toestand van het christendom

Het duidelijk zichtbare, populaire christendom uit onze tijd is vol met 
christenen die in veel opzichten zijn als Paulus voordat God hem tot 
bekering riep. Ze zijn oprecht, maar het ontbreekt hun aan begrip ten 
aanzien van de gerechtigheid van God. Zoals de Farizeeër in Christus’ 
parabel kunnen ze eenvoudigweg niet geloven dat zij het verkeerd zou-
den zien. Ze negeren de gehoorzaamheid aan Gods wet vanwege hun 
gebrek aan begrip – ze zijn het slachtoffer van een vals evangelie – maar 
toch zijn zij er oprecht van overtuigd dat zij Jezus Christus dienen.

Net zoals Paulus in de tijd voordat God hem riep, zien zij in zichzelf 
geen zonde. Vanwege hun gebrek aan inzicht weten zij niet eens wat 
zonde werkelijk is. Als gevraagd wordt naar de Bijbelse definitie van 
zonde hebben de meesten geen idee hoe of waar God zonde in de Bijbel 
definieert.

Net als de mensen die er vóór hen waren, volgen ook zij de “leringen 
van mensen” in plaats van Gods geboden. Zij zijn verblind door Satans 
doordringende invloed op de overtuigingen van mensen.

Velen van hen zijn oprecht. Ze hebben voldoende geleerd over het 
doel van Christus’ leven, dood en opstanding om een deel van Gods plan 
om de mensheid te redden, te begrijpen. Velen lezen de Bijbel regelmatig 

en willen God oprecht behagen. Maar helaas blijven zij, net als Paulus 
voordat God hem riep, blind voor de ware betekenis van zonde, berouw 
en bekering.

Is de kennis die zij hebben vergaard en hun respect voor de Bijbel dan 
zinloos? Nee. Wanneer God hun ogen opent voor de waarheid, en zij 
welwillend hun fouten erkennen, zullen zij de ware definitie van zonde 
erkennen en zich bekeren.

Het voordeel van kennis van de Bijbel

Toen de Kerk van God begon op die ene Pinksterdag lang geleden, 
ontstond zij vanuit de enige mensen op aarde die uitermate bekend waren 
met de Heilige Schrift – het Joodse volk. Kennis van die Schrift gaf hun 
een ongekend voordeel.

Paulus vraagt: “Wat heeft de Jood 
dan voor op anderen? Of wat is het 
voordeel van het besneden zijn? Veel, in 
alle opzichten. Want in de eerste plaats 
zijn hun de woorden van God toever-
trouwd” (Romeinen 3:1-2).

Paulus’ mede-Israëlieten hielden vast 
aan onjuiste ideeën over veel belang-
rijke delen van de Schrift (zoals ook het 
geval is met veel mensen die zichzelf 
tegenwoordig christelijk beschouwen). 
Maar de meesten van hen hadden in 
ieder geval veel basiswaarheden geleerd. 
Dat was hun voordeel.

Bijbelse kennis verschaft een voordeel – aan een individu, een 
gemeenschap, een volledige natie. Iedereen die de Bijbel kent, heeft daar 
voordeel bij. Degenen die in de praktijk brengen wat zij weten, hebben 
een nog groter voordeel. 

Paulus’ landgenoten hadden een basis waarop zij konden bouwen 
omdat zij al veel Bijbelse kennis hadden vergaard in hun synagogen en 
thuis. Wat zij geleerd hadden was niet zinloos. Heidenen die geen enkele 
kennis van de ware God of Zijn manier van leven hadden, misten die 
basis. (Volgens Romeinen 2:14-15 hadden sommige heidenen wel een 

De Kerk van God vandaag

Het duidelijk zichtbare, populaire christendom uit onze 
tijd is vol met christenen die in veel opzichten zijn als 
Paulus voordat God hem tot bekering riep.
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bereidwillige en gehoorzame houding zonder zelfs de juiste kennis – tot 
beschaming van ongehoorzame Israëlieten die de wet kenden.)

Maar het principe is juist. En zo is het ook met degenen die tegen-
woordig geloven dat de Bijbel Gods Woord is, maar menen dat zij zelf 
kunnen kiezen welke Bijbelse richtlijnen zij wensen toe te passen in hun 
eigen leven. Hun is onderwezen om bepaalde geboden van God te nege-
ren en de tradities van mensen te accepteren. Maar de meesten van hen 
zijn in ieder geval bekend met de Bijbel. Dat is van groot belang.

Het kennen van de Bijbel kan hun hetzelfde voordeel verschaffen als 
aan de Joden uit Paulus’ tijd. Maar om dat voordeel uit te buiten, moeten 
ze leren om de Bijbel op de juiste wijze te begrijpen en de ultieme gids 
voor geloof en leven te laten zijn. Een namaak christendom heeft onder 
invloed van Satan velen misleid, en alleen degenen die God gehoorzaam 
zijn behoren tot Zijn uitverkoren volk.

