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Laten we om te beginnen eerst enkele dingen herhalen. Het beste

kunnen we daarvoor naar Johannes 12 gaan, omdat we niet door de

brieven van Johannes kunnen gaan zonder ze te verbinden met het

Evangelie van Johannes. Dat Evangelie stelt enkele belangrijke pun-

ten in algemene zin aan de orde die hij later in zijn eerste brief meer

in detail behandelt.

Johannes 12:44 Jezus riep en zeide: Wie in Mij gelooft, …

Dat is het hele punt waarom het Evangelie van Johannes draait en

waar hij zich voortdurend op richt: geloof en geloven en de actie die

uit geloof voortvloeit.

Johannes 12:44-45 …, gelooft niet in Mij, maar in Hem, die Mij ge-

zonden heeft; [1 Johannes gaat heel gedetailleerd in op de toepassing

hiervan.] en wie Mij aanschouwt, aanschouwt Hem, die Mij gezon-

den heeft.

Het is dus geen mysterie hoe God eruit ziet. Hij ziet er net zo uit als

Christus eruit zag toen Hij in het vlees was.

Johannes 12:46 Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat

een ieder, die in Mij gelooft [tegenwoordige tijd!], niet in de duister-

nis blijve.

Over dat woord blijve zullen we bij het doornemen van 1 Johannes 2

nog heel wat zeggen. De sterkste betekenis ervan is echter leven. Het

kan ook betekenen: blijven, verblijven, wonen in.

Als we dus in Hem geloven leven we niet in de duisternis, omdat

Christus het Licht is. Hij is het Licht der wereld. Het Woord van God
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symboliseert het licht van God – het is een lamp voor onze voet.

Christus wordt ook het Woord van God genoemd. We vinden dus dat

• het Licht van God

• het Woord van God

• de liefde van God

alle drie passen bij hoe wij behoren:

• te wandelen

• te dienen

• op Gods weg te blijven gaan

Johannes 12:47 En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze

niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de

wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden.

Wat zal de wereld oordelen? Het Woord van God, de boodschap van

Christus. Hun eigen handelingen vergeleken met die van Christus.

Johannes 12:48 Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt,

heeft één, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal

hem oordelen ten jongsten dage.

Denk daar eens over na. Denk eens na over alle woorden die Jezus

sprak. Als we ook begrijpen – en dat doen we – dat Jezus Christus de

Here God van het Oude Testament was, dan begrijpen we dat Jezus

zei: 'Hij die zelfs het kleinste van deze geboden leert, zal groot wor-

den genoemd in het Koninkrijk de hemelen.' Raad eens wat hen zal

oordelen? Het gehele Woord van God! Dat is het hele Oude Testa-

ment met daar bovenop nog eens alle woorden die Jezus in het

Nieuwe Testament sprak. Als we dat begrijpen zien we dat dat heel

veel diepgang heeft.

Johannes 12:49 Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de

Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven,

wat Ik zeggen en spreken moet.

Als we dat begrijpen, begrijpen we dat Jezus niets vanuit Zichzelf

deed, dat Hij alleen maar deed wat Hij de Vader Hem hoorde zeggen
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te doen. wat Hij de Vader zag doen, dat deed Hij. Alles komt dus

rechtstreeks van de Vader.

Johannes 12:50 En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik

dan spreek, spreek Ik zo, als de Vader Mij gezegd heeft.

Dat voegt een en ander toe aan het overzicht van 1 Johannes. Laten

we nu dus naar 1 Johannes teruggaan en in het voorbijgaan nog een

paar andere dingen doornemen, zodat we begrijpen wat we doen. We

gaan daar enkele heel fundamentele dingen in grote lijnen doorne-

men.

In het eerste hoofdstuk wordt ons gezegd dat het allerbelangrijkste

wat we hebben, bestaat uit gemeenschap hebben. Gemeenschap

hebben met God betekent dat Christus en de Vader in ons zijn. Zij

wonen in ons en God verlangt deze gemeenschap.

Iemand vatte dit kernachtig samen als: 'God is er niet opuit iemand te

straffen. God is eropuit om iemand lief te hebben en een relatie met

hem te hebben.' En dat is precies het hele onderwerp van de brieven

van Johannes – alle drie. Daarom begint hij met gemeenschap.

Hij zegt ons dat we in het Licht moeten wandelen. Wat houdt dat

in?

• We moeten onze zonden belijden zodat Hij ons van alle zonde

zal reinigen.

• We moeten gehoorzaam zijn.

1 Johannes 2:3 En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen:

indien wij zijn geboden bewaren.

Het Grieks staat hier in de tegenwoordige tijd, iets dat voortgaat –

indien wij bewaren.

1 Johannes 2:4 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart,

is een leugenaar en in die is de waarheid niet;
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En onder die geboden valt ook het sabbatsgebod!

Tijdens het Loofhuttenfeest hadden we een heel interessante discus-

sie over waar de Protestanten en de Katholieken staan. Al heen snel

draaide dat gesprek over het sabbatsgebod; dat sabbatsgebod was

daarin heel belangrijk. Het volgende gebod dat daarbij aan de orde

kwam was: 'Gij zult u geen gesneden beeld maken', of in algemene

zin afgodendienst. Dus hier lezen we dat als we het sabbatsgebod

overtreden en zeggen Christus te kennen, we Hem niet kennen. We

kunnen iets over Hem weten, maar we kennen Hem niet.

Wat betekent dat woordje kennen?  Dat is kennen in de zin van een

intieme relatie, dat ligt heel dichtbij een huwelijk en de hu-

welijkshandeling van seksuele gemeenschap. Ik zeg huwelijkshan-

deling, want er zijn handelingen op seksueel gebied waarin niemand

de ander kent. Daarin wordt alleen maar tijdelijk een fysiek contact

gedeeld. Kennen betekent echter intiem kennen op de meest diep-

gaande en persoonlijke manier. En als we dat doen, dan zullen we

Zijn geboden houden. Als dat niet het geval is, dan zegt vers 4:

1 Johannes 2:4 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart,

is een leugenaar en in die is de waarheid niet;

Dat wordt dus een heel belangrijk punt. We moeten gehoorzaam zijn

en de geboden van God houden. Niet een paar of een klein beetje,

allemaal en helemaal. Dat wordt dan onder woorden gebracht in de

tegenstellingen van wandelen in de duisternis versus wandelen in het

licht, en van God en de broeders liefhebben versus de broeders haten

en in haat leven met alles wat daarmee samengaat.

