De tweede brief van Petrus, deel 7 1 2
De brief van Judas zullen we niet apart doornemen. We zullen die
samen doornemen met 2 Petrus 2, zoals we tot dusver reeds hebben
gedaan. Laten we nog even de zes categorieën profeten doornemen,
die we de vorige keer hebben besproken; daarna duiken we in de
combinatie van 2 Petrus 2 en Judas.
Overzicht categorieën profeten:
• echte profeet met ware leer
• echte profeet met ware en afwijkende of verkeerd toegepaste leer
• echte profeet met een mengeling van ware en valse leer
• valse profeet met bijna ware of waar klinkende leer
• valse profeet met valse en weinig ware leer
• valse profeet met valse leer
Laten we nu naar Judas 5 gaan:
Judas 5 Maar ik wil u te binnen brengen …
Bedenk hoe dit samengaat met 2 Petrus 1 waar hij zei: 'Daarom zal
het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, … Ik acht
het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker
te houden.' We hebben hier vandoen met een tijd waarin de mensen
begonnen te vergeten. Zij vergaten het Evangelie dat verkondigd
was, hoe het was verkondigd en de basisprincipes die erin vervat
waren.
Judas 5 … (gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen) …
We zullen als we hier doorheen gaan, zien hoe hij deze belangrijke
zonden onderverdeelt, in welke categorieën hij ze onderbrengt.
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Judas 5 … dat de Here een volk uit het land Egypte verlost heeft,
maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft;
Dit zegt ons iets heel belangrijks: We kunnen ons behoud verliezen
als we God de rug toekeren!
In dit vers heeft hij het over Israël – het volk Israël – de 12 stammen.
In 2 Petrus heeft hij het over iets dat nog veel groter is.
2 Petrus 2:4 Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet
gespaard heeft, …
Engelen zijn groter dan menselijke wezens, maar God geeft ook hen
een vrije wil, de vrijheid om te kiezen, en sommigen van hen zondigden. We zullen niet het hele verslag van alles wat daarop slaat
doornemen, maar volgens Openbaring 12 sleepte de staart van de
slang een derde van de sterren des hemels mee en wierp die op de
aarde. Deze sterren staan symbool voor de engelen die met Satan
meegingen. In Openbaring 12:7 staat dat Satan en zijn engelen
vochten tegen Michaël en zijn engelen.
2 Petrus 2:4 …, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, …
De NBG heeft afgrond, de Statenvertaling hel, Young's Literal
Translation heeft Tartarus. Het Griekse woord is tartaroo, dit is geen
altijd brandende hel, maar een plaats van vrijheidsbeperking. Het is
een plaats waar zij gevangen worden gehouden.
2 Petrus 2:4 …, aan krochten der duisternis heeft overgegeven …
Total afgesneden van God; volledig beperkt in hun bewegingsvrijheid; geheel verwijderd en afgesneden van God.
2 Petrus 2:4 … om hen tot het oordeel te bewaren;
Nu naar Judas 6:
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Judas 6 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden
en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met
eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden;
Er is één belangrijk aspect van de Laatste Grote Dag dat we naar ik
meen nog niet hebben besproken, en dat is het oordeel over Satan en
de demonen. Dat is een heel belangrijk aspect van de Laatste Grote
Dag.
Laten we hier nog wat meer naar kijken en deze drie verzen gaan
analyseren. Ten eerste, kijk naar Israël. Laten we daarvoor naar Numeri 14 gaan. Het boek Numeri is echt een heel tragisch boek, in het
bijzonder als we komen bij Bileam en Korach. Als we dat boek
doorlezen zien we dat het over het ene afschuwelijke probleem na
het andere gaat.
Wat hier in Judas 5 – sprekend over Israël – wordt gezegd is dat zelfs
een heel volk, als ze allemaal zondigen, door God geoordeeld zal
worden. Laten we zien waarom, laten we zien wat hun zonde
feitelijk was. We zullen zien dat het meer was dan alleen maar rebellie, zoals we in het verleden gewoonlijk hebben horen zeggen; ze
zeiden dat het een spreken was tegen Mozes en een spreken tegen
Aäron.
Numeri 14:1 Toen verhief de gehele vergadering haar stem en het
volk weende in die nacht.
Een gebeuren dat de hele nacht besloeg.
Numeri 14:2-3 Al de Israëlieten morden tegen Mozes en Aäron; en
de gehele vergadering zeide tot hen: Och, waren wij in het land
Egypte gestorven, of waren wij in deze woestijn gestorven! Waarom
toch brengt ons de HERE naar dit land, opdat wij door het zwaard
vallen, onze vrouwen en kinderen ten buit worden? Zou het voor ons
niet beter zijn naar Egypte terug te keren?
Nu beschuldigen ze God:
1. dat Hij heeft gelogen
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2. dat Hij hen onder valse voorwendsels uit Egypte heeft geleid
God is bereid veel zonden te vergeven, maar ga niet God beschuldigen! Hoe kunnen we God beschuldigen?
• Hij is volmaakt!
• Hij is liefde.
• Hij is rechtvaardig.
• Hij is heilig!
Hier hebben we de hele les voor ons. Zoals Paulus zei, deze dingen
zijn voorbeelden voor ons zodat we niet hetzelfde gaan doen. Zelfs al
kunnen de dingen heel moeilijk worden, ga niet God beschuldigen!
Laten we naar de rest van het verslag hier kijken.
Numeri 14:4 En zij zeiden tot elkander: Laat ons een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren.
Gewoon omkeren naar Egypte, gewoon teruggaan naar waar ze vandaan kwamen – God in de steek laten – Mozes in de steek laten en
gewoon hun eigen gang gaan. Zij verkeerden in een enigszins andere
situatie dan wij. Zoals we weten hadden zij voortdurend op elk moment van de dag het teken van Gods aanwezigheid voor ogen. Of de
wolkkolom bij dag of de vuurkolom bij nacht! Elk moment van de
dag! En verder was er elke week op zes dagen het manna! God van
deze dingen beschuldigen wordt dus een heel ellendig en hatelijk iets
om te doen.
Let op de reactie van Mozes en Aäron. Zij kenden God!
Numeri 14:5 Toen wierpen Mozes en Aäron zich op hun aangezicht
ten aanschouwen van de gehele gemeente van de vergadering der Israëlieten.
Ik denk dat dat iets meer is dan alleen maar het hoofd naar de grond
neerbuigen. Ik denk dat dit een languit liggen op de grond is! Je kunt
je dus niet verder verlagen dan zo plat op de grond te gaan liggen.
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Numeri 14:6 En Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, die behoorden tot degenen die het land verspied hadden,
scheurden hun klederen
Hier gebeurde iets verschrikkelijks. Als we verder gaan moeten we
denken aan de geestelijke parallellen in de Gemeente van deze tijd.
Denk aan de houding die tot uiting komt.
Numeri 14:7-8 en zeiden tot de gehele vergadering der Israëlieten:
Het land dat wij doorgetrokken zijn om het te verspieden, dat land is
buitengewoon goed. Indien de HERE welgevallen aan ons heeft, dan
zal Hij ons in dit land brengen en het ons geven, een land, dat vloeit
van melk en honig.
Laten we nu eens naar de andere kant van de medaille kijken. Wat
kunnen we zeggen van alle Kanaänieten die in het land verbleven? Ik
denk dat zij dachten dat Baäl en Astarte hen echt zegenden; hun een
vruchtbaar en goed land hadden gegeven,; dat al hun rituelen voor
Baäl en Astarte al deze goede dingen voortbrachten. Dat was echter
niet zo, daar God het aan het voorbereiden was voor de Israëlieten.
Daarom is het zo'n bedrieglijk iets om rond te kijken naar je omstandigheden en je omgeving om te gaan denken: 'Tjonge, ik moet
toch wel in een goed blaadje staan bij God daar ik dit alles heb.'