Onderzoek uw eigen begrip

Mogelijk lijkt u veel op de door Paulus beschreven Joden. Wellicht bent u, 
hoewel bekend met de Bijbel, pas recent het basisonderwijs van de Bijbel gaan 
begrijpen. Misschien begint u net het belang te begrijpen van het onderhouden 
van Gods geboden, ware bekering, het doel van de mensheid, het Koninkrijk 
van God, de betekenis van behoud, en wat de door Jezus gestichte ware Kerk 
van God werkelijk is. Als u al bekend bent met de Bijbel bent u zeker in het 
voordeel. Ga door met het bestuderen ervan, vergroot uw kennis en corrigeer 
vlijtig wat u verkeerd heeft begrepen. Als u niet bekend bent met de Bijbel zal 
het alleen maar in uw voordeel zijn om erachter te komen wat de Bijbel leert. 
De Bijbel bevat kennis die essentieel is voor behoud (2 Timotheüs 3:15-17). 
(Vraag de boekjes Is de Bijbel waar? en U kunt de Bijbel begrijpen aan of 
download deze van onze website. Beide boekjes worden u gratis aangeboden 
en zullen u verder op weg helpen.)

Maar laat God u boven alles corrigeren door Zijn Woord. Heb dezelfde 
houding als David: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij 
en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op 
de eeuwige weg” (Psalm 139:23-24). Als u de ware, door Christus gestichte 
Kerk van God wenst te vinden – het “uitverkoren volk van God” – dan moet u 
weten waar u naar op zoek bent. U moet de belangrijkste eigenschappen ken-
nen waaraan Gods volk te herkennen is.

Aan hun vruchten zult u hen herkennen

Meer nog dan welke andere factor ook zijn de vruchten van Gods volk 
beeldbepalend. “Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen,” zegt 
Jezus. “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het 

Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de 
hemelen is” (Mattheüs 7:20-21).

U zult andere mensen die door God zijn uitverkoren op het spoor 
komen, omdat zij Gods wil doen. Dat is de vrucht waarvan Jezus zegt dat 
deze de belangrijkste is. Hij zegt ook: “Hierdoor zullen allen inzien dat u 
Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt” (Johannes 13:35). Het 
uitverkoren volk van God doet niet alleen Gods wil, het doet dit omdat 
“de liefde van God in (hun) harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die 
(hun) gegeven is” (Romeinen 5:5). 

Wat God betreft gaan liefde en gehoorzaamheid hand in hand: “Want 
dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn 
geboden zijn geen zware last” (1 Johannes 5:3). Paulus zegt hetzelfde in 
andere bewoordingen: “De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is 
de liefde de vervulling van de wet” (Romeinen 13:10).

De kracht van de Heilige Geest zorgt ervoor dat Gods liefde door 
Zijn mensen stroomt binnen de marges van Zijn wet. Zijn wet omschrijft 
en geeft sturing aan de liefde. Iets te doen wat tegen Gods wet ingaat, 
is het tegenovergestelde van liefde. Zoals bijvoorbeeld het plegen van 
een moord, overspel of diefstal overtredingen zijn van Gods wet. Door 
een van deze dingen te doen laat men een gebrek aan liefde tot God en 
naaste zien.

Hoe belangrijk is de relatie tussen liefde en gehoorzaamheid? Het is 
de sleutel waarmee men het ware volk van God onderscheidt van dege-
nen die door Satan misleid zijn: “Hieraan zijn de kinderen van God en 
de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid 
niet doet [Gods geboden, zie Psalm 119:172], is niet uit God, evenmin 
als hij die zijn broeder niet liefheeft” (1 Johannes 3:10).

Liefde en ernaar handelen gaan hand in hand samen. Ze zijn onaf-
scheidelijk. Beide zijn essentieel voor de ware volgelingen van Christus.

Jakobus zegt: “En wees daders van het Woord en niet alleen hoor-
ders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het 
Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee 
hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is 
weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in 
de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, 
omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader 
van het werk, zalig zijn in wat hij doet” (Jakobus 1:22-25).

God zal louter lippendienst niet aanvaarden. Jezus zei: “Dit volk 
nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart 
houdt zich ver bij Mij vandaan” (Mattheüs 15:8). Hij zei ook: “De goede 
mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de 
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Wat geloofde en onderwees de vroege Kerk? de overgrote meerderheid van de kerken 
genegeerd. In plaats van de Sabbat te onder-
houden zoals God geboden heeft, komen de 
meeste kerken samen op de eerste dag van 
de week, zondag, een dag die nergens in 
de Bijbel genoemd wordt als Gods rustdag. 
Waarom? Als wij één dag in acht zouden 

moeten nemen als wekelijkse rustdag, zou 
het dan niet dezelfde dag moeten zijn als de 
dag die door Jezus Christus en Zijn apostelen 
in acht werd genomen? (Vergeet niet om 
ons gratis boekje De Bijbelse rustdag - 
zaterdag of zondag? aan te vragen of 
van onze website te downloaden om meer 
over dit onderwerp te weten te komen.) En 
er zijn nog andere verschillen in onderwijs 
en gebruiken. Veel kerken leren dat gehoor-
zaamheid aan Gods wetten niet noodzakelijk 
is, dat Christus deze geboden voor ons 
heeft gehouden of dat deze “aan het kruis 
genageld” zijn met Christus. Dit is lijnrecht in 
tegenspraak met Jezus’ eigen woorden (Mat-
theüs 4:4; 5:17-19) en het onderwijs en de 
gewoontes van de apostelen (Handelingen 
24:14; 25:8; Romeinen 7:12, 22; 1 Korinthe 
7:19; 2 Timotheüs 3:15-17).