1 Johannes 2:12-13 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u

vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij kent Hem,

die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de

boze overwonnen. …

Laten we dit alles nu vanuit Johannes samenvatten. Hoe overwinnen

we de boze op een werkelijk diepgaande manier? We hebben ontdekt

dat hoe meer we ernaar streven God lief te hebben, des te meer kun-
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nen we zien wat we nog moeten overwinnen. Laten we hier kijken

naar een aantal dingen die belangrijk zijn, omdat sommige mensen

deze sectie opslaan om te beweren dat de woorden gij hebt de boze

overwonnen betekenen dat als het bloed van Christus eenmaal op ons

van toepassing is verklaard, we volledig hebben overwonnen en dat

er niets meer overblijft dat overwonnen moet worden – we kunnen

dan ontspannen achterover gaan leunen.

Laten we naar Openbaring 12 gaan om te zien waar ze dit concept

verkeerd toepassen. Dit heeft vandoen met het overwinnen van Satan

en ik kan u zeggen dat Satan momenteel echt heel hard aan het werk

is in de uitvoering van zijn werk, waar dan ook ter wereld!

Openbaring 12:9-11 En de grote draak werd [op de aarde] gewor-

pen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de ge-

hele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen

met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is ver-

schenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de

macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die

hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En

zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam …

Dit verwijst naar een uiteindelijke toestand, niet onze huidige toes-

tand.

Openbaring 12:11 … en door het woord van hun getuigenis, en zij

hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

Dit laat een uiteindelijke toestand van overwinnen zien. Openbaring

2 en 3 schotelt ons een ander plaatje voor. Het is net als met behoud.

Wat zijn de drie stappen van behoud?

• We zijn gered.

• We verkeren in het proces van gered worden.

• We zullen gered worden.

Zo is het ook met het overwinnen van de duivel:

• We hebben hem overwonnen.
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• We verkeren in het proces om hem te overwinnen.

• We zullen doorgaan om hem te overwinnen.

Dit vinden we allemaal terug in Openbaring 2 en 3. Ik zal nu enkele

verzen daaruit voorlezen. Maar ik wil dat u begrijpt dat het een

proces is waarin we verkeren.

Openbaring 2:7 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de

gemeenten zegt. Wie overwint, …

Het werkwoord staat hier in de tegenwoordige tijd en duidt dus op

een proces dat wordt gestart, doorgaat en tot voltooiing komt. Dat

weten we omdat Christus ons geroepen heeft. Dat komt tot voltooi-

ing omdat we bezig blijven met overwinnen en uiteindelijk komt

zo'n proces tot voltooiing.

• Wanneer?

• Wat is de laatste vijand die wordt overwonnen? De dood!

• Wanneer wordt de dood overwonnen? Bij de opstanding.

• Is dat niet de laatste overwinning op Satan de duivel? Ja!

We moeten dus alles tezamen nemen en ik ben er zeker van dat als

de dagen van het Feest van Ongezuurde Broden dichterbij komen we

in meer detail op overwinnen zullen ingaan. Het draait dan om het

verwerpen ven wereldlijkheid.

Laten we weer teruggaan naar 1 Johannes 2. We moeten wereld-

lijkheid verwerpen.

Als we de brieven van Johannes bestuderen moeten we iets heel be-

langrijks begrijpen: dat wat Johannes heeft geschreven is heel gecon-

centreerd in betekenis. En toch is het zo eenvoudig dat we het ge-

woon kunnen lezen en bij zo'n eerste lezing al heel veel begrijpen.

Maar het is zo geconcentreerd in betekenis dat we terug moeten gaan

om er nog eens naar te kijken en het diverse keren moeten bestuderen

om alle betekenis eruit te halen.

Laten we nu lezen in:
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1 Johannes 2:15-17 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld

is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in

hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte

der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de

wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil

van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Laten we hier eens even naar gaan kijken. Waar komt de liefde voor

de wereld vandaan? Die komt van Satan en de wereld. Zei hij zojuist

niet dat we de boze hebben overwonnen? De liefde voor de wereld

komt vanuit de wereld en de boze of Satan en onze menselijke

natuur. Die natuur wil die kant uit, dat is zeker! En we moeten

natuurlijk ook de menselijke natuur overwinnen.

De liefde voor de wereld komt dus vanuit de wereld.

1 Johannes 2:17 En de wereld gaat voorbij en haar begeren, …

Die zijn tijdelijk! En als we denken dat ze niet tijdelijk zijn, hoeven

we maar te kijken naar de topsporters; in de loop van de tijd komt er

voor de een na de ander een eind aan hun carrière. Zo gaat het met

alles in de wereld. Alles in de wereld gaat uiteindelijk voorbij en

daarom is een van de thema's van het Loofhuttenfeest: 'Zie, Ik maak

alle dingen nieuw.'

Laten we nu eens naar de andere kant kijken. De liefde van de Vader

komt van de Vader. En degene die de wil van God doet zal tot in

eeuwigheid leven. Er is dus iets gekoppeld aan het doen van de wil

van God. En dat is het enige dat belangrijk is in ons leven: de wil van

God!

Laten we nu naar Mattheüs 6 gaan. Eén van de redenen dat gebeden

niet worden verhoord op de manier waarop iemand denkt dat ze ver-

hoord zouden moeten worden, is omdat men niet vraagt dat de wil

van God zal geschieden. Dat kan een beetje vreemd overkomen. Te-

veel mensen gaan naar God en zeggen: 'God, ga akkoord met mijn

wil.' Maar zo leerde Jezus ons niet te bidden. We komen nu dus terug
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bij enige van de eenvoudigste, enige van de meest fundamentele din-

gen die we behoren te weten en te leren, en waarmee we in overeen-

stemming dienen te leven.

Mattheüs 6:9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt,

uw naam worde geheiligd; …

Het eerste dat we moeten begrijpen en beseffen is: God is heilig, God

is waarachtig, God is rechtvaardig, God is eerlijk.

Mattheüs 6:10 …; uw Koninkrijk kome; …

Dus we vragen niet om een verlenging van ons leven in deze wereld.

Waarom niet? Omdat de wereld voorbij gaat.

Mattheüs 6:10 …; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op

de aarde.