Denk aan de gelijkenis van de man die zulke overvloedige oogsten
had. Hij had meer dan hij kon opslaan. Al zijn schuren zaten barstensvol, en hij zei: 'Wat zal ik doen? Ik ga nieuwe schuren bouwen
om alles daarin op te slaan, waarna ik zal zeggen wees blij met
jezelf, zorg goed voor jezelf en geniet van je voorspoed.' Maar God
zei: 'Dwaas, in deze nacht zal je je leven worden ontnomen.' Kijk dus
nooit naar de fysieke omstandigheden om je heen! Kijk altijd naar
je geestelijke relatie met Christus!
Denk ook aan Nebukadnezar – hij pochte en was aan het opscheppen. Een van de allerbelangrijkste dingen die we moeten onthouden
is altijd: We hebben niets dat we niet hebben ontvangen! – dit geldt
zowel in fysiek als geestelijk opzicht.
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Deze woorden van Jozua en Kaleb gaven hun een kans om tot inkeer
te komen. Zij hadden Mozes en Aäron en Jozua en Kaleb kunnen
zeggen: 'Ja, jullie hebben gelijk. Wij hebben ons hierin echt dom
gedragen.' Maar dat deden ze niet omdat het de hele nacht doorging.
Numeri 14:9 Alleen, weest dan niet opstandig tegen de HERE, en
gij, vreest het volk van het land niet, want zij zijn ons tot spijs, hun
schaduw is van hen geweken, en de HERE is met ons; vreest hen
niet.
Luister! Wat is er gezegd? Als God voor ons is wie kan dan tegen
ons zijn? Er is dan niets dat tegen ons kan zijn!
Numeri 14:10 Toen zeide de gehele vergadering, dat men hen stenigen zou. …
Dat was de druppel die de emmer deed overlopen! Zij namen dit alles in eigen hand. Dit was geen menigte die eropuit was te lynchen,
deze menigte was eropuit te stenigen. Als je duizenden mensen hebt
en er is in die woestijn een overvloed aan stenen, en je raapt die
stenen op en begint ermee te gooien, dan zijn de enkele mensen die
het doelwit zijn niet lang meer in leven!
God kwam echter onmiddellijk tussenbeide:
Numeri 14:10 … Maar de heerlijkheid des HEREN verscheen in de
tent der samenkomst aan al de Israëlieten.
Daarmee kwam de poging tot steniging tot een abrupt einde.
Numeri 14:11 En de HERE zeide tot Mozes: Hoelang zal dit volk
Mij versmaden, en hoelang zullen zij niet op Mij vertrouwen bij al de
tekenen die Ik in zijn midden gedaan heb?
Kunt u zich voorstellen hoe de situatie was? Hoe zou u zich voelen?
Plaats uzelf in de schoenen van Mozes en stel je voor dat je daar
vlakbij de Schelfzee staat. En het ging er niet aan toe zoals in die
suffe film De Tien Geboden. Dat is een redelijk goede film, maar hun
6
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uitbeelding van de Schelfzee is echt bekrompen. Wat moest er gebeuren? De Schelfzee moest over een lang traject droog worden,
waarschijnlijk zo'n 10 tot 15 kilometer breed, omdat de Israëlieten
een beweging vanuit de flank deden om allemaal over te trekken, en
ze trokken in een heel korte periode over.
Kunt u zich voorstellen te doen wat God zei? Strek uw staf uit over
de zee en God zou ervoor zorgen dat de bodem droog werd. U ziet
dus de droge bodem en u kijkt naar links en rechts en overal ziet u
een droge bodem! Nu kunt u begrijpen waarom Farao die zee introk;
hij zag aan weerskanten geen water. Hij dacht dat dit iets permanents
was. Door dat ene wonder alleen, als u dat diep in uw denken laat
zinken zult u God gaan vrezen, om nog niet te spreken van alle andere dingen die waren gedaan. Wat te denken van de dood van de
eerstgeborenen? Wat te zeggen van het geven van manna? Tjonge,
tjonge!
Numeri 14:12 Ik zal het met de pest slaan en het uitroeien, …
Denk hier eens aan in geestelijk opzicht. Als we denken aan dit klagen en beschuldigen van God. Wat was de zonde van de man die één
talent ontving? Bedenk dat één knecht vijf talenten ontving, een andere twee en een derde slechts één. Wat was de zonde van de man
die dat ene talent ontving? Hij beschuldigde God! Hij zei: 'Ik weet.'
Maar God zit zo niet in elkaar. God is liefhebbend, barmhartig,
vriendelijk en geduldig. Maar hij wilde God beschuldigen om zich
zelf te ontslaan van zijn verantwoordelijkheden, en te zeggen: 'God,
U bent er verantwoordelijk voor dat ik niet in actie ben gekomen.'
Dat is niet juist!
Numeri 14:12 …, en u tot een volk maken, groter en machtiger dan
dit.
Kunt u zich indenken dat iemand zou zeggen: 'God, ik ben zo blij dat
U weet dat ik belangrijk ben. Ga Uw gang, dood ze allemaal; ga met
mij verder omdat ik zo'n geweldig iemand ben.' NEE! Mozes deed
dat niet. Let op wat Mozes zei. Dit laat nog iets anders zien. Hoe
De tweede brief van Petrus, deel 7

7

heftig kunt u discussiëren met God? Net zo heftig als nodig is! Maar
er is geen enkele noodzaak om Hem te beschuldigen.
Numeri 14:13-16 Maar Mozes zeide tot de HERE: Hoort Egypte het
(Gij hebt immers dit volk door uw kracht uit zijn midden doen optrekken) dan zullen zij zeggen tot de inwoners van dit land, die gehoord hebben, dat Gij, HERE, in het midden van dit volk zijt, dat
Gij, HERE, oog in oog U hebt laten zien, terwijl uw wolk boven hen
staat en Gij in de wolkkolom voor hen henen gaat des daags en in de
vuurkolom des nachts, zult Gij nu dit volk tot op de laatste man doden, dan zullen de volken die van U bij geruchte hoorden, zeggen:
Omdat de HERE dit volk niet kon brengen naar …
Dat is stevig aangepakt. Hij zei niet: 'God, U bent niet in staat …' Hij
zegt: 'Denk eens na over wat zij zullen gaan denken, en denk eens na
over wat zij zullen gaan zeggen.' Dat is een andere benadering.
Numeri 14:16-17 Omdat de HERE dit volk niet kon brengen naar
het land dat Hij hun onder ede beloofd had, daarom heeft Hij hen in
de woestijn omgebracht. Nu dan, laat toch de kracht des Heren zich
groot betonen, zoals Gij gesproken hebt:
Waar deed hij een beroep op?
Numeri 14:18 De HERE is lankmoedig en groot van goedertierenheid, vergevende ongerechtigheid en overtreding, …
Wat herhaalt hij? Hij herhaalt wat God hem zei toen Hij Zichzelf in
Exodus 34 openbaarde. Dit vond plaats na een van de andere fiasco's
van de Israëlieten.
Exodus 34:5-7 En de HERE daalde neder in een wolk, stelde Zich
daar bij hem en riep de naam des HEREN uit. De HERE ging aan
hem voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig,
lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en
zonde vergeeft; maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig,
8
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de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.
Maar in het tweede gebod zegt Hij dat 'Hij barmhartigheid doet aan
duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.'
Hier in Numeri 14 haalt Mozes dit aan.
Numeri 14:18 De HERE is lankmoedig en groot van goedertierenheid, vergevende ongerechtigheid en overtreding, hoewel Hij zeker
niet ongestraft laat, maar de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan
de kinderen, aan het derde en vierde geslacht.
Let op hoe hij God benadert in de slotfase van zijn verzoek. Wat doet
hij? Hij gebruikt Gods eigen woorden! Waarom is dat belangrijk in
de benadering van God? Omdat God die woorden sprak en Hij helemaal achter die woorden staat, en als we vragen in overeenstemming met de wil van God, zal Hij het doen! Omdat Hij ze sprak!