In navolging van Christus gaven de apos-
telen krachtig onderwijs met betrekking tot 
Jezus Christus’ terugkeer om het komende 
Koninkrijk van God te vestigen (Lukas 4:43; 
8:1; 21:27, 31; Handelingen 1:3; 8:12; 14:22; 
19:8; 28:23, 31). Maar Paulus waarschuwde 
dat er zelfs in zijn tijd al mensen waren die 
“een ander evangelie” predikten (2 Korinthe 
11:4; Galaten 1:6).

We zien veel verwarring in de kerken over 
wat het Evangelie is. De meesten beschou-
wen het als een boodschap over Chris-
tus’ levensverhaal en Zijn dood om ons te 
“redden” zonder dat zij werkelijk begrijpen 
waarom Hij kwam en waarom Hij moest 
sterven, en zonder de door Jezus Christus 
gepredikte boodschap van Gods Konink-
rijk uit te dragen (Markus 1:14-15). Evenzo 
onderwezen Jezus en de apostelen niet dat 
de rechtvaardigen naar de hemel gaan na 
hun dood (Johannes 3:13; Handelingen 2:29, 
34), en begrepen zij dat de mens niet een 
onsterfelijke ziel bezit (Ezechiël 18:4, 20; 
Mattheüs 10:28) die de eeuwigheid in ofwel 
de hemel ofwel de hel zou doorbrengen. 
(Vraag onze gratis boekjes Het Evangelie 
van het Koninkrijk en Hemel en Hel: 
wat leert de Bijbel hier werkelijk over? 
aan of download deze van onze website voor 

meer uitleg over deze onderwerpen.) Daar-
enboven lezen we nergens in de Bijbel dat 
populaire religieuze feesten zoals Kerstmis 
goedgekeurd worden. Afhankelijk van de Bij-
belvertaling zult u mogelijk wel de woorden 
‘Pasen’ of ‘Paasfeest’ tegenkomen, maar dit 
betreffen altijd vertalingen van het Griekse 
woord voor Pascha, hetgeen iets anders is 
dan het bekende Pasen. De vastentijd en de 
daarbij horende gebruiken zijn nergens in de 
Bijbel te bekennen (wij verwijzen u hierbij 
graag naar ons gratis boekje ‘Christelijke’ 
feestdagen of Gods Heilige Dagen: 
maakt het uit welke feestdagen wij 
vieren?). Dit zijn enkele van de belangrijkste 
verschillen tussen het christendom uit de tijd 
van Christus en de apostelen enerzijds en het 
christendom zoals dat tegenwoordig alge-
meen bekend is anderzijds. Wordt het niet 
tijd dat u in uw eigen Bijbel gaat opzoeken of 
datgene wat u gelooft en doet wel in over-
eenstemming is met wat Jezus Christus en de 
apostelen deden en onderwezen? Zoals hier-
boven genoemd, hebben we diverse boekjes 
voor u die u kunnen helpen om Gods Woord 
te bestuderen. Vraag vandaag nog een gratis 
exemplaar hiervan aan of download deze van 
onze website!

Het boek Handelingen is een ooggetuigen-
verslag van de vroege Kerk vanaf het 

moment van Christus’ dood tot ongeveer 60 
na Christus. Hoofdstuk 2 bevat een verslag 
van het ontstaan van de Kerk toen God Zijn 
Geest uitstortte over 120 volgelingen van 
Jezus Christus.

Veel bijbellezers zijn bekend met de wonder-
baarlijke gebeurtenissen op die dag – namelijk 
dat de plaats waar zij samengekomen waren 
zich vulde met het geluid van een geweldige 
windvlaag en dat er tongen als van vuur 
verschenen boven en op degenen die daar ver-
zameld waren. Een ander wonder geschiedde 
toen deze mensen, die nu vervuld waren met 
Gods Geest, de talen begonnen te spreken 
van de mensen uit de verschillende landen die 
daar aanwezig waren, zodat zij allen konden 
begrijpen wat gezegd werd. 

Vaak wordt in dit verslag over het hoofd 
gezien op welke dag deze gebeurtenissen 
zich voordeden, namelijk op de Pinksterdag 
(Handelingen 2:1), een van de feestdagen die 
God Zijn volk vele eeuwen eerder had bevo-
len (Leviticus 23). Toen God deze feestdagen 
aan het volk gaf, zei Hij: “Dit zijn Mijn feest-
dagen (...) heilige samenkomsten” (verzen 2, 
4). God verklaarde dat deze feestdagen “een 
eeuwige verordening, al uw generaties door” 
zouden zijn (verzen 14, 21, 31, 41).

De evangeliën laten zien dat Jezus Chris-
tus dezelfde feesten in acht nam (Mattheüs 
26:17-19; Johannes 7:10-14, 37-38). Zowel 
het boek Handelingen als de brieven van 
Paulus laten zien dat de apostelen deze 
feesten gedurende de decennia na Christus’ 
kruisiging nog immer vierden (Handelingen 
2:1-4; 18:21; 20:6, 16; 27:9).

De meeste kerken leren dat de feesten aan 
“het kruis genageld” zijn, dat deze op de een 
of andere manier door Christus’ dood buiten 
werking waren gesteld. Maar uit het ondub-
belzinnige verslag van de Bijbel blijkt dat de 
vroege Kerk deze feestdagen is blijven vieren, 
zij het met een groter begrip van hun geeste-
lijke betekenis.