En dat is wat we moeten vragen. 'God, Uw wil geschiede.' En als we

dat meer en meer doen, denk ik dat we onze gebeden verhoord zullen

gaan zien op een manier waarop dat behoort te gebeuren. En ook als

we begrijpen dat alle omstandigheden waarin we ons bevinden, ten

goede zullen uitwerken omdat we God liefhebben en de dingen doen

die Hem behagen. Als we dus de wil van God gaan doen – ja, wat is

de wil van God?

Wat is de wil van God? De hoofdpunten van de wil van God komen

tot uitdrukking in de vier fundamentele principes op basis waarvan

God werkt:

• God is liefde.

• We moeten de Heer, onze God, liefhebben met ons gehele hart,

denken ziel en kracht.

• We moeten onze naaste liefhebben als onszelf.

• We moeten de broeders liefhebben zoals Christus ons heeft

liefgehad.
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Al het andere komt hieruit voort. Misschien is het Gods wil dat we

voor een bepaalde tijd lijden. Laten we naar 1 Petrus 5 gaan. Mis-

schien is dat voor enige tijd Gods wil. en misschien zijn er daarom

zoveel moeilijkheden binnen de Gemeente in deze tijd. God wil

weten wat er in ons hart zit.

Hier volgt wat we moeten doen als we in zulke omstandigheden

komen te verkeren.

1 Petrus 5:6-7 Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat

Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want

Hij zorgt voor u.

Dat betekent dat we alles onderwerpen aan de wil van God. Niet al-

leen alles wat we doen, maar ook alles wat we zeggen en alles wat

we denken.

2 Corinthiërs 10:5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die

opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel

als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus,

Is dat niet de wil van God? Zeer zeker. Als we dat dus doen, on-

geacht de omstandigheden, zullen we in eeuwigheid leven – dat is

wat Christus heeft beloofd.

In de volgende verzen vinden we alweer die strijd. Hetzelfde wat we

tegenkwamen in de eerste brief van Johannes – licht en duisternis,

goed en kwaad, gehoorzaamheid en zonde, liefde en haat.

1 Petrus 5:8-10 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de

duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal

verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw

broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch

de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn

eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, vol-

maken, bevestigen, sterken en grondvesten.
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Dat is dus soms Gods wil. Was het Gods wil dat Christus moest li-

jden? Zeer zeker! Wat doet lijden met ons? Ik heb het volgende ge-

leerd: Het belangrijkste dat lijden doet is dat we de waarde van Gods

liefde beseffen. Ik denk dat lijden die les dieper doet inzinken dan

wat dan ook. Maar let op wat Hij gaat doen, nadat we voor een

bepaalde tijd hebben geleden:

1 Petrus 5:10 …, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken,

bevestigen, sterken en grondvesten.

Hebben we dat niet allemaal in de achter ons liggende jaren ervaren?

Inderdaad! Betekent dat dat we vanaf nu geen beproevingen meer

zullen krijgen? Satan wil graag dat we het volgende geloven! Als we

beproevingen ervaren, zijn we grote zondaren en haat God ons. Als

we geen beproevingen meemaken dan is alles schitterend en heeft

God ons lief.

Denk daar eens even over na, want dat is precies wat Satan ons wil

doen geloven. Zal hij ons een gladjes verlopende weg aanbieden?

Zeer zeker! Wat wordt er over de weg van de wereld gezegd? Wijd is

de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt. Wijd en breed

duiden erop dat die weg gemakkelijk is. Nee, onze weg moet in

overeenstemming zijn met de wil van God.

We gaan weer verder in 1 Johannes 2. We lezen nu helemaal tot vers

29 en komen daarna terug om de gelezen verzen nader te bestuderen

zodat we kunnen leren wat we eruit moeten halen, omdat er een

geweldige hoeveelheid lering voor ons in zit.

1 Johannes 2:18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord

hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen op-

gestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

Dit is niet alleen een feitelijke uitspraak over de tijd van toen, maar

het is ook een profetie voor de tijd van vandaag en een feitelijke uit-

spraak over de huidige tijd. Daarom zijn deze brieven zo belangrijk.
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1 Johannes 2:19-20 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit

ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons

gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen

uit ons zijn. Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet

dat allen.

De Statenvertaling vertaalt de laatste woorden met en gij weet alle

dingen. De King James heeft dit net zo vertaald als de Statenver-

taling. Het gaat dan niet over alle dingen in of uit de wereld, maar

over alle dingen die met behoud te maken hebben.

1 Johannes 2:21 Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid

niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de

waarheid is.

Het Woord van God is waarheid, Christus is de weg, de waarheid en

het leven. Dus bij God zal geen enkele leugen zijn oorsprong vinden.

1 Johannes 2:22-23 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus

de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Een ieder, die de Zoon loochent, …

Hier komen we op terug als we elk van deze verzen gaan analyseren

en bestuderen.

1 Johannes 2:23 …, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt,

heeft ook de Vader.

Deze laatste woorden Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader komen

in de oorspronkelijke Griekse tekst niet voor.

1 Johannes 2:24-26 Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord

hebt, moet in u blijven [of iets sterker: wonen]. Indien in u blijft, wat

gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in

de Vader blijven. En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft:

het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven over hen, die u misleiden.
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Het woord dat met misleiden is vertaald, moet eigenlijk vertaald

worden met op een dwaalspoor brengen.

1 Johannes 2:27-29 En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem

ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u

lere [indoctrinerend onderwijst]; maar, gelijk zijn zalving u leert over

alle dingen [in het Woord van God], en waarachtig is en geen leugen,

blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. En nu, kinderkens, blijft in

Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid

hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst. Als gij

weet, dat Hij rechtvaardig is, erkent dan ook, dat een ieder, die de

rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is [beter: door Hem verwekt

is].

Laten we nu teruggaan om deze verzen nader te bekijken. We gaan

ze nu in een iets andere volgorde bestuderen.

1 Johannes 2:18 Kinderen, het is de laatste ure; …

Voor hen was het inderdaad de laatste ure. Waarom? Als we dit

bekijken, zien we dat het voor hen in die tijd, voor allen door de

geschiedenis heen en ook voor ons de laatste ure is. Waarom was het

de laatste ure voor hen? Ja, inderdaad omdat ze toen leefden, maar

wat belangrijker is, is de vraag in samenhang waarmee het voor hen

de laatste ure was? Johannes naderde het einde van zijn leven;

daarmee kwam er een einde aan het tijdperk van de oorspronkelijke

apostelen. Johannes was de langstlevende apostel. Wat gebeurde er

toen hij stierf? De Gemeente werd letterlijk uit elkaar geblazen. We

zullen zien waarom. Zien we dit ook in de huidige tijd gebeuren? In-

derdaad!