Daarom is dat heel belangrijk. Dit geeft ons een goed voorbeeld hoe
te redeneren met God.
Numeri 14:19 Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk naar de
grootheid uwer goedertierenheid, gelijk Gij dit volk vergiffenis
geschonken hebt van Egypte af tot hier toe.
Dit klinkt bijna als de smeekbede van Abraham toen hij onderhandelde over het leven van Lots gezin.
Numeri 14:20 En de HERE zeide: Op uw bede schenk Ik vergeving.
Hoe bereid en hoe verlangend is God om te vergeven? Hier hebben
we het, onmiddellijk! Hij zei niet: 'Kom over drie dagen maar terug,
dan zal Ik het je laten weten. Ik moet er eerst nog eens goed over
nadenken, Mozes.' NEE! Hij zei: (Statenvertaling) 'Ik heb hun vergeven naar uw woord.'
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Een van de dingen die we hier hebben is dat zelfs al wil God zonde
vergeven – en dat doet Hij – zelfs al verlangt Hij ernaar zonde te
vergeven – en dat doet Hij – Hij niet wil dat iemand Hem
beschuldigt, en Hij zal niet accepteren dat mensen hun gang gaan en
misbruik maken van Zijn vergeving en genade. Hij vergeeft de zonden zodat zij niet op datzelfde moment zullen sterven, want dat was
het voorstel van God. 'Ik zal ze allemaal tegelijk als één man doden,
Mozes, en Ik zal met u verdergaan.' Nee, Hij zegt – nadat Mozes
Hem had gesmeekt – 'Ik heb hun vergeven naar uw woord.'
Psalm 86:1-5 Neig uw oor, o HERE, antwoord mij, want ik ben ellendig en arm; behoed mijn ziel, want ik ben godvrezend; Gij, mijn
God, verlos uw knecht die op U vertrouwt. Wees mij genadig, o
Here, want tot U roep ik de ganse dag. Verheug de ziel van uw
knecht, want tot U, Here, hef ik mijn ziel op. Want Gij, o Here, zijt
goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die
U aanroepen.
Dit is een geweldige Psalm, gemeente! Krachtige bewoordingen! Dit
helpt ons begrijpen hoe we God moeten benaderen en hoe bereidwillig God is om tussenbeide te komen om ons te helpen. En dat is Hij!
Psalm 86:6-7 O HERE, neem mijn gebed ter ore, sla acht op mijn
luide smekingen. Ten dage mijner benauwdheid roep ik U aan, want
Gij antwoordt mij.
Hoe totaal anders zou het zijn verlopen als zij hadden gezegd:
'Geweldig, de Heer is met ons! Wij zien elke dag door de wolkkolom
en elke nacht door de vuurkolom dat God met ons is! We zagen wat
Hij de Egyptenaren aandeed. We zagen wat Hij deed bij de
Schelfzee. Laten we optrekken en het land ten eigendom nemen.'
Wat een totaal ander verhaal zou dat zijn geweest! Maar het laat ook
zien hoe mensen meegesleept kunnen worden door hun vrije keuze.
Numeri 14:20-21 En de HERE zeide: Op uw bede schenk Ik vergeving. Evenwel, zo waar Ik leef …
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Laten we iets dat heel diepgaand en belangrijk is, begrijpen: Als God
zegt: 'Zo waar Ik leef' dan baseert Hij wat Hij gaat zeggen op Zijn
eeuwig bestaan.
Numeri 14:21 … en de heerlijkheid des HEREN de ganse aarde
vervullen zal:
Dat is het uiteindelijke doel van God! Dat wordt vervuld in Openbaring 21 en 22.
Numeri 14:22-24 Geen van de mannen die mijn heerlijkheid gezien
hebben, en de tekenen die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb,
en die Mij nu reeds tienmaal verzocht en naar mijn stem niet geluisterd hebben, zal het land zien, dat Ik onder ede aan hun vaderen beloofd heb! Ja, niemand van hen, die Mij versmaad hebben, zal het
zien. Doch omdat bij mijn knecht Kaleb een andere geest geweest is
…
Numeri 14:26-27 sprak de HERE tot Mozes en Aaron: Hoelang zal
het duren dat deze boze vergadering tegen Mij blijft morren? Het
gemor, dat de Israëlieten tegen Mij uiten, heb Ik gehoord.
Dit zou nooit, nooit overgeheveld kunnen worden van God op de een
of andere leider van een kerk – nooit! Dit is geen vergelijking. Plaats
nooit het klagen tegen een menselijk wezen op hetzelfde niveau als
het klagen tegen God, want dat staat niet op hetzelfde niveau. Als we
werkelijk tegen God klagen dan klagen we echt tegen Hem. Maar
een van de grootste zonden uit het verleden was: 'We gaan de gemeente de mond snoeren; we gaan ze vernederen, omdat elke kritiek
op een dienaar gelijk staat met het bekritiseren van God.' NEE, dat is
beslist niet het geval! Het moet mogelijk zijn dat we bij elkaar gaan
zitten om met elkaar te praten als er moeilijkheden zijn. De preekstoel behoort nooit, nooit voor dit doel te worden gebruikt.
Numeri 14:28 Zeg tot hen: Zowaar Ik leef, luidt het woord des
HEREN, Ik zal zeker met u doen gelijk gij te mijnen aanhoren
gesproken hebt!
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God zal ons oordelen op basis van wat we zelf hebben gezegd, evenals Hij dat deed met de slaaf die het ene talent had gekregen. Hij
zei: 'Ik zal u oordelen op basis van uw eigen woorden.'
Numeri 14:29-31 In deze woestijn zullen uw lijken vallen, namelijk
zovelen als er van u geteld zijn, naar uw volle getal, van twintig jaar
oud en daarboven, omdat gij tegen Mij gemord hebt. Voorwaar, gij
zult niet komen in het land, waarvan Ik gezworen heb u daarin te
doen wonen, behalve Kaleb, de zoon van Jefunne en Jozua, de zoon
van Nun! En uw kinderen, van welke gij gezegd hebt: Die zullen tot
een buit zijn; hen zal Ik er brengen, …
Het oordeel wordt volledig omgedraaid.
Numeri 14:31-33 …, opdat zij het land leren kennen, dat gij veracht
hebt. Maar wat u betreft, uw lijken zullen vallen in deze woestijn, en
uw zonen zullen veertig jaar lang in de woestijn rondzwerven en uw
overspelig gedrag boeten, …
Dat is een interessante definitie. Als we God beschuldigen komt dat
overeen met overspelig gedrag.
Numeri 14:33 …, totdat uw lijken alle in de woestijn liggen.
Dat moet elke dag wel hebben plaatsgevonden. Ze zouden zich
afvragen hoeveel er die dag weer begraven zouden moeten worden.
Iedere dag stierf er wel iemand. Dat moet echt wel een diepe indruk
hebben nagelaten!
Numeri 14:34-37 Overeenkomstig het aantal dagen, gedurende
welke gij het land verspied hebt veertig dagen, zult gij uw ongerechtigheden veertig jaar lang boeten, voor elke dag een jaar, opdat gij
weet wat het betekent, als Ik Mij afkeer. Ik, de HERE, heb het
gesproken. Ik zal dit zeker doen aan heel deze boze vergadering, die
tegen Mij samenspant. In deze woestijn zullen zij hun einde vinden
en daar zullen zij sterven. De mannen nu, die Mozes uitgezonden had
om het land te verspieden, en die, toen zij teruggekomen waren, de
gehele vergadering tegen hem hadden doen morren door een kwaad
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gerucht over het land te verspreiden, deze mannen, die een kwaad
gerucht over het land verspreid hadden, stierven door een plaag voor
het aangezicht des HEREN.
God beschuldigen levert niets positiefs op! Dat is gewoon onbestaanbaar!
Laten we nu naar Deuteronomium 1 gaan en daar lezen wat ze
deden. Er komt een tijd waarop het onmogelijk is berouw te krijgen.