De apostel Paulus sprak over één van deze 
door God gegeven feesten en spoorde de 
gemeente te Korinthe – een gemengde groep 
bestaande uit heidense en Joodse gelovigen 
– aan om feest te vieren, “niet met oud zuur-

deeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid 
en boosaardigheid, maar met ongezuurde 
broden van oprechtheid en waarheid” (1 
Korinthe 5:8). Paulus refereerde duidelijk 
aan het Feest der Ongezuurde Broden (zie 
Leviticus 23:6; Deuteronomium 16:16).

Paulus legde het belang van het Pascha 
uit (1 Korinthe 5:7; Leviticus 23:5) en gaf 
instructies ten aanzien van het juist in acht 
nemen van deze ceremonie (1 Korinthe 1:23-
28). De vele verwijzingen in de evangeliën, 
het boek Handelingen en de brieven van 
Paulus roepen een voor de hand liggende 
vraag op: Als Jezus, de apostelen en de 
vroege Kerk deze dagen vierden, waarom 
onderwijzen en vieren de kerken deze van-
daag de dag dan niet meer?

Paulus linkte de feesten direct aan Jezus, 
Zijn doel met en Zijn offer voor de mensheid 
(1 Korinthe 5:7). (Vraag ons gratis boekje 
Gods plan volgens Zijn Heilige Dagen: 
de belofte van hoop voor de gehele 
mensheid aan of download deze van onze 
website voor meer informatie over deze 
feestdagen.)

De evangeliën en het boek Handelingen 
zijn er glashelder over dat Christus, de 
discipelen en de vroege Kerk de wekelijkse 
Sabbat hielden – van vrijdagavond tot zater-
dagavond, de zevende dag van de week 
– als hun dag van rust (Markus 6:2; Lukas 
4:16, 31-32; 13:10; Handelingen 13:14-44; 
18:4). Jezus noemde Zichzelf zelfs “Heer van 
de Sabbat” (Markus 2:28).

Het was Jezus’ gewoonte om elke Sabbat 
naar de synagoge te gaan om God te vereren 
(Lukas 4:16). In tegenstelling tot het onder-
wijs van degenen die zeggen dat Paulus de 
Sabbat had opgegeven, was het ook zíjn 
gewoonte om elke Sabbat naar de synagoge 
te gaan (Handelingen 17:1-3), waar hij van 
de gelegenheid gebruik maakte om anderen 
te onderwijzen aangaande Jezus Christus.

De wekelijkse Sabbat maakt eveneens 
onderdeel uit van Gods feestdagen, zoals 
de eerder genoemde feestdagen. Het is zelfs 
het eerste feest dat door Hem genoemd 
wordt (Leviticus 23:1-4). De Sabbat is opge-
nomen in de Tien Geboden (Exodus 20:8-
11; Deuteronomium 5:12-15). Net als Gods 
andere feesten wordt ook de Sabbat door 

Het was Paulus’ gewoonte om elke Sabbat naar de synagoge 
te gaan, waar hij anderen leerde over Jezus Christus.
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slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat” (Mattheüs 
12:35).

Het hart en het verstand van Gods dienstknechten is veranderd door 
Zijn Geest waardoor zij Hem willen gehoorzamen. Zij onderwerpen zich 
gewillig aan God en gehoorzamen Hem. God dienen is een manier van 
leven, niet een hol ritueel. Ware christenen geloven God en handelen 
naar wat zij geloven.

Het bewijs van hun gehoorzaamheid is duidelijk zichtbaar in de 
vruchten in hun leven. U kunt hen waarlijk herkennen “aan hun vruch-
ten”, en vooral aan de vruchten van liefde en gehoorzaamheid. (Vraag 
ons gratis boekje De Tien Geboden aan of download deze voor een uit-
gebreidere uitleg aangaande liefde en gehoorzaamheid.)

Hoe Gods wetten liefde weerspiegelen

Alles wat God van Zijn volk verwacht en elk principe betreffende 
juist leven volgens de Bijbel, is gebaseerd op twee basisprincipes – God 
liefhebben en onze naaste liefhebben.

Iemand vroeg ooit aan Jezus: “Meester, wat is het grote gebod in de 
wet?” (Mattheüs 22:36). Jezus antwoordde door Deuteronomium 6:5 en 
Leviticus 19:18 aan te halen: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met 
heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste 
en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste 
liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de 
Profeten” (Mattheüs 22:37-40).

Gods uitverkoren mensen begrijpen de Schrift. Zij weten dat het ont-
werp en het doel van Gods wet gebaseerd zijn op het liefhebben van God 
en het liefhebben van andere mensen. Zij begrijpen dat het behandelen van 
anderen op de door God bevolen wijze liefde is.

God vroeg het oude Israël bij monde van Mozes: “Nu dan, Israël, wat 
vraagt de heere, uw God, van u dan de heere, uw God, te vrezen, in al 
Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de heere, uw God, te dienen, 
met heel uw hart en met heel uw ziel, en de geboden van de heere en Zijn 
verordeningen, die ik u heden gebied, in acht te nemen, u ten goede?” 
(Deuteronomium 10:12-13). Dit is gewoon een uitgebreidere versie van het 
eerste grote gebod dat door Jezus Christus wordt aangehaald: Heb God lief 
met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.