Laten we iets goed begrijpen. Wat was het eerste punt dat Jezus no-

emde toen de discipelen wilden weten wanneer Hij terugkwam, wan-

neer de voleinding van de wereld zou aanbreken? Hij noemde de

valse leer van binnenuit; de antichrist van binnenuit! Dat is het be-

langrijkste waarop we moeten letten. En gebeuren deze dingen ook

niet in deze tijd? Johannes zei:
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1 Johannes 2:18 …; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist

komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, …

Gebeurt dat niet in onze tijd? Daarom is de eerste brief van Johannes

zo belangrijk, omdat de geschiedenis zich herhaalt. Nu in deze tijd

vinden dezelfde dingen plaats als waar hij doorheen ging, dezelfde

dingen waarvan de Gemeente in de eerste eeuw getuige was, vlak

voor de dood van de apostel Johannes. Het is dus niet verwonderlijk

dat al deze gebeurtenissen in de Gemeente plaatsvonden. Waarom?

Dat zullen we zo zien.

1 Johannes 2:19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons

niet; …

Hoe vaak hebben we niet gehoord dat niet iedereen die de diensten

bijwoont, bekeerd is? Dan is het ook geen verrassing dat er gebeurde

wat er plaatsvond. Er is een tijd dat zij die in ketterijen geloven ver-

trekken – dat gebeurde in de hier beschreven tijd. Er komt een an-

dere tijd dat zij die in ketterijen geloven zoveel macht hebben dat

degenen die aan de waarheid willen vasthouden, moeten vertrek-

ken. Dat zijn twee verschillende reacties. Laten we dat verder beki-

jken.

Laten we dit vers uitlezen om daarna verder te gaan.

1 Johannes 2:19 …, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit

ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen

moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn.

God moest dit dus openbaren. In deze tijd hoeven we niet te vragen:

Waar zijn alle apostelen gebleven? In deze tijd moeten we de vol-

gende vraag stellen: Waar zijn alle evangelisten gebleven? Denk

eens aan al die evangelisten die we in de afgelopen dertig, veertig

jaren hebben gekend. Waar zijn ze gebleven? Uitgezonderd twee of

drie, zijn ze allemaal verdwenen! Behoorden zij tot ons? Of behoor-

den ze niet tot ons? Ik kan niet anders zeggen dan dat ze niet tot ons

behoorden.
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Laten we nu naar 3 Johannes gaan om te zien wat er gebeurt als zij

uiteindelijk de overhand krijgen. En dit is ook gebeurd!

3 Johannes 9-10 Ik heb aan de gemeente een en ander geschreven;

maar Diotrefes, die onder hen de eerste tracht te zijn, ontvangt ons

niet. [Hij had uiteindelijk de macht in handen gekregen.] Daarom zal

ik, als ik kom, herinneren aan zijn werken, die hij doet, daar hij met

boze woorden tegen ons zwetst; en hiermede nog niet voldaan, ont-

vangt hij zelf de broeders niet en weerhoudt ook hen, die het wel

willen doen, en hij werpt hen uit de gemeente.

Dat hebben we zien gebeuren, en dat gebeurt in deze tijd opnieuw.

Als we binnen de Kerk van God Christus willen volgen, worden we

eruit gegooid.

Nu naar Jesaja 66, daar zien we dat dit zelfs was geprofeteerd. Bijna

iedereen binnen de kerken die in de laatste tijd zijn opgericht, haalt

in zijn preken Jesaja 66:5 aan. Wij deden dat ook! Want dit alles is

een reinigingsproces voor de Gemeente.

Jesaja 66:5 Hoort het woord des HEREN, gij die voor zijn woord

beeft: Uw broeders …

Schreef de apostel Paulus over valse broeders? Ja, in Galaten 2 zei

hij dat valse broeders waren binnengeslopen om onze vrijheid te

bespieden.

Jesaja 66:5 …: Uw broeders die u haten, …

Hebt u binnen de Kerk van God haat ervaren van broeders die u

zouden moeten liefhebben? Ja! Dit maakt allemaal deel uit van de

antichristbeweging van binnenuit in de eindtijd.

Jesaja 66:5 …, die u verstoten om mijns naams wil, …

Ja, ze doen het zelfs in de naam van Christus!

Jesaja 66:5 …, zeggen: Dat de HERE zijn heerlijkheid tone, …
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Waarin? In hun acties om de echte gelovigen de kerk uit te gooien,

net zoals Diotrefes deed. Hij gooide ze de kerk uit en zei: 'Dat is de

wil van God. De Heer worde verheerlijkt.' Maar God zal de rollen

gaan omdraaien.

Jesaja 66:5 …, opdat wij uw vreugde aanschouwen. Maar zij zelf

zullen beschaamd staan.

Wat is een van de eerste tekenen van de antichristbeweging binnen

de kerk? We kunnen dat aanduiden met het teken van het onkruid.

Het teken van het onkruid en hun leer. Johannes geeft duidelijk aan

wat die leer is, en deze komt van binnenuit.

Mattheüs 13:24 Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide:

Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed

zaad gezaaid had in zijn akker.

En is dat niet waar? We proberen allemaal ons best te doen. We pro-

beren allemaal goed zaad te zaaien. Maar wat gebeurt er? Er

ontstaan moeilijkheden.

Mattheüs 13:25 Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand

en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging

weg.

Let er nu op hoe moeilijk dit is.

Mattheüs 13:26 Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam

ook het onkruid te voorschijn.

Dat leek sprekend op het echte graan! Maar het brengt geen vrucht

voort. Wat voor vrucht moeten we voortbrengen?

Galaten 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap,

vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zacht-

moedigheid, zelfbeheersing.
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Zij brengen niet de vruchten voort van de liefde van God, of van het

geloof van God, of de waarheid van God. Maar ze zijn binnen de

kerk en ze zien er goed uit en ze klinken goed. Ze brengen energie

binnen. Ze brengen geld binnen. Ze brengen mensen binnen.

Mattheüs 13:27-30 Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en

zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid?

Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zeide tot hen: Dat heeft een vi-

jandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij

het bijeenhalen? Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het

onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide

samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers

zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het

te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur.