Er komt een tijd waarin je jezelf zo verhardt dat je je niet meer kunt
bekeren. Bedenk wat er met Esau gebeurde. Hij verkocht niet alleen
zijn geboorterecht waarbij hij God de rug toekeerde, maar hij
ontwikkelde ook een hevige haat tegen Jacob. Daarna kon hij geen
berouw hebben. 'Ook al zocht hij die onder tranen' (Hebreeën 11).
Net als bij de poel des vuurs – wat zal er daar zijn? – geween en tandengeknars! Dus, zolang er leven is, zolang er gevoeligheid is, onthoud altijd: houd een gevoelig hart zodat je je altijd kunt bekeren!
Dat is alles wat we nodig hebben. Geen namaakbekering, zodat je
door kunt gaan met kwaad doen – dat hebben we ook gezien.
Deuteronomium 1:36 behalve Kaleb, de zoon van Jefunne; die zal
het zien, ja, aan hem zal Ik het land geven, dat hij betreden heeft, en
aan zijn kinderen, omdat hij de HERE volkomen gevolgd heeft.
Daar hebben we de hele sleutel. God wil dat we Hem volledig volgen. We moeten Hem liefhebben met geheel ons hart en met geheel
onze ziel en met geheel onze kracht. We moeten Hem zoeken met
ons hele hart. Breng al deze dingen bij elkaar.
Deuteronomium 1:37 Ook op mij werd de HERE vertoornd om
uwentwil, zodat Hij zeide: ook gij zult daar niet komen.
En een van onze sprekers zal een preek geven over waarom het veel
meer was dan alleen maar het slaan van de rots met de staf toen hem
de opdracht werd gegeven.
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Deuteronomium 1:39 Jozua, de zoon van Nun, die in uw dienst
staat, die zal daar komen; sterk hem, want hij zal het Israël doen
beërven. En uw kleine kinderen, …
Het is net als in een film over een rechtszaak. Als de schuldige
uiteindelijk zijn oordeel hoort, gelooft hij niet dat dit het oordeel is.
Hij wil iets doen om het oordeel te verzachten. Dat is precies wat de
Israëlieten hier deden.
Deuteronomium 1:39-41 …, waarvan gij gezegd hebt: ten roof zullen zij zijn, en uw zonen, die op dit ogenblik nog geen kennis hebben
van goed en kwaad, die zullen daar komen, ja, aan hen zal Ik het
geven en zij zullen het in bezit nemen. Gij echter, wendt u om en
breekt op naar de woestijn, in de richting van de Schelfzee. Toen
antwoorddet gij en zeidet tot mij: wij hebben tegen de HERE gezondigd. [Te laat!] Wij willen optrekken en strijden, naar alles wat de
HERE, onze God, ons geboden heeft. En ieder van u gordde zijn
wapens aan, want gij achttet het licht naar het gebergte op te trekken.
Hier hebben we nog iets dat we eerder vele malen hebben geleerd:
we kunnen geen geestelijke dingen tot stand brengen met fysieke
middelen. Het land binnengaan was een geestelijk iets en God zou
voor hen strijden. Zij dachten: 'We nemen gewoon onze wapens op,
trekken daarheen en nemen het in bezit. God we hebben berouw, tot
ziens, dank U.' En dat was het dan.
Deuteronomium 1:42 Maar de HERE zeide tot mij: zeg tot hen: gij
zult niet optrekken en strijden, want Ik zal niet in uw midden zijn;
opdat gij niet verslagen wordt voor uw vijanden.
Ik kan hier toevoegen: wie een oor heeft om te horen, hore. Als we
door onze vijand verslagen worden en God is niet bij ons, dan verkeren we in een verschrikkelijke toestand.
Deuteronomium 1:43-45 En ik sprak tot u, maar gij luisterdet niet
en waart weerspannig tegen het bevel des HEREN; gij handeldet
overmoedig en trokt op naar het gebergte. Daarop trokken de Amorieten, die dat gebergte bewoonden, uit, u tegemoet, en zij ver14
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volgden u als bijen en versloegen u in Seïr, tot Chorma toe. Toen
keerdet gij terug en weendet voor het aangezicht des HEREN; maar
de HERE luisterde niet naar u en neigde zijn oor niet tot u.
Het resultaat zal zijn dat u God beschuldigt! Daarom vermeldde Judas dit. Dit is een belangrijke les. Zelfs een heel volk zal worden
gestraft; zelfs een hele generatie zal worden gestraft als zij God
beschuldigen en Hem de rug toekeren. Schrijf op in uw notities: Hebreeën 3 en 4; die hoofdstukken hebben vandoen met het tarten van
God in de woestijn en Hem niet geloven. En ons wordt gezegd voorzichtig te zijn zodat de bedrieglijkheid van de zonde ons niet zal treffen.
Laten we aandacht schenken aan de engelen. We hebben hier vandoen met hoofdcategorieën: engelen die zondigden. Schrijf in uw
notities: Openbaring 12 – daar wordt de opstand genoemd waarbij
een derde deel van de engelen betrokken was; Ezechiël 28 – Satan
werd volmaakt geschapen en daarna werd er zonde in hem gevonden.
Jesaja 14 gaat over de houding die we hier willen bespreken, en dit is
een houding waarvoor we kiezen. Wij zijn daar verantwoordelijk
voor. En we weten door andere dingen die in de Schrift staan, dat dit
plaatsvond voor de schepping die in Genesis 1 en 2 is vastgelegd.
Dat kost een beetje studie om dat allemaal te ontdekken en te begrijpen en op de juiste manier bij elkaar te brengen, maar het gebeurde
voor die tijd. En het geologische tijdschema laat ons echt zien dat dit
heeft plaatsgevonden.
Ik sprak met een vrouw uit Salt Lake City. Zij studeert geologie.
Momenteel is ze bezig met een heel geavanceerd soort geologie en
paleontologie. Hoe meer ze dit bestudeert hoe meer het haar bevestigt wat wij uit de Bijbel onderwijzen. Dat er een eerste beschaving
was bestaande uit engelen, die op een gegeven moment werd
vernietigd. Daarna was er de herschepping van de aarde en ontstond
de mens en zijn beschaving, uitmondend in de zondvloed van Noach.
Er is een geologische opeenvolging: twee zondvloeden, tweemaal
een uitroeien van alle leven. Zo grondig is God. Zonde is zo belangrijk om niet te doen dat God zelfs de engelen straft, een hele genDe tweede brief van Petrus, deel 7
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eratie vervloekt en Hij zette de hele wereld wegens zonde onder water. Bij de eerste uitroeiing van alle leven stierven de dinosaurussen,
maar ook bepaalde zeedieren.
Let op de houding, laten we daar even over nadenken:
• Is God volmaakt? Ja!
• Is God rechtvaardig? Ja!
• Is God heilig? Ja!
• Is er iets dat groter is dan God? Nee!
Daarom werd Lucifer ter aarde neergeworpen. Hier wordt zijn
houding beschreven.
Jesaja 14:12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon
des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!
Dat heeft hij al vanaf Adam en Eva gedaan.
Jesaja 14:13 En gij overlegdet nog wel: …
Het was dus een bewuste keuze.
Jesaja 14:13 …: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods
mijn troon oprichten …
Dat kan op twee manieren worden opgevat: als de letterlijke sterren
van de schepping waar Gods troon is, of als de engelen van God.
Jesaja 14:13-14 … en zetelen op de berg der samenkomst ver in het
noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de
Allerhoogste gelijkstellen.
Dat is een uitspraak waarin heel wat tot uitdrukking komt.
Romeinen 9:15-19 Want Hij zegt tot Mozes: Over wie Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen, en jegens wie Ik barmhartig ben, zal Ik
barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan
wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt. Want het
schriftwoord zegt tot Farao: Daartoe heb Ik u doen opstaan, opdat Ik
16
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in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over
de gehele aarde. Hij ontfermt Zich dus over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil. Gij zult nu tot mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog
aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil?
