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Nooit in de geschiedenis van het Christendom was het voor de ware kinderen van God meer nodig
te weten hoe onderscheid te maken tussen waarheid en dwaling. De methodes van de vijand zijn
vandaag veel subtieler dan ooit tevoren. Zelfs de uitverkorenen van God verkeren in groot gevaar
tenzij ze erg nederig wandelen, en het Woord en de Geest hun gepaste plaats geven.
In de sfeer van het materiële en commerciële zijn er bepaalde maatstaven die maken dat het vergelijkenderwijs gemakkelijk is om fraude te detecteren. In de lineaire meting hebben we de meterstok,
in de meting van gewicht hebben we de kilo, en wat betreft valuta hebben we de Euro. Maar van
zodra we het lagere rijk verlaten en opstijgen tot zelfs maar in een eerste graad in de sfeer van de
ethiek, dan intensiveert de verwarring naarmate we hoger gaan.
In de Bijbel echter, heeft God de mens een maatstaf gegeven voor alles. De “gouden regel” (Mattheüs 7:12) bijvoorbeeld, is zowel rechtvaardig als liefdadig als eenheid van ethische en godsdienstige waarden. Maar de echte, onfeilbare standaard is gegeven in het kruis van Christus - niet het
houten kruis maar Zijn leven en dood en opstanding als een belichaming en openbaring van Gods
wil als een God van liefde, van wijsheid, van kracht en gerechtigheid. Omdat het kruis een maatstaf
hiervan is, is dit noodzakelijkerwijs een maatstaf voor alles in het universum. Het kruis is de enige
standaard waardoor mensen, gered of niet gered, uiteindelijk zullen geoordeeld worden. Christenen
zouden moeten roemen in het kruis alleen (Galaten 6:14).

De Heer Jezus heeft op mooie wijze het oude gebod opnieuw geformuleerd in Mattheüs 7:
“Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten”. (Mattheüs 7:12).
Alhoewel dit de GOUDEN Regel wordt genoemd, mogen we nooit vergeten dat dit de OUDE Regel is, zo oud als
de 10 Geboden, en zo oud als Leviticus 19:18. Deze regel was van kracht van de berg Sinaï tot de berg Golgotha
toen deze vervangen werd door een NIEUWE Regel.
Op de vooravond voor Zijn dood aan het kruis, nam de Heer Jezus het oude gebod en maakte het helemaal nieuw!
Zie Johannes 13:
“Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben”
(Johannes 13:34).
Uit: “Het nieuwe gebod” - http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NieuwGebod.pdf.

De wereld wijst deze standaard van maatstaf en waarde absoluut af, en daardoor gaat ze verloren.
De relativist1 Pilatus vroeg de Zoon des Mensen: “Wat is waarheid?” Het onuitgesproken antwoord
was het kruis. Het hele probleem met christenen die falen onderscheid te maken tussen waarheid en
dwaling, is dat zij niet wensen Gods standaard van maatstaf en waarde te hanteren verder dan de
grens van werelds gemak en gevestigd kerkelijk gebruik.
Er zijn ook menigten “christenen” die geloven dat Gods Woord alles is wat God ons voorhoudt,
maar zij zijn niet in staat dit Woord verder dan in een zekere gelimiteerde graad toe te passen wanneer zij oog in oog komen te staan met de subtiele werkingen van boze geesten. De ergsten onder
dezen zijn christian science, spiritualisme, millennial dawnisme [nu Jehovah’s getuigen], theosofie,
new thought en bahaïsme. Het gevaarlijke hiervan is dat zij allen beweren de Bijbel te accepteren,
maar hun leer is zo verdraaid en verdorven dat dit een pad naar de verwoesting is. Hier werkt Satan
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zo succesvol, als een “engel van het licht”. Ook de huidige theologie, in zoverre dat deze beïnvloed
werd door de hogere kritiek en de geest van de tijd, is even gevaarlijk als enige van de hierboven
genoemde systemen.