Ik heb dit reeds diverse keren gezegd: De meeste broeders die wij

kennen zijn of lid van of verbonden geweest met de Worldwide

Church of God en Herbert Armstrong, en veel van de dienaren

baseren zich nog steeds op zijn onderwijs. Ik wil nu een bepaald sce-

nario beschrijven dat ik in persoonlijke gesprekken eerder heb

gedaan, maar deze keer wil ik dat officieel doen, zodat we het punt

van het onkruid goed kunnen begrijpen.

Laten we naar het boek Job gaan. Ik ga zeggen dat de beste manier

waarop we de moeilijkheden die zich binnen de Kerken van God

voordoen, kunnen verklaren, eruit bestaat naar een soortgelijk ta-

fereel te gaan en wel in het boek Job.

Job 1:6-7 Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de

HERE te stellen, en onder hen kwam ook de satan. En de HERE

zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de

HERE: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb.

Net zoals we in 1 Petrus lazen, hij gaat rond om te zoeken wie hij

kan verslinden. Of hij gaat rond om het onkruid te poten waar dat

maar mogelijk is.
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Job 1:8-12 Toen zeide de HERE tot de satan: Hebt gij ook acht ges-

lagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo

vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En de

satan antwoordde de HERE: Is het om niet, dat Job God vreest? Hebt

Gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten

beschut? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn bezit is

zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast

alles aan wat hij bezit; of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen!

En de HERE zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht;

alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de

satan van des HEREN aangezicht heen.

Laat me dit combineren met wat ik denk dat er in de hemel gebeurde

op het moment dat Herbert Armstrong zich bekeerde van alle belan-

grijke punten die niet juist waren. En ik zeg dit omdat ik zeker weet

dat hij Joseph Tkach zei: 'Trek niet langer rond over de wereld, om-

dat toen we dat deden God geen deuren van betekenis opende. We

hadden zoveel geld dat we de deuren konden intrappen.' Dit laat zien

dat hij zich van die dingen bekeerde. Ik denk dus dat toen Herbert

Armstrong zich bekeerde, hij dicht tot God naderde – en ik denk dat

hij dit kort voor zijn dood deed – denk aan alle dingen die hij

schreef: de 18 punten in de Worldwide News en over de Kerk terug-

zetten op het juiste spoor. Hij kreeg de Kerk nooit echt terug op het

juiste spoor, hij zette zichzelf terug op het juiste spoor. En ik denk

dat God op een bepaalde dag, toen Satan langs kwam, tegen hem zei:

'Kijk naar mijn dienaar Herbert, hoe hij zich bekeert van al die din-

gen waartoe u hem hebt aangezet.' En Satan zei: 'Ja, als hij sterft wed

ik erom dat ik de Worldwide Church of God in 10 tot 15 jaar kan ve-

randeren in een New Age kerk.' En God zei: 'Oké, dat ligt in uw han-

den.' En Satan zei: 'Mooi, ik heb reeds op allerlei plaatsen mijn onk-

ruid geplant.'

Het kan zijn dat sommige mensen dat een nogal radicale verklaring

vinden. Maar ik denk dat er geen andere verklaring is waarmee we

kunnen verklaren wat er in de Worldwide Church of God gaande is

en waarom de hele kerk wordt verstrooid – ik bedoel de broeders. Ik

denk dus echt dat hij zich bekeerde van alle dingen die hij deed – en
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ik ben gelukkig dat hij dat deed, en ik ben blij dat hij dat deed. En ik

ben er zeker van dat God hem vergaf; daar ben ik heel zeker van.

Hier hebben we dus al dat onkruid. En God laat toe dat het er blijft.

Laten we teruggaan naar Mattheüs 13. Liet God al het onkruid van

de Katholieke Kerk vanaf de tijd van de dood van de apostel Johan-

nes doorgroeien? Ja, dat deed Hij! Laat God al het onkruid, evenals

het goede zaad, doorgroeien tot het einde? Dat doet Hij inderdaad!

Mattheüs 13:36-42 Toen liet Hij de scharen gaan en ging naar huis.

En zijn discipelen kwamen bij Hem en zeiden: Maak ons de geli-

jkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Hij antwoordde en

zeide: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen; de akker is

de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk;

het onkruid zijn de kinderen van de boze [de antichrist, waarvan er

momenteel veel zijn]; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel;

de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen.

Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal

het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn

engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat

tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij

zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het

tandengeknars.

We zien dit proces dus reeds hier beginnen in de brieven van Johan-

nes, waar het echt een intens niveau bereikt. We hebben het ook in

de Kerken van God van deze tijd zien gebeuren – ook op een heel

intens niveau. God zal dat tot het eind toe laten voortduren. Veel

mensen zeggen: 'We gaan wachten totdat God er iets aan doet.' Nee!

Dat gebeurt niet, Jezus zei: 'Laat het groeien tot aan het eind.' Dat

betekent dat elk van ons iets moet doen. Iedere dienaar moet iets

doen. Iedereen van de broeders moet iets doen. Er zijn veel anti-

christen!

Laten we nu verder gaan. Op die manier weten we dat het de eindtijd

is.
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1 Johannes 2:19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons

niet; …

Hoe kunnen ze van ons uitgaan en toch binnen de kerk blijven? Dat

is mogelijk. We zullen zien dat dat gebeurt door Christus te looch-

enen. Als er genoeg onkruid op één plaats bijeen is, beginnen ze zich

van het graan te ontdoen. En God plant hen (het graan) dan over naar

een plaats waar ze in goede grond kunnen verder groeien; waar dat

dan ook maar mag zijn voor de daarbij betrokken personen.

1 Johannes 2:19 …; want indien zij uit ons geweest waren, zouden

zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat

niet allen uit ons zijn.

• Hoe weten we dat zij zich openbaren?

• Hoe weten we in deze tijd dat zij geopenbaard worden?

• Waardoor worden ze geopenbaard?

• Hoe weten we dat?

Laten we verder lezen in vers 22. Hier staat hoe zij worden geopen-

baard. Niet alleen door hun actie van de kerk verlaten, maar wanneer

zij de macht krijgen om in de kerk te blijven, dan worden ze op de

volgende manier geopenbaard.

1 Johannes 2:22-23 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus

de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de

Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

Hoe loochen je?

Laten we nu ernaar kijken hoe ze God loochenen – terwijl ze bew-

eren dat niet te doen. Laten we daarvoor naar 2 Petrus 2:1 gaan. De

manier waarop ze God loochenen bestaat eruit dat ze de natuur van

God veranderen. Op die manier loochen je God en werk je aan de

versteviging van de positie van het onkruid. Petrus maakt dat hier

heel duidelijk.
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2 Petrus 2:1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest,

zoals ook onder u valse leraars zullen komen, …

En daar heeft Johannes het over in 1 Johannes 2.