Met andere woorden God, waarom rekent U ons dat dan toe en
waarom oordeelt U ons daarop?
Romeinen 9:20 Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen:
Waarom hebt gij mij zo gemaakt?
Dat zei Satan, Lucifer, tegen zichzelf: 'Ik wil op hetzelfde voetstuk
staan als God.' God had hem echter nooit zo gemaakt. Wat zit er
achter alle rechtenbewegingen in de wereld? Rechten van de man,
rechten van de vrouw, rechten van de zwarte, rechten van een oosters
iemand, rechten van de Arabier, rechten van de Jood – wat is dat allemaal? Zij eisen iets in plaats van zich tot God te wenden en te zeggen: 'God, hier zijn wij, wij hebben behoefte aan uw barmhartigheid
en vriendelijkheid en goedheid om te weten hoe we ons leven
moeten leiden en begrijpen.' Daarentegen zeggen zij: Wij eisen dit!
En veel daarvan bestaat uit het teniet doen van de hele structuur van
de zegeningen en vloeken van Genesis 9, die God gaf toen het
voorval met Kanaän zich voordeed. Denk daar eens even over na,
want niemand kan dat teniet doen! Niemand kan door zijn wil, door
zijn sterkte, door zijn kracht, door zijn macht teniet doen wat God
heeft vastgesteld te doen. Dat zegt Hij hier.
Romeinen 9:21 Of heeft de pottebakker niet de vrije beschikking
over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik?
Denk aan de Kanaänitische vrouw. Zij liep luid roepend achter
Christus en de discipelen aan en zei: 'O Heer, genees mijn dochter,
zij wordt geplaagd door een demon.' Hij antwoordde met geen enkel
woord. Zij gingen verder, maar zij bleef maar roepen, Hem achtervolgen – een variant op het moderne stalken. Tenslotte zeiden de discipelen: 'Heer, zeg haar alstublieft dat ze haar mond houdt.' En
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Christus zei: 'Vrouw, het is niet gepast het voedsel voor de kinderen
aan de honden te geven.' En zij zei: 'Ja, Heer. Maar de honden eten
de kruimels onder de tafel van de kinderen.' Hij zei: 'Vrouw, groot is
uw geloof. Uw dochter is genezen.' Zij probeerde niet iets te worden
wat ze niet was. Zij zei: 'Ja, Heer!' Dat is best een vernederende uitspraak om een hond te worden genoemd. Denk daar eens over na!
Hoe zouden wij reageren? Ik heb daarover nagedacht. De meesten
van ons zouden met een scherp weerwoord komen of met de vuisten
erop slaan.
Romeinen 9:22-23 En als God nu, zijn toorn willende tonen en zijn
kracht bekend maken, de voorwerpen des toorns, die ten verderve
toebereid waren, met veel lankmoedigheid verdragen heeft; juist om
de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen
van ontferming, die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid?
Dat deed Hij met Israël. Dat deed Hij met Lucifer.
Nu weten we dus waarom deze houding zo'n aanval op God was. Dit
was niet alleen een oorlogshandeling tegen de engelen, maar het was
de handeling van het denken en de keuze en de zonde, waarin hij zei:
'Ik zal op hetzelfde niveau staan als de Allerhoogste.'
Jesaja 14:15-16 Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u:
Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed
beven;
Die dag dat wij dat zien, zal eens aanbreken, gemeente! Ik bedoel dat
dit echt een geweldig iets zal zijn. Het gaat hier om een totaal
verkeerde houding. Zelfs de engelen kunnen niet tegen God ingaan.
Zij – Satan en zijn demonen – werden dus in hun bewegingsvrijheid
beperkt en in de afgrond geplaatst. Zie Openbaring 20 en 9, waar de
demonen uit de afgrond komen.
Laten we teruggaan naar 2 Petrus 2 en laten we het nu hebben over
de wereld. Daar we het een en ander hiervan recent hebben doorge18
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nomen toen we een drietal korte studies deden over Genesis, zullen
we dit alles niet opnieuw gedetailleerd doornemen.
2 Petrus 2:5 en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, …
Denk daaraan; vanwege zonde, iedere gedachte die in het hart
opkwam was voortdurend kwaad. En probeer u eens voor te stellen
hoe het zal worden als de supersnelweg voor informatie operationeel
is.
2 Petrus 2:5 …, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met
zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld
der goddelozen bracht;
En dat was het resultaat van de weg van Kaïn.
In het volgende vers hebben hebben we een specifiek voorbeeld van
wat we in deze tijd levensstijl of seksuele immoraliteit noemen.
Judas 7 zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die
op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander
vlees achternagelopen zijn, …
Ander vlees duidt op bestialiteit – seksueel gedrag met dieren.
Judas 7 …, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig
vuur.
We weten dat de engelen vuur en zwavel op hen deden neerkomen.
2 Petrus 2:6 en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, …
Dit is een waarschuwing voor deze tijd. Bedenk hoe vaak we recent
Openbaring 11:8 hebben aangehaald om te zeggen dat de moraliteit
Sodom is en de religie Egypte. Is het niet interessant dat de Israëlieten zeiden: 'Laten we teruggaan naar Egypte.' Dat betekent teruggaan naar alles waar Egypte voor stond.
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2 Petrus 2:6 …, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld
heeft voor hen, die goddeloos zouden leven,
Het Grieks duidt op hen die in de toekomst goddeloos zouden leven.
2 Petrus 2:7-8 maar de rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had
onder de losbandige wandel dier zedelozen, heeft behouden (want
deze rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag aan dag zijn
rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle
wet ingaande werken)
Er zijn tijden dat we ons net zo voelen als hier van Lot wordt
beschreven. We bewegen ons in de wereld om ons heen en we worden erdoor helemaal uit balans gebracht als we zien hoe onnadenkend en onzinnig er wordt gehandeld.
2 Petrus 2:9 dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te
verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des
oordeels te straffen,
Hier hebben we enige hoop, gemeente. Ondanks de omstandigheden
om ons heen die geschikt zijn voor vernietiging, is God in staat,
bereid en wenst Hij ons ook te redden – vergeet dat niet!
Laat me u iets vertellen over Sodom en Gomorra. Ze hebben de precieze locatie van Sodom en Gomorra gevonden. Ze vonden die op de
volgende manier: ze gingen zuidwaarts vanaf de Dode Zee en plotseling – net als van de ene kant van de tafel waar ik aan zit naar de
andere kant van de tafel – veranderde het landschap dramatisch!
Aan de ene kant was zand en aan de andere kant was verpoederd
stof! Ze wisten niet wat dat was. De weg leek eromheen te gaan en
dan naar beneden, daar leek het op kliffen. Ze gingen de volgende
dag weer terug en ontdekten dat het had geregend. Het regent daar zo
eens in de tien jaar. En het regende precies genoeg om iets van dat
poederige stof te verplaatsen. En wat vonden ze daar? Ze vonden
zwavelballen ter grootte van een erwt oplopend tot de grootte van
een biljartbal. Er lagen miljoenen van die ballen, zover het oog kon
20
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zien! Ze begonnen het te onderzoeken en ze zagen dat die kliffen
geen rotskliffen waren, maar ook uit poederstof bestonden. Daar
doorheen konden ze de vage lijnen van gebouwen zien. Als er vuur
en zwavel neerkomt, bereikt dat een temperatuur van zo'n 2700
graden Celsius, waardoor zelfs rots in poeder verandert. Verbazingwekkend!
Ze vonden daarna een sfinx met praktisch dezelfde vorm als die we
nu in Egypte vinden. Ze brachten ook enige van die zwavelballen
mee. Ze lieten die onderzoeken en analyseren. Ze bestonden uit het
sterkste, zuiverste zwavel dat de chemicus ooit had gezien. Ze namen
een van die ballen, staken hem aan en lieten hem in een lepel opbranden; hij brandde echt helemaal door die lepel heen.