Merk ook op dat God liefhebben en Hem gehoorzamen hier onlosma-
kelijk met elkaar verbonden zijn. God liefhebben wordt zichtbaar door 
het gehoorzamen van Gods wetten, die Hij gegeven heeft ten behoeve 
van ons. In het vervolg van dit schriftgedeelte zien we een soortgelijke 
uitbreiding van het tweede grote gebod: “Besnijd dan de voorhuid van 
uw hart en wees niet langer halsstarrig. Want de heere, uw God, is de 

God der goden en de Heere der heren (...) Die niet partijdig is en geen 
geschenk in ontvangst neemt, Die recht verschaft aan de wees en de 
weduwe, Die de vreemdeling liefheeft door hem brood en kleding te 
geven. Daarom moet u de vreemdeling liefhebben, want u bent zelf 
vreemdelingen geweest in het land Egypte” (verzen 16-19).

Gods boodschap in zowel het Oude als het Nieuwe Testament is sim-
pel. Aangezien God niet partijdig is maar van alle mensen houdt, en dus 
ook van de mensen die over het algemeen weinig respect ontvangen – 
zoals vreemdelingen, wezen en weduwen – gebiedt Hij Zijn volgelingen 
om deze mensen te behandelen conform de instructies in Zijn wet.

Het gehoorzame en bekeerde volk van God

In Openbaring 12 wordt het volk van God voorgesteld als een vrouw 
die aangevallen wordt door Satan (vers 13). De setting van deze profetie 
is vlak voor de wederkomst van Jezus Christus. “En de draak werd boos 
op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van 
haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuige-
nis van Jezus Christus hebben” (vers 17).

Merk op dat van de Kerk gezegd wordt dat zij Gods geboden houden 
en vasthouden aan alles wat Jezus hun onderwezen heeft. Dit laat zien 
dat de door Jezus gestichte Kerk altijd de geboden van God gehoor-
zaamd heeft en dit zal blijven doen tot het moment van Christus’ terug-
keer naar de aarde.

Dit schriftgedeelte maakt duidelijk dat het onmogelijk is dat een kerk 
beweert God te kennen en tegelijkertijd de noodzaak van het houden van 
Zijn geboden negeert. De apostel Johannes zegt stellig: “En hierdoor 
weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht 
nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een 
leugenaar [het Griekse pseustes, een vervalser, iemand die afvallig is, 
een vals en ongelovig persoon] en in hem is de waarheid niet. Maar ieder 
die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God vol-
maakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn” (1 Johannes 
2:3-5).

De Kerk bestaat uit gehoorzame mensen die nauwgezet trachten 
Christus’ instructie om te leven “van elk woord van God” (Lukas 4:4) te 
gehoorzamen. Het zijn mensen die regelmatig tot God bidden om sterkte 
en kracht die zij nodig hebben om God te behagen en om te groeien in 
kennis en genade (2 Petrus 3:18). Gods mensen zijn bekeerd; zij hebben 
Gods Geest ontvangen (Romeinen 8:9). Zij begrijpen wanneer en op 
welke wijze God Zijn Geest geeft – dat men zich eerst moet bekeren en 
dan gedoopt moet worden (Handelingen 2:38). Zij weten dat de doop 
zonder berouw niets meer is dan een hol, waardeloos ritueel.

De Kerk van God vandaag
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De Kerk als Bruid van Christus heeft een geestelijke parallel in de speciale 
en intieme relatie die Christus heeft met Zijn 
mensen. Zoals Paulus verder uitlegt: “Wie 
zich echter met de Heere verenigt, is één 
geest met Hem” (1 Korinthe 6:17).

Maar zoals al opgemerkt is, zijn degenen 
in de Kerk nog niet volledig toegetreden tot 
de huwelijksrelatie met Christus. Zij zijn op dit 

moment met Hem in ondertrouw en hebben 
de verantwoordelijkheid om geestelijk zuiver 
te blijven. Paulus zei tegen enkelen bij wier 
bekering hij betrokken was: “Want ik beijver 
mij voor u met een ijver van God. Ik heb u 
immers ten huwelijk gegeven aan één Man 
om u als een reine maagd aan Christus voor 
te stellen” (2 Korinthe 11:2).

En wanneer Jezus Christus eindelijk terug-
keert, zal verkondigd worden: “Laten wij blij 
zijn en ons verheugen en Hem de heerlijk-
heid geven, want de bruiloft van het Lam is 
gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedge-
maakt” (Openbaring 19:7).

Het Nieuwe Verbond, het verbond dat de 
volgelingen van Jezus Christus aangaan, is 
in feite een huwelijksverbond. Dit Nieuwe 
Verbond was aan het oude Israël beloofd lang 
voordat Christus in het vlees kwam (Jeremia 
31). Het was noodzakelijk dat dit verbond er 
kwam omdat de natie de voorwaarden van 
het Oude Verbond, dat God was aangegaan 
met Israël bij de berg Sinaï, geschonden 

had – “Mijn verbond, dat zij verbroken heb-
ben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt 
de heere” (vers 32). Dus het Oude Verbond 
was eveneens een huwelijksverbond. Israël 
was dus Gods Bruid, en het is belangrijk om 
te begrijpen dat Degene Die de Israëlieten 
kenden als God in de tijd van het Oude Testa-
ment, Degene was Die later als Jezus Christus 
geboren zou worden (zie 1 Korinthe 10:4 en 
onze gratis boekjes Wie is God? en Jezus 
Christus: het ware verhaal). De Bruid van 
Christus was dus Israël, maar het volk verbrak 
haar huwelijksbeloften – door zelfs andere 
goden te aanbidden, wat in Gods ogen gees-
telijk overspel en hoererij was (Leviticus 17:7; 
Jeremia 3:1, 6). Het Oude Verbond eindigde 
met Jezus Christus’ dood. Na Zijn opstanding 
was het echter nog steeds Christus’ bedoe-
ling om Israël te trouwen, maar onder een 
Nieuw Verbond – een nieuwe huwelijksover-
eenkomst. Dit verbond staat open voor alle 