2 Petrus 2:1 …, die verderfelijke ketterijen zullen doen bin-

nensluipen, …

Stiekem, net zoals het onkruid tussen het graan werd gezaaid. Dat

onkruid is in eerste instantie niet te onderscheiden van het graan,

maar vroeg of laat zien we dat er geen vrucht wordt voortgebracht.

2 Petrus 2:1 …, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verlooch-

enende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.

Hoe verander je de natuur van God? Door te onderwijzen wat de Bi-

jbel niet onderwijst.  En dat is wat er gebeurde met de leerstelling

van de drieëenheid. Zij loochenen de openbaring dat God de Vader

een persoon is en dat Jezus Christus het exacte beeld is van de Va-

der.

Laten we verder gaan en zien hoe dit wordt geopenbaard. Laten we

daarvoor naar 1 Johannes 4:1 gaan. Dit laat de verantwoordelijkheid

zien die we hebben. Maar het laat ook het hele proces zien dat pla-

atsvindt. Het laat ook de bron zien van de dingen die er gebeuren.

1 Johannes 4:1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft

de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de

wereld uitgegaan.

Wat motiveert valse profeten? Valse geesten! Daarom hebben zij

charisma. Daarom hebben zij aantrekkingskracht. Daarom klinken

zij geestelijk gezond. Hun motivatie komt voort uit een nepgeest, een

valse geest. Wat moeten wij in samenhang daarmee doen?

1 Johannes 4:2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest,

die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;
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Wat betekent dat?

• De eerste aanwijzing dat het een valse geest betreft, is dat Jezus

Christus niet was zoals wij zijn.

• Jezus Christus had niet hetzelfde vlees als wij.

• Jezus Christus kon nooit zondigen.

Herinnert u zich dat? Inderdaad, zo begint het. Daarom heb ik in het

Care Package opgenomen Had Christus kunnen zondigen? Waarom

zou Hij op aarde komen om te worden verzocht als Hij op geen

enkele manier had kunnen zondigen? Zij loochenen dus ook nog iets

anders betreffende de menselijke natuur, en dat is dat de menselijke

natuur niet onlosmakelijk de wet van zonde en dood in zich heeft; dat

we in de grond goede mensen zijn. Denk nog eens aan de uitspraak:

Als we eenmaal de natuur van God veranderen, veranderen we alle

andere leerstellingen. En dat hebben we zien plaatsvinden.

1 Johannes 4:3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God.

En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij

komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Wat gebeurt er als we de natuur van God veranderen door te zeggen

dat God een drieëenheid is, of dat God Eén is, maar Zich op drie ver-

schillende manieren openbaart? Wat gebeurt er dan? Wat is de vol-

gende actie die we kunnen gaan zien? Laten we naar  2 Timotheüs

3:5 gaan. Dit gebeurt net zo zeker als dat de zon iedere dag onder-

gaat. Hebben we dit niet zien gebeuren? Niet alleen in de kerken van

de wereld, maar ook in de Kerken van God.

2 Timotheüs 3:5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daar-

van verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Zij loochenen de kracht van God. Hoe doen ze dat? Het begin al-

lereerst met te zeggen dat het offer van Jezus Christus niets vandoen

heeft met onze fysieke genezing. Is dat geen loochening van de kracht

van God? Zeer zeker! Het gaat dan verder met: Gebruik de Geest van

God in uw leven niet op de manier zoals u in het verleden werd
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gezegd, enz., enz. Waar leidt dat uiteindelijk toe? Laten we daar-

voor naar Titus 1 gaan, daar wordt aandacht geschonken aan hun

werken.

Titus 1:15 Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die besmet en

onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken

als het geweten besmet.

Hebt u ooit een dienaar op die manier horen spreken? Hij probeert de

natuur van God uit te leggen, maar die is niet uit te leggen, omdat die

opvatting niet waar is!

Titus 1:16 Zij belijden wel [zoals we zojuist in 2 Timotheüs 3:5

zagen], dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij

Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor

enig goed werk.

Als we dus eenmaal de natuur van God veranderen, verandert alles

wat daarmee samenhangt. Waar leidt dit verder nog toe? Als we

eenmaal een bepaald punt bereiken dan wordt het echt moeilijk. Lees

daarvoor:

2 Timotheüs 2:12 indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als

koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook

Hij ons verloochenen;

Laten we dit in verband brengen met diverse andere Schriftgedeelten.

Laten we naar Judas 4 gaan. Het is verbazingwekkend. Ik bedoel,

hier staat het gewoon in Gods Woord. Hij zal ons verloochenen.

Waarom? Omdat wij Hem verloochenen. Dit staat rechtstreeks in

verband met 2 Petrus 2:1. Nu dus:

Judas 4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen …

Net als het onkruid. We wisten niet dat ze er waren. We wisten niet

wat er gebeurde.
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Judas 4 … (reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven) godde-

lozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en

onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.

Zij beginnen dus dingen te onderwijzen. Zij veranderen de genade

van God in iets wat het nooit, nooit bedoeld was te zijn. Laten we

nog een stap verder gaan.

Laten we daarvoor naar Mattheüs 10 gaan. Gemeente, het is één ding

om te zondigen en die zonde te belijden, maar het is een geheel ander

ding om te zondigen en er dan de tijd voor te nemen om zich te

bekeren, zoals David deed in de situatie met Bathseba. Het is één

ding Christus tijdelijk te loochenen, zoals Petrus deed. Bedenk dat

Petrus zei: 'Ik zal U nooit verloochenen.' En Jezus zei: 'Luister eens,

voordat de haan twee keer kraait, zul je me driemaal verloochend

hebben.' Hij deed het zelfs in nog sterkere mate doordat hij de derde

keer zelfs zwoer – maar hij ging naar buiten en bekeerde zich. Het

laat dus zien dat God in ons leven allerlei mogelijke momenten biedt

tot bekering om de relatie met Hem te herstellen. Dat hebben we

reeds gezien in 1 Johannes 2.

Mattheüs 10:32-33 Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de men-

sen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is;

maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik

verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.