Dat is een voorbeeld van wat God van zulk soort dingen vindt. Hij
gaf hun overvloedig de kans. Zelfs als er slechts tien rechtvaardigen
waren geweest, zou Hij hen sparen, zo had God aan Abraham beloofd. Hij kon geen tien rechtvaardigen vinden. Dit zijn dus voorbeelden. In de huidige tijd gaat steeds meer en meer dit soort gedrag
plaatsvinden.
Judas 8 Desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees,
…
Vanuit het voorstellingsvermogen van het hart komt kwaad voort.
Judas 8 …, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden.
Aldous Huxley was een van de leiders van de evolutie- en seksuele
revolutie die plaatsvond in het midden van de negentiende eeuw.
Zijn doel was: we moeten alles liberaliseren en ons ontdoen van God.
Want als we ons ontdoen van God en de evolutie centraal stellen dan
kunnen we ons ontdoen van alle seksuele beperkingen, omdat we
gewoon willen doen wat we willen doen. Daar hebben we het: 'We
willen niet dat God over ons regeert.' Dat is waar de in dit vers genoemde heerschappij op slaat. Zij verwerpen de heerschappij van God
in hun leven.
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2 Petrus 2:10 vooral hen, die, begerig naar onreinheid, het vlees
volgen en hemelse heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van
zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren,
Er is nog een ander aspect aan hun doen verbonden. Ze volgen niet
alleen de verderfelijke begeerten van het vlees, maar ze doen nog
meer.
Judas 4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen (reeds lang
tevoren tot dit oordeel opgeschreven) goddelozen, die de genade van
onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en
Here, Jezus Christus, verloochenen.
Hoe veranderden ze de genade van God in losbandigheid? Door te
zeggen dat de wetten van God niet langer van kracht zijn! Dat deden
zij. Of ze zeggen – als ze religieus zijn – heel aanmatigend, dat mijn
werk in de Heer is zo belangrijk dat God al mijn zonden over het
hoofd zal zien. NEE! Het oordeel staat voor de deur! Ja, dat oordeel
komt, want zij zeggen in feite: 'Ik zal het Woord van God gebruiken
om over iemands leven te heersen, maar God, gebruik Uw Woord
niet om over mijn leven te heersen. Ik wil alle genade ontvangen die
ik verdien! Maar ik wil niet dat de gemeente die ontvangt, opdat ik
over hen kan heersen.' NEE! Het oordeel van God staat voor de
deur!
2 Petrus 2:10 … Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen
niet de heerlijkheden te lasteren,
Judas 9 Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel
in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk
oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u!
Straffe is de vertaling van het Griekse epiti’mao, dat eigenlijk meer
duidt op berispen of terechtwijzen, al kan dit gepaard gaan met straffen. De vorm van dit Griekse werkwoord duidt erop dat de Here dit
Zelf, persoonlijk, zou doen.
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De manier waarop dit werkwoord hier in het Grieks wordt gebruikt,
is heel interessant. Hoe vaak moet God iets zeggen opdat het zo zal
zijn? Slechts één keer! Dat komt hier tot uiting. Dit is in het Grieks
een speciale vorm van het werkwoord; deze vorm duidt erop dat de
gebeurtenis waarop het werkwoord betrekking heeft op een en het
zelfde moment in het verleden plaatsvond en voltooid was. Dus deze
terechtwijzing van God is voor alle eeuwigheid van toepassing tegen Satan. Dat is de betekenis ervan met deze vorm van het werkwoord. Dit geeft u een idee hoe met de dingen om te gaan als je te
maken krijgt met een geestelijke strijd. Je zegt niet: 'Ik wijs u terecht.' Maar je zegt: 'De Heer heeft u terechtgewezen, en ik zeg dit in
de naam van Christus.' Dat is een totaal andere zaak. Je neemt niet
zelf de verantwoordelijkheid, zelfs een engel deed dat niet.
Waarom vochten ze over het lichaam van Mozes? Toen ik dit voor
het eerst las vroeg ik me af waarom ze over het lichaam van Mozes
zouden vechten. Ik begon daarover na te denken en op een dag kreeg
ik het antwoord middels de televisie. Ik keek naar een uitzending
over de tempel in Mexico City, de tempel met de maagd van Guadeloupe. In die tempel hebben ze een doodskist van een van de bisschoppen betrokken bij de grondlegging van de tempel, en dat was
een doorschijnende kist. Het lichaam ligt daarin geheel verzonken in
honing. Honing is een perfect conserveermiddel. Het lichaam zal niet
gaan rotten, het zal niet vergaan, de honing laat geen zuurstof door.
Ik moest toen denken: kijk wat de Katholieken hiermee hebben
gedaan; denk er eens aan wat Satan met het lichaam van Mozes zou
hebben kunnen doen. Leg hem in een doorschijnende doodskist en
zeg: 'Hier hebben we de ware religie van God; hier hebben we degene die met God sprak van aangezicht tot aangezicht; hier hebben
we de persoon de de wet tot ons bracht; hier hebben we de persoon
die dit alles deed.' Ze zouden daarbij een tempel kunnen bouwen die
met niets op aarde te vergelijken zou zijn.
Nog iets dat belangrijk is: Als mensen langs die doodskist van die
bisschop lopen is er ook de mogelijkheid om wat geld te achter te
laten. Satan is dus weer druk bezig met zijn verkooppraktijken. Bedenk eens wat hij aan goede zaken had kunnen doen door toegangskaarten te verkopen voor het zien van het lichaam van Mozes? Dat
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zou me nogal wat zijn geweest. Daarom vochten ze over het lichaam
van Mozes. Bedenk dat Michaël, de aartsengel, belast was met het
begraven van Mozes en het verbergen van de plaats waar hij werd
begraven.
Toen we op het Loofhuttenfeest in Glenwood Springs waren, merkten we op dat er een speciale toeristische trekpleister was. Ze hadden
een kleine begraafplaats waar je heen kon om het graf van Doc Holiday te bezoeken; dat was naar ik meen de arts van Wyatt Earp. Je
moest een helling van 40% op om er te komen – dat was een steile
klim. Dat was een klim van zo'n 800 m. Als je bovenaan kwam stond
daar een bord met de tekst: De Begrafenis van Doc Holiday – disclaimer: We kunnen u niet zeggen waar het graf precies ligt, omdat
er dan mensen zijn die zijn gebeente zullen opgraven om mee te nemen. Bedenk dus wat er zou gebeuren als ze ooit zouden ontdekken
waar Mozes begraven ligt. Ik bedoel, denk er eens aan wat de Joden
ermee zouden doen. Dat zou iets geweldigs zijn! We kunnen dus blij
zijn dat God er op deze manier voor zorgde.
2 Petrus 2:11 terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en macht, bij
de Here geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen.
Judas 10 Zij echter lasteren al wat zij niet kennen en in hetgeen zij,
gelijk de redeloze wezens, van nature weten, ligt hun verderf.
Zij laten zich leiden door het vlees; bevredigen hun lusten.
2 Petrus 2:12 Zij daarentegen, als redeloze wezens, van nature
voortgebracht om gevangen en verdelgd te worden, …
Gemeente, dit is een vonnis en een veroordeling tot de tweede dood.
We hebben het hier dus over echt een erg belangrijk iets!
2 Petrus 2:12-13 …, lasteren datgene, waarvan zij geen verstand
hebben, en zullen in hun verdelging ook verdelgd worden, onrecht
ontmoetende tot loon voor hun onrecht. Zij achten het een genot op
klaarlichte dag te zwelgen; …
24
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Er is een bepaalde mate van genot verbonden aan zonde, dat is inderdaad het geval!