mensen, maar allen dienen wel eerst gees-
telijke Israëlieten te worden door Christus. 
De Kerk is geestelijk Israël – de voorloper in 
de relatie onder het Nieuwe Verbond. (Meer 
informatie over dit onderwerp treft u aan in 
ons gratis boekje Het nieuwe verbond: is 
Gods wet afgeschaft?) God sprak in het 
Oude Testament ook over het gehuwd zijn 
met de stad Jeruzalem, die stond voor geheel 
Israël (Ezechiël 16). Op dezelfde wijze wordt 
naar het Nieuwe Jeruzalem verwezen als “de 
bruid, de vrouw van het Lam” (Openbaring 
21:9-10). Dat komt omdat het zal bestaan uit 
allen die trouw zijn aan God – het zal de eeu-
wige woonplaats van God en Zijn volk zijn.

Bedenk daarbij dat de Kerk zelf ook 
genoemd wordt “een woning van God, in 
de Geest” (Efeze 2:22) – aangezien de Vader 
en Christus in haar leden wonen door de 
Heilige Geest. Laten we allen trouw blijven, 
vol verwachting uitzien naar een vreugdevolle 
eeuwigheid in perfecte eenheid met Jezus 
Christus in de familie van God!

De Kerk van God is de familie van God – 
bestaande uit christenen die de kinderen 

zijn van God de Vader en de “broeders en 
zusters” van Jezus Christus (1 Johannes 3:1-2; 
Hebreeën 2:11-12, NBV). Het is het verlangen 
van de Vader dat uiteindelijk alle mensen Zijn 
kinderen worden. De ouder-kindrelatie en 
relatie tussen broers en zussen op het men-
selijke niveau zijn bedoeld om deze grotere 
geestelijke realiteit na te bootsen. 

Maar er is nog een andere familierelatie die 
een nog grotere geestelijke realiteit uitbeeldt 
– namelijk het huwelijk. Het menselijke 
huwelijk tussen een man en een vrouw was 
bedoeld om het huwelijk tussen Jezus Christus 
en de Kerk uit te beelden. Individueel gezien 
zijn christenen de broeders en zusters van 
Christus. Maar samen vormen zij Zijn Bruid, 
die nu met Hem in ondertrouw (verloofd) is 
en op een later tijdstip met Hem een eeuwige, 
goddelijke huwelijksrelatie aan zal gaan.

Het menselijke huwelijk werd ingesteld bij 
de eerste man en vrouw, Adam en Eva. God 
zorgde ervoor dat Adam in een diepe slaap 
viel en opende vervolgens het vlees in de zij 
van de man, uit wie Hij een rib nam. Hiervan 
maakte Hij Eva om zijn vrouw te zijn – een 
partner die geschikt was voor de man en hem 
zou kunnen aanvullen. Toen God haar bij hem 
bracht, zei Adam: “Deze is ditmaal been van 
mijn beenderen, en vlees van mijn vlees!” 
(Genesis 2:23). Dit is zo waar: Eva was een 
deel van Adam – van zijn eigen lichaam. 

God zei: “Daarom zal een man zijn vader 
en zijn moeder verlaten en zich aan zijn 
vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn” 
(vers 24). Aan de ene kant verwijst dit naar 
de eigenlijke fysieke eenwording in seksuele 
eenheid. Direct daarna wordt vermeld dat zij 
beiden naakt waren zonder enig gevoel van 
schaamte (vers 25). Maar het verwijst ook 
figuurlijk naar het samensmelten van levens 
in een vérgaande eenheid. Jezus zei: “Dus, 
wat God samengevoegd heeft, laat de mens 
dat niet scheiden” (Mattheüs 19:6). Verschei-
dene verzen verwijzen naar de Kerk van God 

als het Lichaam van Christus, gevormd door 
de individuen, die vergeleken worden met 
de verschillende onderdelen van een lichaam 
(Romeinen 12:4-5; 1 Korinthe 12:12-27; Efeze 
1:22-23; 4:12; Kolossenzen 1:24). En Jezus is 
het “hoofd van het lichaam, namelijk van de 
gemeente” (Kolossenzen 1:18). Dat is de reden 
waarom de man het hoofd is van zijn vrouw in 
het aardse huwelijk.

De apostel Paulus geeft uitleg over deze 
fysieke relatie en de goddelijke, geestelijke 
relatie in Efeze 5:22-33: “Vrouwen, wees 
uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de 
Heere, want de man is hoofd van de vrouw, 
zoals ook Christus Hoofd van de gemeente 
is; en Hij is de Behouder van het lichaam. 
Daarom, zoals de gemeente aan Christus 
onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in 
alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.”

“Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals 
ook Christus de gemeente liefgehad heeft 
en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat 
Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen 
met het waterbad door het Woord, opdat Hij 
haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, 
een gemeente zonder smet of rimpel of iets 
dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos 
zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen 
vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. 
Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf 
lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees 
gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals 
ook de Heere de gemeente.”

“Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van 
Zijn vlees en van Zijn gebeente. Daarom zal 
een man zijn vader en moeder verlaten en 
zich aan zijn vrouw hechten, en die twee 
zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is 
groot; maar ik spreek met het oog op 
Christus en de gemeente. Kortom, ook u 
moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw 
net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet 
ontzag hebben voor haar man.”

