Gods liefde is confronterend
Oorspr. titel: The Glorious Baggage of the Love of God
Door Buddy Smith, Grace Baptist Church, Malanda, Queensland,
http://wayoflife.org/index_files/the_glorious_baggage_of_love_of%20god.html, 21-11-2013
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en bewerking door M.V.

Een van de meest verwaarloosde bijbelteksten die spreken over Gods liefde, is Openbaring 3:19:
“Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u”.
De brief van onze Heer aan de Laodiceaanse kerk bevat strenge berispingen. Hij wijst op hun lauwheid, hun beklagenswaardige toestand, hun ellende, armoe, blindheid, naaktheid en hun schande. En
dan vertelt Hij hen waarom hij hen zo streng terechtwijst: het is omdat Hij van hen houdt en bekering vraagt, ijverige bekering!
Er is een nieuwe zachtheid die de kerken doordringt van hen die ooit fundamentalistisch waren. Het
is een gehybridiseerde en artificiële plant die kerkleiders enten op onze oude wortels. Dit wordt
gekarakteriseerd door een nieuwe atmosfeer in onze kerken die vanaf het spreekgestoelte uitgaat.
Misschien hebt u dit nieuwe “parfum” al opgesnoven maar wist u niet wat er eigenlijk werd gepredikt. Het komt neer op zoiets als dit:
“We moeten niet zo confronterend zijn in ons brengen van het evangelie. We moeten mensen niet
vertellen dat zij zondaars zijn, op weg naar de hel. We moeten hen enkel liefhebben en God het
werk laten doen in hun harten, en wees gewoon lankmoedig met hen. Tenslotte, wat zonde is voor u
is misschien geen zonde bij hen. We moeten hen niet vertellen dat bepaalde muziek slecht is, en dat
lang haar voor mannen en korte rokken voor vrouwen zondig zijn. Het is niet onze taak om hun
FaceBook entries te bespioneren, of hun websites, blogs of Tv-programma’s”
Dit is het nieuwe imago van vele kerken vandaag, over de hele wereld.
Hoe laat zich dat vergelijken met de woorden van Jezus in Openbaring 3:19? (zie bovenaan).
Hij zegt dat Hij diegenen terechtwijst en bestraft die Hij liefheeft, en Hij eist fervente bekering! Ziet
u de disconnectie hier? Onze Heer en Redder predikt het ene ding maar wij beoefenen iets anders!
Er bestaat een woord hiervoor. Eigenlijk zijn er meerdere woorden voor in de Bijbel: rebellie, ongehoorzaamheid, wetteloosheid, zonde, ongerechtigheid, en andere. Judas beschreef dit als “de genade van onze God veranderen in losbandigheid” (Judas 4). Hij zegt dat dit een kenmerk is van
goddeloosheid.
Beschouw voor een moment de berisping van Openbaring 3:19. Heeft de Heer Jezus hen die Hij
liefhad ooit eerder terecht gewezen en bestraft?
1. Hij berispte Petrus bij meer dan één gelegenheid. Omdat Hij van hem hield.
2. Hij berispte het ongeloof en de zelfzucht van al Zijn discipelen. Want Hij hield van hen.
3. Hij berispte de hypocrisie van de Farizeeën, bij verschillende gelegenheden. Want Hij hield van
de mensen die door hen verstrikt waren.
4. Hij confronteerde de Samaritaanse vrouw met haar overspeligheid. Want Hij hield van haar.
5. Hij predikte meer over de hel dan over de hemel. Want Hij wilde in liefde dat ieder zich zou bekeren.
6. Hij identificeerde religieuze bewegingen en noemde hen boos. Omdat Hij hen liefhad die erdoor
gevangen waren.
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7. Hij leerde Zijn apostelen om hetzelfde te doen en beval hen ook hun bekeerlingen zo te doen.
Omdat Hij de zielen van mensen liefhad.
U ziet de feiten. De liefde van God heeft zijn wonderlijke bagage. Ze komt uitgerust met terechtwijzing, bestraffing en plechtige waarschuwingen van oordeel. Gods liefde heeft zowel een teder hart
als gedonder in haar mars. Gods liefde is confronterend.

Keert u zich tot Mijn bestraffing,
zie, Ik zal Mijn Geest over u uitstorten,
Mijn woorden u bekendmaken
Spreuken 1:23
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