2 Petrus 2:13-14 …; schandvlekken en smetten zijn zij, die in hun
bedriegerijen zwelgen, als zij met u feesten; zij hebben ogen, die
altijd uitzien naar een overspeelster en nooit ophouden met zondigen;
zij verlokken onstandvastige zielen, hun hart is volleerd in hebzucht;
kinderen der vervloeking zijn zij.
Tijdens de doctrinaire veranderingen in de Worldwide Church of
God werd er gezegd: 'Het kan ons niet schelen al verliezen we zestig
procent van de leden, we voeren de veranderingen door!'
•
•
•
•
•
•
•
•

Waarom komen we naar de diensten?
Waarom verzamelen we ons om als gemeente bijeen te komen?
Wat is het doel dat we bij elkaar zijn?
Aan wie behoort de dag waarop we dat doen?
Die dag behoort aan God!
We moeten het Woord van God bestuderen.
We moeten indrinken wat God voor ons heeft.
We moeten deze dag tot een verlustiging maken.

Wat is 'op klaarlichte dag zwelgen'? Dat is eropuit gaan om losbandig te zijn en te feesten met alle dingen die daarbij behoren, inclusief 'seksuele losbandigheid' op klaarlichte dag! Ze zijn zo vrijpostig dat ze het allemaal op klaarlichte dag doen. Ze sluipen niet
onder dekking van de duisternis naar buiten, nee ze gaan er gewoon
op klaarlichte dag opuit om zulke dingen te doen. Dan geldt echt:
2 Petrus 2:14 zij hebben ogen, die altijd uitzien naar een overspeelster en nooit ophouden met zondigen; zij verlokken onstandvastige
zielen, hun hart is volleerd in hebzucht; kinderen der vervloeking
zijn zij.
En dan hebben ze de onbeschaamdheid als ze betrapt worden te zeggen: 'Kom nou, gemeente, dit stelt toch niets voor. Stuur maar meer
geld op.' Houd nou toch op!
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Maleachi 2:1 Nu dan, u geldt, o priesters, deze aanzegging:
Laten we zeggen dat dit voor de dienaren geldt – voor iedereen die
leraar is – God zegt: 'U kende Mij niet.' Hoe kun je de Wet van God
hanteren en God niet kennen? Dat is onwerkelijk!
Maleachi 2:2 Indien gij niet hoort, en indien gij het niet ter harte
neemt mijn naam eer te geven, zegt de HERE der heerscharen, dan
zal Ik onder u een vloek zenden en uw zegeningen in vloek verkeren;
ja, Ik heb ze reeds in vloek verkeerd, omdat gij het niet ter harte genomen hebt.
Zij hadden niet geluisterd.
Maleachi 2:3 Zie, Ik zal uw nakroost bedreigen en vuil op uw gelaat
werpen, het vuil uwer feesten, ja, men zal u daarheen slepen.
Bent u ooit naar een Loofhuttenfeest of een Feest van God geweest
waar u zich na afloop vies voelde? Net alsof u over een boerenerf
had gelopen en uw voeten besmeurd waren met mest, waarbij ook
enkele spatten in uw gezicht terecht waren gekomen. Ik herinner me
als kind het melken van de koeien, als de koeien in de lente dat verse,
groene gras aten werden de koeien gemolken. Als het tijd werd om
hun behoefte te doen tijdens het melken dan pakte je de emmer en
maakte je zo snel mogelijk uit de voeten, want je wilde niet in de
buurt zijn als dat al spetterend neerviel! Plop! Plop! Aan alle kanten,
deels over je heen, ook in de melk, alles kwam eronder te zitten. En
dan zat je in de problemen omdat je vieze melk meebracht. Ik pakte
dus de emmer en ging er als een speer vandoor! Ik placht twee of
drie koeien per dag te melken toen ik negen jaar oud was. Die
viezigheid wil je niet over je hebben!
Maleachi 2:4 Dan zult gij inzien, dat Ik u deze aanzegging gezonden
heb, opdat mijn verbond met Levi besta, zegt de HERE der heerscharen.
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Is het verbond dat God met de Kerk heeft gemaakt niet een belangrijker verbond dan dat met Levi? Ja! Is het niet belangrijker dat wij
het Woord van God verkondigen Ja!
Maleachi 2:5 Mijn verbond met hem was: leven en vrede; Ik heb ze
hem gegeven tot godsvrucht, opdat hij Mij zou vrezen en voor mijn
naam beven.
Hij begon goed.
Maleachi 2:6 Betrouwbaar onderricht in de wet was in zijn mond en
ongerechtigheid werd op zijn lippen niet gevonden. In vrede en in
oprechtheid wandelde hij met Mij en velen bracht hij van ongerechtigheid terug.
Zo begon het!
Maleachi 2:7 Want de lippen van de priester bewaren kennis en uit
zijn mond zoekt men onderricht in de wet, want een bode van de
HERE der heerscharen is hij.
Gemeente, dat is wat een echte leraar en oudste en dienaar behoort te
doen. Hij moet Gods Woord onderwijzen. Zei Jezus niet: 'Ik spreek
niet Mijn eigen woorden, Ik doe niet Mijn eigen dingen, Ik spreek
wat Ik hoor van de Vader en Ik doe wat Hij doet.' Als Christus in ons
is, wat behoren wij dan te doen? Precies wat Hij deed!
Maleachi 2:8-9 Gij evenwel zijt van de weg afgeweken; gij hebt
door het onderricht in de wet velen doen struikelen; gij hebt het verbond met Levi verdorven, zegt de HERE der heerscharen. Zo maak
Ik u ook tot verachten en vernederden voor het gehele volk, …
Gebeurt dit niet in deze tijd met sommige leiders binnen de Kerk van
God?
Maleachi 2:9-10 …, omdat gij mijn wegen niet onderhoudt en bij
het onderricht in de wet de persoon aanziet. Hebben wij niet allen
één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom zijn wij dan
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trouweloos tegenover elkander en ontheiligen het verbond onzer
vaderen?
Dan gaat het verder over echtscheiding, waarbij God zegt: 'Ik haat
echtscheiding. Ik ben moe van jullie woorden.' Er komt een tijd dat
God zegt genoeg is genoeg en dat wordt hier beschreven.
Judas 11 Wee hun, …
Wee hun betekent rampspoed. Het gaat daarbij niet over een of andere kleine ramp die hen zal treffen, maar over iets groots, alomvattende rampspoed.
Judas 11 …, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, …
We gaan het hebben over drie verschillende wegen:
• De weg van Kaïn
• De weg van Bileam
• De rebellie van Korach
Judas 11 …, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan.
We hebben drie duidelijk onderscheiden dingen die vandoen hebben
met de relatie met God en met hen die God heeft gekozen en uitverkoren.
2 Petrus 2:15 Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, …
Jezus zei: 'Eng is de poort, en smal de weg.'
2 Petrus 2:15 …, zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van Bileam, …
De Statenvertaling zegt volgen de weg van. Je volgt iemand alleen
maar als je hem als autoriteit erkent.
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2 Petrus 2:15 …, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid
liefhad,
Zonde en ongerechtigheid leveren tijdelijk een voordeel op. Dat staat
buiten kijf. Loont misdaad? In deze tijd zeer zeker!
2 Petrus 2:16 maar een terechtwijzing kreeg voor zijn ongerechtigheid: het stomme lastdier, dat met mensenstem sprak, heeft de
dwaasheid van de profeet verhinderd.
Laten we nu naar enkele dingen kijken betreffende de beloning voor
ongerechtigheid. Zonde is voor een tijdje aangenaam – pas later
komen de problemen! Allen die hun gang gaan en ongeoorloofde
seks hebben voordat ze zijn getrouwd hebben in deze tijd nog maar
weinig kans om te ontsnappen aan een soort van onmiddellijke straf,
omdat er wel 36 geslachtsziekten zijn waarvan AIDS de ergste is; en
ongeneeslijke syfilis en ongeneeslijke gonorroe. Het zou plezierig
moeten zijn, dikke pret! – als je een miljoen euro zou stelen en het
allemaal zou uitgeven. Je zou één groot feest hebben terwijl je het
uitgaf – totdat je wordt opgepakt!