Gemeente, laten we dus bidden voor onze broeders en ook voor de

dienaren die daarbij betrokken zijn, opdat ze niet zover komen dat

Christus hen voor God zal verloochenen. Wat is het uiteindelijke re-

sultaat daarvan? Zoals u weet begonnen we met de wil van God. Hij

die de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Laten we naar Mattheüs 7 gaan, naar een Schriftgedeelte dat we tal-

loze malen hebben gelezen. Daar staat het heel duidelijk voor onze

ogen.
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Mattheüs 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het

Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns

Vaders, die in de hemelen is.

In de praktijk brengen, doen, volgen, houden, gehoorzamen, leven bij

– duidend op een continu voortgaande basis. Wat doen wij? De WIL!

Niet slechts een wet, niet slechts een gebod, niet slechts een

gedachte, niet slechts een voorschrift, maar de WIL van God.

Mattheüs 7:22-23 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here,

Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze

geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal

Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; …

1 Johannes 2:4 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart,

…

… zit bijna goed – NEE!

1 Johannes 2:4 …, is EEN LEUGENAAR[!] en in die is de waar-

heid niet;

We zien dus hoe het zich allemaal opbouwt. En Johannes zegt ons

hier hoe de afval zich binnen de Kerk opbouwt. Hier wordt het al-

lemaal op heel krachtige wijze aan de orde gesteld: in het Evangelie

van Johannes en de brieven van Johannes.

Mattheüs 7:23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit

gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Het woord wetteloosheid hier is anomia. In de Bijbel betekent het

niet de afwezigheid van wet, maar juist het bewust overtreden van

wet, dus tegen de wet zijn. Zij brengen wetteloosheid in praktijk. Met

andere woorden ze zijn tegen Gods wet. Hoe kun je tegen Gods wet

zijn? Niet alleen door die te overtreden, het gaat zelfs verder dan

overtreding. Er staat niet: gij overtreders van de wet. Er staat in feite:

Gij die tegen de wet zijt. Wat doen die mensen? Zij zeggen dat de

wetten en geboden van God niet meer van toepassing zijn.



De eerste brief van Johannes, deel 7 25

• Wat is de wil van God?

• De wil van God staat hier in de Schriften.

• Is Gods Woord niet de wil van God?

• Is Gods Woord niet het denken van God?

• Ja, zeker!

Laten we nu naar 1 Johannes 3:4 gaan.

1 Johannes 3:4 Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid,

en de zonde is wetteloosheid.

Dit is een van de eerste verzen die in het verleden onder onze aan-

dacht werd gebracht, toen God ons begon te roepen en ons verstand

begon te openen voor de wil van God en het Woord van God. Deze

vertaling is in zijn algemeenheid correct, maar de volgende vertaling

geeft de essentie ervan beter weer: "Ieder die een leven van zonde

leidt, leeft ook in een toestand van wetteloosheid, want zonde is

wetteloosheid [of: is tegen de wet]."

Het gaat niet om het incidenteel overtreden van een wet, het is een

leven leiden van wetteloosheid – wat betekent dat men tegen de wet

van God is. En waar begint dat mee? Bijvoorbeeld met: Ach, het doet

er niet toe op welke dag we een eredienst voor God houden. De Je-

hova's getuigen zeggen dat elke dag sabbat is. Als iedere dag sabbat

is, dan is er niet zoiets als de sabbat. Anderen zeggen: "Ik ben het

met u eens, op één van de zeven dagen." Dus laten we op zondag

naar de kerk gaan."

Laten we kijken hoe dit loochenen van God zich verder ontwikkelt.

Laten we daarvoor naar 2 Petrus 2 gaan om te zien wat het eindre-

sultaat is van dit alles. Daarom zei Jezus: 'Laat het onkruid opgroeien

tot aan de oogst. Want dan zal hun vrucht duidelijk zijn.'

2 Petrus 2:17-22 Dezen [die valse profeten waarover hij het heeft]

zijn bronnen zonder water [hun ontbreekt het aan alles wat geestelijk

is], nevelen, door een windvlaag voortgejaagd [ze waaien met allerlei
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winden mee], voor wie de donkerste [bedekking van] duisternis is

weggelegd. Want met holle, hoogdravende klanken [nieuwe leerstel-

lingen] verlokken zij door vleselijke begeerten en door ongebonden-

heid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verk-

eren, onttrekken. Vrijheid spiegelen zij hun voor [verbazingwek-

kend!], hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie

men overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de be-

zoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en

Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor

overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste.

Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen

te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te

keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. [Dit laat zien

dat ze die kennis wel hebben gehad.] Hun is overkomen, wat een

waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uit-

braaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

Dat is het eindresultaat van hun loochenen.

De vraag is nu als volgt: Gebeurt dit met de goede mensen binnen de

Kerk? Dat hangt ervan af wat we onder goed verstaan. In de eindtijd

laat God Satan zijn gang gaan om de dingen echt in beroering te

brengen. Misschien lijkt dat wel op zijn optreden aan het eind van

het Millennium. Ja, op een bepaalde manier lijkt het erop, maar op

een andere manier is er toch verschil. De overeenkomst is: Wat zal

er gaan gebeuren met de mensen die de waarheid, enzovoort, hebben

gekend, hebben gehoorzaamd en nu, als dit gebeurt, zich laten mee-

zuigen. Wat gebeurt er men hen? Ik denk dat God hun de keuzes

voorlegt en hen op verschillende momenten de gelegenheid biedt zich

te bekeren. Het komt neer op het maken van een keus bij iedere stap

die we doen. God verheugt Zich beslist niet in de dood van de zon-

daar. God wil echt niet dat degenen die Hij heeft geroepen dit doen.

Maar dan, hoeveel mensen zijn niet binnengekomen die niet echt

bekeerd zijn? De vraag wordt dus: Hoe komen we aan al dat onkruid,

al die mensen die niet bekeerd zijn? Laten we het vanuit dat stand-

punt bekijken, omdat God hen die echt de Geest van God hebben,

niet los zal laten. Hij zal hen tot bekering brengen, tenzij zij Hem

volledig verwerpen – wat in sommige gevallen mogelijk is. Maar als



De eerste brief van Johannes, deel 7 27

er een situatie is waarin mensen beginnen het werk van God te doen

om mensen te roepen, dat wil zeggen de kerkdeuren te openen en te-

gen de wereld te zeggen 'Kom binnen, we houden van jullie; kom

binnen en zie hoe goed God is' – zonder erbij te zeggen dat ze zich

moeten bekeren, dan krijg je heel wat onkruid binnen. Dan ve-

randeren de omstandigheden helemaal.