Het is duidelijk dat het menselijke huwelijk 
bedoeld is als beeld van de ultieme huwelijks-
relatie. Het één worden op het fysieke niveau 

Het menselijke huwelijk is bedoeld als beeld van de ultieme 
relatie die Jezus Christus en Zijn mensen zullen hebben.
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De apostel Paulus moest bijvoorbeeld enkele mensen die al eerder 
gedoopt waren, maar die niet voldoende begrip hadden om werkelijk 
bekeerd te zijn, opnieuw dopen (Handelingen 19:1-5). Zij waren onderge-
dompeld in water, maar zij ontvingen de Heilige Geest pas nadat Paulus 
hen op de juiste wijze had 
onderwezen en opnieuw 
gedoopt.

Ware bekering vereist een 
basisbegrip omtrent berouw 
en de betekenis van de doop. 
(Vraag voor een uitgebreidere 
uitleg over berouw, doop en 
bekering een gratis exemplaar 
aan van ons boekje Verander 
uw leven: het bekeringsproces, 
of download deze van onze 
website.)

Satans misleiding heeft onechte bekeringen tot gevolg gehad

Degenen die “Christus aannemen”, maar geen begrip hebben van wat 
zonde is en werkelijk berouw ontberen, zijn niet werkelijk bekeerd. Hier 
is Satans misleiding het meest succesvol in geweest. Jezus zei duidelijk 
dat veel mensen valse profeten zouden volgen en een valse bekering zou-
den aanvaarden. 

Hoe kan dit gebeuren? Dit gebeurt omdat slechts weinig mensen 
begrijpen wat zonde is. Hun is onderwezen dat ze willekeurig kunnen 
gehoorzamen, dat volledige gehoorzaamheid aan Gods wetten niet langer 
noodzakelijk is. 

Zij hebben een vals evangelie geloofd dat, ten diepste, leert dat we 
gedeeltes van Gods wet of de gehele wet kunnen negeren. Satan heeft 
mensen overgehaald om te “geloven in Christus” zonder begrip van wat 
Hij onderwees. 

Hij heeft hen zover gekregen dat ze het idee dat de Bijbel Gods 
Woord is, accepteren, terwijl ze tegelijkertijd geloven dat ze behoud kun-
nen ontvangen zonder zich te bekeren van ongehoorzaamheid aan Gods 
wetten. Door dergelijke misleidingen heeft de duivel gezorgd voor een 

veelheid aan onechte bekeringen, en heeft hij een christendom geschapen 
dat Gods Geest mist – een onbekeerd christendom!

De Kerk vandaag de dag

De Kerk die Jezus gesticht heeft, wordt gevormd door een groep wer-
kelijk bekeerde mensen – mensen die zich bekeerd hebben van hun ver-
onachtzaming van Gods wetten. Zij zijn veranderd door de doop en het 
ontvangen van Gods Geest. Ze zijn niet perfect; bij tijd en wijle maken 
ze nog steeds fouten en zondigen nog steeds. Maar zij bekeren zich. En 
zij vertrouwen er in geloof op dat Jezus Christus hen helpt om te leven 
van elk woord van God.

De Kerk van nu is het middel dat Jezus Christus gebruikt om de 
waarheid over het komende Koninkrijk van God aan de wereld te ver-
kondigen (Mattheüs 24:14). Het is de familie die God aan het maken 
is – Zijn eigen kinderen die eeuwig leven zullen ontvangen bij Christus’ 
wederkomst (1 Johannes 3:1-2; 1 Korinthe 15:51-53).

Als kinderen van God kijkt de Kerk uit naar de “nieuwe hemelen 
en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont” (2 Petrus 3:13). Haar 
leden kijken vol ongeduld uit naar de terugkeer van Jezus Christus zodat 
zij Hem kunnen helpen bij de ware bekering van en het ontvangen van 
behoud door de wereld (Lukas 11:2; Openbaring 3:21).

Om hun opdracht te vervullen en de saamhorigheid en eenheid te 
behouden die Christus van hen verwacht, komen de leden van Zijn Kerk 
op vaste tijden bijeen zoals in de Schrift opgedragen (Exodus 20:8-11). 
Zij nemen de aansporing in Hebreeën 10:24-25 serieus: “En laten wij op 
elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten 
wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de 
gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote 
dag ziet naderen.”

De Kerk komt samen op de Sabbat, de zevende dag van de week, 
zoals ook de gewoonte was van Jezus Christus en de apostelen (Lukas 
4:16, 31-32; Handelingen 13:14, 42, 44). Haar leden streven ernaar het 
voorbeeld van Jezus en de apostelen in alle dingen na te volgen (1 Johan-
nes 2:6; 1 Korinthe 11:1).

De leden van Verenigde Kerk van God (United Church of God, an 
International Association) zetten zich in om “het geloof dat eenmaal aan 
de heiligen overgeleverd is” (Judas 1:3) te bewaren en te verkondigen. 
De (lokale) gemeenten van Verenigde Kerk van God (United Church of 
God, an International Association) doen hun best om hun aandeel te 
leveren in het vervullen van de opdracht die Jezus aan Zijn gemeente 
gaf. 

