Verblind van Godswege
Een ernstige waarschuwing !
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV). Update 15-1-2018

Wie de roepstem van God (lees Johannes 16:7-11) blijft negeren, of Zijn Woord niet gehoorzaam
blijft en zijn hart verhardt, die zal van godswege getroffen worden met een geestelijke blindheid,
zodat hij of zij zelfs niet meer kàn verstaan wat uit God is. Dit is een toestand van veroordeling die
leidt tot de volledige ondergang van de ziel.
Hoed u hiervoor! God laat niet met Zich spotten!
“Heden, zo Gij Zijn stem hoort, verhardt uw hart niet”
(Psalm 95:7-8; Hebreeën 3:7-8, 15; 4:7)
Hierna een opsomming van Schriftplaatsen die de waarheid over de verblinding van Godswege aantonen, in zowel het Oude als in het Nieuwe Testament. Gods oordeel van verblinding, de overgave
van Godswege aan hun verdorven hart en zelfs het uitzenden van een actieve werking van dwaling,
treedt op bij de hardnekkige, ongehoorzame mens, in alle tijdperken. Laten wij deze waarschuwing
ernstig ter harte nemen!
Oude Testament
Jesaja 6:9-10:
“Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk: Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie
voortdurend, maar u zult het niet opmerken. 10 Maak het hart van dit volk vet, en stop hun
oren toe, en sluit hun ogen; anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren horen, en met
hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen genezen”.
Jesaja 29:10-13:
“Want de HEERE heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft Hij uw
ogen, de profeten; en uw hoofden, de zieners, heeft Hij omhuld. 11 Daarom is voor u het visioen van dit alles geworden als de woorden van een verzegeld boek. Men geeft het aan iemand
die lezen kan en zegt: Lees dit eens! Maar hij zegt: Dat kan ik niet, het is verzegeld. 12 Of men
geeft het aan iemand die niet lezen kan, en zegt: Lees dit eens! Maar hij zegt: Ik kan niet lezen.
13 De Heere zei: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun lippen,
maar hun hart ver van Mij houden, en hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod van
mensen is”
Jesaja 44:18:
“Zij weten niet en begrijpen niet, want hun ogen zijn dichtgesmeerd, zodat zij niet zien, en
hun harten, zodat zij niet begrijpen”.
Nieuwe Testament
Mattheüs13:13-15:
“Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen,
ook al horen zij, en ook niet begrijpen. 14 En in hen wordt de profetie van Jesaja [= Jesaja 6:9]
vervuld die zegt: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; en ziende zult u
zien, maar beslist niet opmerken. 15 Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben
met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment
met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich bekeren en
Ik hen zou genezen”.
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Markus 4:11-12:
“En Hij zei tegen hen: Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te verstaan;
maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen, 12 opdat zij ziende zien en niet
doorzien, en horende horen en niet begrijpen; opdat zij zich niet op enig moment bekeren en
de zonden hun vergeven worden”.
Lukas 8:10:
“Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen, maar
tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen,
ook al horen zij”.
Johannes 9:39-41:
“En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien
zouden, en die zien, blind zouden worden. 40 En sommigen van de Farizeeën die bij Hem waren, hoorden dit en zeiden tegen Hem: Zijn wij dan soms ook blind? 41 Jezus zei tegen hen: Als
u blind was, zou u geen zonde hebben, maar nu u zegt: Wij zien, zo blijft dan uw zonde”.
Johannes 12:37-41:
“Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem; 38 opdat
het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze
prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? 39 Daarom konden zij niet
geloven, omdat Jesaja [= Jesaja 6:9] verder gezegd heeft: 40 Hij heeft hun ogen verblind en
hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen. 41 Dit zei Jesaja, toen hij Zijn heerlijkheid zag, en van Hem sprak”.
Handelingen 28:24-27:
“En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden
niet. 25 En zij waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord
gezegd had: Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd:
26 Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en
ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, 27 want het hart van dit volk is vet geworden
en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op
enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij
zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen”.
Romeinen 1:24-26, 28:
“Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om
hun lichamen onder elkaar te onteren. 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de
leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun
vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. … 28 En omdat het
hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om
dingen te doen die niet passen”.
Romeinen 11:7-10:
“Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het
verkregen en de anderen zijn verhard, 8 zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van
diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen [= Jesaja 29:10], tot op de
dag van heden. 9 En David zegt: Laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot
een struikelblok en tot vergelding. 10 Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en
maak hun rug voor altijd krom [= Psalm 69:23-24]”.
2 Thessalonicenzen 2:9-12:
“Hem [= de antichrist], wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei
kracht, tekenen en wonderen van de leugen, 10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben
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om zalig te worden. 11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de
leugen geloven, 12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben,
maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid”.
“Heden, zo Gij Zijn stem hoort, verhardt uw hart niet”
(Psalm 95:7-8; Hebreeën 3:7-8, 15; 4:7)
______________________
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