Laten we gaan naar:

1 Johannes 2:26 Dit heb ik u geschreven over hen, die u misleiden.

De cirkel voor wat betreft de afval binnen de Kerk is nu geheel rond.

We moeten testen, we moeten weten. We moeten begrijpen. Laten

we de verzen die het tegenovergestelde hiervan zijn opnieuw bes-

tuderen. Bedenk dat de verzen 18, 19, 22, 23 en 26 allemaal gingen

over het loochenen van Christus, de antichrist en verkeerd onderwijs.

Laten we nu de verzen 20, 21, 24, 25 en dan de rest tot aan het einde

van het hoofdstuk doornemen.

1 Johannes 2:20 Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij

weet dat allen. [Statenvertaling: gij weet alle dingen.]

Daar gaat het over. Hij spreekt tot mensen die al heel lang lid zijn

van de Kerk en vanuit hun midden zou de antichrist komen. Vanuit

hun midden kwamen leugenaars en valse leerstellingen, maar gij

hebt een zalving van God.

1 Johannes 2:21 Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid

niet weet, maar omdat gij haar weet …

Hebben wij de waarheid van God gekend? Ja! We kunnen een hele

studie doen over Wat is waarheid? Hoe leven we in overeenstemming

met de waarheid?, enz. Jezus zei: 'Uw woord is waarheid.' Daar zijn

we reeds doorheen gegaan, daarom staan we daar nu niet bij stil, be-

halve dan te zeggen dat het in 1 Johannes allemaal draait om:

• waarheid en dwaling

• licht en duisternis
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• gerechtigheid en zonde

• liefde en haat

• Christus en de duivel

• ware predikers en valse profeten

1 Johannes 2:21 …, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen

uit de waarheid is.

Daarom moeten we begrijpen dat dat we door niets anders dan de

waarheid van God worden behouden. We worden niet door fabels

behouden – die momenteel worden onderwezen: 'Ja, veel van deze

dingen zijn allegorieën en mythes om een waarheid uit te beelden.'

Hoe is het mogelijk dat een mythe – die een leugen is – de waarheid

kan uitbeelden? Dat is onbestaanbaar! Er komt geen enkele leugen

uit de waarheid voort.

Laten we nu verder lezen om te zien wat we moeten doen.

1 Johannes 2:24 Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord

hebt, …

Wat van den beginne?

• de waarheid van God

• de geboden van God

• het licht van God

• de liefde van God

Dat allemaal! Dat zegt hij hier. Laat dat in u blijven! Op dit punt in

zijn brief richt hij zich heel sterk op blijven.

1 Johannes 2:24-25 Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord

hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne ge-

hoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit

is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven.

Laten we nu gaan naar:
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1 Johannes 2:27 En wat u betreft, de zalving, …

Dat is de gift van God die ons denken opent, die ons begrip geeft van

de waarheid, die ons Zijn Woord doet begrijpen.

1 Johannes 2:27-29 …, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u,

en gij hebt niet van node, dat iemand u lere [u met valse leerstellin-

gen indoctrineert]; …

Ja, ik weet dat ik beschuldigd zal worden; indoctrinatie is inderdaad

een interpretatie; maar die leid ik af van de punten die hier ter sprake

worden gebracht.

• Wat werd er onderwezen? Valse leerstellingen.

• Wat volgden zij? De duisternis.

• Hoe wandelden zij? In zonde.

Daarom zeik ik geïndoctrineerd worden, omdat leren komt van het

Griekse didasko, wat onderwijzen betekent; het daarvan afgeleide

zelfstandige naamwoord is didaskalias, wat doctrine (of leerstelling)

betekent. Vandaar indoctrineren met valse doctrines.

1 Johannes 2:27 …; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle din-

gen, …

Niet letterlijk alle dingen, maar alle dingen betreffende het ware

Evangelie. Waarom? Omdat het hier gaat over waarheid en dwaling.

Het Evangelie versus het valse evangelie.

1 Johannes 2:27 …, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem,

gelijk zij u geleerd heeft.

Met andere woorden er komt een tijd waarin mensen die reeds heel

lang christen zijn, die de Heilige Geest van God hebben, die de

waarheid van God kennen, die het Woord van God begrijpen, geen

valse leraren nodig hebben die proberen hen te indoctrineren met

nieuwe doctrines die de Vader loochenen, die de Zoon loochenen,

die de waarheid loochenen. En zij zitten daar in de samenkomst van
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de gemeente en moeten dat aanhoren omdat zij de macht in handen

hebben. Als mensen die de macht in handen hebben, beginnen

leugens te onderwijzen in plaats van waarheid, hebben ze elk recht

om het Woord van God te onderwijzen verloren. En als u, met de

Geest van God, dat kan bespeuren dan – dat is wat Johannes hier zegt

– hebt u hen niet nodig om u te onderwijzen.

Laten we hier nu afsluiten met de verzen 28 en 29, waarmee we dan

hoofdstuk twee helemaal hebben behandeld.

1 Johannes 2:28 En nu, kinderkens, blijft in Hem [dat is: leef in

Christus], opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden [bij Zijn wed-

erkomst], vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan

bij zijn komst.

En denk er hierbij aan dat Hij heeft gezegd: 'Breng Mijn vijanden

hier voor Mij en slacht ze.' Dat is beschaamd staan.

1 Johannes 2:29 Als gij weet, dat Hij rechtvaardig is, erkent dan

ook, dat een ieder, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is

[beter: door Hem is verwekt].

Wat is rechtvaardigheid (gerechtigheid)? Al Uw geboden zijn ger-

echtigheid. Uw waarheid is gerechtigheid. Uw Woord is gerech-

tigheid. En dat doen we, dat brengen we in praktijk. Zoals we dus in

de loop van de jaren hebben geleerd, is het Woord van God als een

bol. Alles past perfect bij elkaar en we kunnen het van vele, vele,

vele verschillende kanten benaderen en nog steeds stemt alles met

elkaar overeen.

Er zijn waarschijnlijk nog andere dingen die we aan het tweede

hoofdstuk zouden kunnen toevoegen, maar ik wil dat u – als we naar

het derde hoofdstuk gaan – alles begrijpt wat ik aan de orde heb

gesteld, omdat het derde hoofdstuk dan een heel diepgaande be-

tekenis krijgt in de dingen die het ons onderwijst.