De Kerk van God vandaag

Om hun opdracht te vervullen en de hechtheid en 
eenheid die Christus van hen verwacht, te bewaren, 
kwamen de leden van Zijn Kerk op vaste tijden samen, 
zoals ook in de Schrift wordt opgedragen.
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Vraag ons gratis boekje Dit is de Verenigde Kerk van God aan of 
download deze van onze website indien u meer wilt weten.

We komen samen in veel (grotere) plaatsen overal ter wereld. We 
zijn zeer toegewijd om God te gehoorzamen, elkaar lief te hebben en 
de opdracht van de Kerk te vervullen om het ware Evangelie over het 
Koninkrijk van God te verspreiden. Ieder die het verlangen heeft om de 
waarheid te leren, God te gehoorzamen en omgang te hebben met ande-
ren die dezelfde gezindte hebben, is altijd welkom.

Staat dat werkelijk in de Bijbel?

Het lezen van dit boekje heeft u waarschijnlijk verbaasd doen staan, 
of wellicht geschokt, over bepaalde dingen die in de Bijbel staan. Maar 
er is nog veel meer wat nauwelijks wordt onderwezen of besproken in 
de meeste kerken — en veel van wat men aanneemt dat in de Bijbel 
onderwezen wordt, staat er niet eens in!

U dient voor uzelf te ontdekken wat de Bijbel zegt. Neem het niet 
eenvoudigweg van ons aan — lees het zelf na in uw Bijbel en overtuig 
u ervan wat de Bijbel werkelijk leert!

Dit boekje heeft veel onderwerpen aangesneden die van groot belang 
zijn om Gods doel met de mensheid en met u te begrijpen. We heb-
ben een groot aantal boekjes samengesteld die in veel meer detail op 
deze cruciale onderwerpen ingaan. U kunt deze alle gratis verkrijgen. 
Neem contact met ons op (ons correspondentieadres treft u achterin dit 
boekje aan) of ga naar onze website www.verenigdekerkvangod.org of 
onze internationale website www.ucg.org. Zoals u van ons gewend bent, 
zijn er geen kosten of verplichtingen aan verbonden, en niemand zal u 
ergens toe verplichten.

• Vraag een gratis exemplaar aan van Wie is God? om meer te ont-
dekken over de ongelooflijke Bijbelse waarheid ten aanzien van wat er 
in de Bijbel over God, Jezus Christus en de Heilige Geest wordt ont-
huld.

• Vele mensen geloven dat met het Nieuwe Verbond elke noodzaak 
om de Tien Geboden en andere wetten van God te onderhouden, is ver-
vallen. Is dat echt waar? Vergeet niet om ons boekje Het nieuwe ver-
bond: is Gods wet afgeschaft? te lezen.

• Wie was Jezus Christus nu werkelijk? Wat onderwees Hij? Wat 
hield Zijn boodschap in? Wie en wat beweerde Hij Zelf te zijn? Ontdek 
de waarheid in Jezus Christus: het ware verhaal.

• Vraag voor meer informatie over berouw en bekering — en het ont-
zagwekkende doel van het menselijke leven — een gratis exemplaar aan 
van ons boekje Verander uw leven: het bekeringsproces.

• Om te leren welke dag de Bijbelse Sabbatdag is – de dag die in de 
Bijbel apart is gezet om wekelijks tot rust te komen en God te aanbid-
den – kunt u een gratis exemplaar van het boekje De Bijbelse rustdag 
– zaterdag of zondag? (Van avond tot avond: Gods Sabbatsrust) 
aanvragen. U zult ook zien waarom God wil dat Zijn mensen bij elkaar 
komen, en waarom dit meest genegeerde gebod van de Tien Geboden 
zo belangrijk is voor onze relatie met Jezus Christus en God de Vader.
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• Wat is het ware evangelie dat door Jezus Christus werd onderwezen 
en waarvan Hij Zijn Kerk gebood dit te verkondigen aan de wereld? Is 
het mogelijk dat het merendeel van het christendom een ander evangelie 
aanvaardt en verkondigt dan het Evangelie dat Jezus Christus onder-
wees?

Vraag uw gratis exemplaar aan van Het Evangelie van het Konink-
rijk om achter de antwoorden te komen.

• De basis voor het juiste menselijke gedrag is in de Tien Geboden te 
vinden. Maar waarom zijn deze zo belangrijk? Hebben ze een diepere 
betekenis, een betekenis die de meeste mensen niet zien? Vraag zeker 
een gratis exemplaar aan van De Tien Geboden.

• De populaire feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen, zijn nergens in 
de Bijbel te vinden. Waar ligt hun oorsprong? Waar komen alle typische 
verschijnselen die met deze feesten samenhangen, zoals versierde bomen, 
de Kerstman, paashazen en gekleurde eieren, eigenlijk vandaan? Vraag 
uw gratis exemplaar aan van ‘Christelijke’ feestdagen of Gods Heilige 
Dagen – maakt het uit welke feestdagen we vieren? om achter de ver-
rassende antwoorden te komen!

• Als u meer te weten wilt komen over de mensen achter deze publi-
caties kunt u het boekje Dit is de Verenigde Kerk van God aanvragen. 
Alle publicaties worden u zonder kosten aangeboden als een educatieve 
dienst in het algemeen belang. U kunt de boekjes aanvragen of down-
loaden van www.verenigdekerkvangod.org. Blijf onze Nederlandstalige 
website regelmatig checken – er verschijnen regelmatig nieuwe vertaalde 
boekjes.
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