Hebreeën 11:24-28 Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter,
maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten; en hij heeft de smaad van Christus
groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de
blik gericht op de vergelding. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun
eerstgeborenen niet zou aanraken.
Laten we nu naar een heel interessante Psalm gaan kijken. Deze is
heel goed van toepassing op ons in deze tijd.
Psalm 37:1-4 Wees niet afgunstig op de bedrijvers van ongerechtigheid, benijd niet wie onrecht plegen; want zij verdorren snel als
het gras, en verwelken als het groene kruid. Vertrouw op de HERE
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en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid; verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
Denk daaraan, gemeente. Verbind dat met wat ik eerder behandelde
betreffende dat Hij in staat is uitzonderlijk veel meer te geven dan
wat we ook maar mogen vragen of denken.
Psalm 37:5-7 Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en
Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het
licht, en uw recht als de middag. Wees stil voor de HERE en verbeid
Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de
man die boze plannen smeedt.
Let op het volgende, dit kan mensen overkomen als ze niet echt uitkijken naar God.
Psalm 73:1 Waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die rein van
hart zijn.
Wat zei Jezus na de Pascha-ceremonie? Hij zei: 'U bent rein vanwege
de woorden die Ik tot u gesproken heb.' Het gaat om een rein hart en
dat is de manier waarop God ons hart reinigt.
Psalm 73:2-3 Maar mij aangaande, bijkans waren mijn voeten afgeweken, bijna waren mijn schreden uitgegleden. Want ik was afgunstig op de hoogmoedigen, toen ik de voorspoed der goddelozen zag.
Ze rijden rond in Rolls Royce limousines en ze wonen in grote,
ruime paleizen. Onlangs keek Dolores naar een tv-programma
waarin enkele van die huizen werden getoond. Dat waren geweldig
grote, rijk versierde huizen. En raad eens van wie ze waren? Van alle
rijken, alle beroemde mensen. Als je daarnaar kijkt, dan denk je:
'Och, arme ik!' Maar dat denk je alleen maar als je blijft kijken naar
je eigen bezittingen. Zet je denken op God! De goddelozen hebben
voorspoed. Misdaad loont! De maffia verdient bergen geld!
Psalm 73:4 Want moeiten hebben zij niet, …
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NEE!
Psalm 73:4-5 …, gaaf en welgedaan is hun lichaam; in de kwelling
der stervelingen delen zij niet, …
Dat betekent dat hij over zichzelf spreekt; zij hebben geen problemen
zoals ik.
Psalm 73:5-9 …, en met andere mensen worden zij niet geplaagd.
Daarom is de trots hun een halssieraad, het geweld omhult hen als
een kleed; hun ogen puilen uit van vet, de inbeeldingen van hun hart
lopen over; zij spotten, en boosaardig spreken zij van verdrukking,
zij spreken uit de hoogte; ze zetten een mond op tegen de hemel, en
hun tong roert zich op de aarde.
Dat klinkt als onze eerloze President Clinton – is het niet?
Psalm 73:10-11 Daarom wendt zijn volk zich hierheen, en als water
in overvloed wordt het door hen geslorpt; zij zeggen: Hoe zou God
het weten; zou er ook wetenschap zijn bij de Allerhoogste?
O ja, God is dood, wij regelen onze zaakjes wel.
Psalm 73:12 Zie, zo zijn de goddelozen, altijd onbezorgd vermeerderen zij het bezit.
Let op: als we onszelf vergelijken met iemand anders, dan zegt de
Bijbel dat we niet goed wijs zijn. Let op wat hij hier doet:
Psalm 73:13 Maar tevergeefs heb ik mijn hart rein gehouden, mijn
handen in onschuld gewassen.
God, ik heb geprobeerd Uw weg te volgen en kijk eens naar al die
goddelozen die het goed gaat en geld en van alles in overvloed hebben, zoveel dat het lijkt op een grote opgeblazen ballon die overal te
zien is.
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Psalm 73:14-16 De ganse dag word ik geplaagd, mijn bestraffing is
er elke morgen. Indien ik gezegd had: Ik zal aldus spreken, zie, dan
ware ik afvallig geweest van het geslacht uwer kinderen. Ik tobde
erover om dit te begrijpen, een kwelling was het in mijn ogen,
Sommige van die dingen zijn moeilijk te verklaren. Hij had een barstende hoofdpijn, zijn verstand kon er niet bij. Nu komt het geneesmiddel – geen Advil!
Psalm 73:17 totdat ik in Gods heiligdommen inging, en op hun
einde lette.
Daar gaat het in 2 Petrus en Judas allemaal over – daar wordt gezegd
wat hun einde zal zijn. Soms laat God het hun welgaan en een
overvloed aan rijkdom verwerven voordat Hij hen afsnijdt – maar Hij
zal hen afsnijden!
Psalm 73:18-21 Waarlijk, Gij stelt hen op glibberige plaatsen, Gij
doet hen instorten tot puin. Hoe worden zij in een oogwenk tot een
voorwerp van ontzetting, zijn zij verdwenen, vergaan door verschrikkingen; gelijk een droom na het ontwaken, o Here, versmaadt
Gij, als Gij opwaakt, hun beeld. Toen mijn hart verbitterd was, en ik
in mijn nieren geprikkeld werd,
Kijk daarvoor eens in Lucas 15, de gelijkenis over de verloren zoon
die uiteindelijk bij zinnen komt -–dit is bekering!
Psalm 73:22 toen was ik een grote dwaas en zonder verstand, …
Er zijn tijden dat we daar doorheen gaan.
Ik herinner me dat er tijden waren dat ik in mijn oude Isuzu diesel
reed en dat de tijden moeilijk waren. Ik had amper voldoende geld
om erin te rijden. Ik kon met mijn werk als tussenpersoon voor het
afsluiten van leningen amper het hoofd boven water houden. Als ik
dan voor mijn werk in de kantoren kwam van die financiële instellingen die leningen verschaften, was het een en al rijkdom, geld,
macht, alles wat maar voorspoed uitstraalde. Dan zei ik af en toe: 'O
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God, geef me alstublieft daar een beetje van.' Daarnaast maakte die
Isuzu diesel een hoop lawaai en er zat geen airconditioning in; ja, ik
had het 2-ramen type airconditioning, laat de wind door één raam
binnenkomen – maar ik was blij die auto te hebben. Toen reed ik op
een dag ergens en zag die schitterend mooie Jaguar – of was het een
Mercedes Benz? – helemaal in prak gereden, helemaal opgevouwen!
En de mensen die erin hadden gereden waren bij dat ongeluk omgekomen – zoals bleek uit een later geplaatst gedenktekentje. Ik dacht
toen: 'O God, dank U voor mijn Isuzu. God, dank U dat U voor mij
voorziet. U hebt me geen honger laten lijden.' Ik was net als deze
psalmdichter, dom en dwaas. Ik was dwaas en onwetend.
Psalm 73:22-26 …, ik was een redeloos dier bij U. Nochtans zal ik
bestendig bij U zijn, Gij hebt mijn rechterhand gevat; Gij zult mij
leiden door uw raad, en daarna mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb
ik nevens U in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde; al zou
mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel
is God voor eeuwig.
Hier hebben we een aantal geweldige beloften!
Psalm 73:27 Want zie, wie verre van U zijn, gaan te gronde, Gij
verdelgt al wie overspelig U verlaat,
Voor hen die in deze tijd in de Kerk van God zijn is het goed om een
oor te hebben dat hoort.
Psalm 73:28 maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn,
de Here HERE heb ik tot mijn toevlucht gesteld, en ik wil al uw
werken vertellen.
Als we de volgende keer hiermee verdergaan en dit vergelijken met
de weg van Kain en de weg van Bileam en de rebellie van Korach,
denk ik dat dit alles allemaal duidelijk voor ons zal worden.
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