De Bijbel bevestigt en zij ontkennen:
I. Dat het hele menselijke ras in probatie2 was in Adam, en samen met hem in de dood viel.
Romeinen 5:12-21. Het belangrijke punt dat genoteerd moet worden is dat in het proces van de
voortplanting, kinderen niet louter zonde, verderf en dood erven van hun ouders, maar wel onmiddellijk van Adam. Romeinen 5:123. Deze waarheid is fundamenteel, en de mens die daar geen aandacht aan schenkt of daar onverschillig tegenover staat, is reeds aan de genade van de duivel overgeleverd. Gods Woord bevestigt dit, en er is geen ruimte of reden om te speculeren. Het enige wat
te doen staat is te geloven, voor het oog van de meest grondige menselijke onwetendheid en de
meest briljantste geleerdheid. Dit is wijsheid en al de rest is satanische dwaasheid. Op dit fundamentele feit bouwt God de nieuwe schepping, terwijl de duivel reeds alle koninkrijken van de wereld heeft gebouwd. Kijk naar de theosofie en het bahaïsme in het licht van dit ene feit. Zij verwerpen het, maar de Bijbel bevestigt het, en het hele verslag van de menselijke geschiedenis bevestigt
de verdorvenheid van de mens. In het licht van dit feit worden al deze “-ismen” met één oogopslag
gezien als uitstralingen van de bodemloze put [abyssos].
II. Dat Jezus Christus de eeuwige Zoon van God is en de Zoon des Mensen, Die twee naturen
in één persoon heeft, voor altijd, en dat Hij door Zijn leven, dood en opstanding, potentieel het hele
menselijke ras verlost en bevrijd heeft, en daarbij een nieuwe schepping stichtte en de basis legde
voor het komende universele, theocratische koninkrijk. In Romeinen 5:184 zijn “alle mensen” in het
tweede gedeelte dezelfden als “alle mensen” van het eerste gedeelte, maar alhoewel Hij potentieel
het hele menselijke ras heeft verlost, zullen enkel zij die geloven in Hem baat vinden bij de loskoping. Inderdaad, het is juist dit feit van de universaliteit van de verlossing dat maakt dat de zonde
van ongeloof zo’n vreselijke retributieve veroordeling met zich meedraagt. Terwijl het plaatsvervangende werk van Christus onuitsprekelijke zegeningen verleent aan het mensenras, door het opheffen van de vloek, onthult dit tegelijkertijd een vreselijk gevaar: het gevaar van een veel grotere
vloek wegens het afwijzen van de genade. Het feit dat Hij de dood proefde voor elk mens plaatst elk
mens onder de verplichting de aangeboden verlossing te accepteren of zich anders bloot te stellen
aan een oordeel, geproportioneerd aan de enormiteit van zijn zonde, gemeten aan de prijs die betaald werd: het zondeloze leven van Christus dat overgegeven werd om een vloek te zijn en te sterven aan het kruis.
III. De methode van verlossing is verlossing door substitutie, door plaatsvervangend lijden
van een onschuldig slachtoffer. Het is verlossing door bloed. Het is een verzoening die zo oneindig verdienstelijk is dat ze zonde wegneemt. Ze handelt niet enkel met de gevolgen van de zonde
maar met de zonde zelf, dat is, met het principe van zonde. Hij deed de zonde weg door het offer
van Zichzelf. Hebreeën 9:26. Hij die geen zonde kende werd zonde gemaakt voor ons. 2 Korinthiërs
5:21. Verzoening door bloed, door de substitutie van het ene leven voor een ander, de onschuldige
voor de schuldige, is de rode draad die loopt van Genesis 3 tot het eind van het Nieuwe Testament.
Maar deze derde stelling, zo vitaal gerelateerd met het eerste en tweede, is exact wat al deze satanische systemen negeren of afwijzen, en dat met smaling en verachting. Het is vrij gewoon in sommige kringen de termen “verlossing” en “verzoening” te gebruiken, maar als je kijkt naar het bloed
dan is er geen: dat wat God bevestigt als zijnde absoluut noodzakelijk, zien zij als vrij overbodig, en
bovendien aarzelen zij niet te zeggen dat het idee zelf weerzinwekkend is. Aan de andere kant aanzien de goddelijke Drie-eenheid, de engelen en alle zelf-opofferende zielen die ooit wandelden op
deze aarde, dit als een opperste manifestatie van de liefde van God voor de mens. Waar ook het
zoenbloed afwezig is, is met absolute zekerheid de duivel present, en dat in de meest uitgelezen,
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meest plausibele en charmante filantroop. Ja, kijk naar het bloed. Zonder bloedstorting is er geen
vergeving van zonden. Hebreeën 9:22.
IV. De vierde stelling is ook fundamenteel. Wij stellen ze zo: De gebiedende eis aan allen die
de nieuwe schepping willen binnengaan, het koninkrijk, is: “U moet wedergeboren worden”.
Johannes 3:7. Wedergeboorte is een bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest, waardoor op
voorwaarde van geloof in de Heer Jezus Christus, Hij het leven en de natuur van Christus meedeelt
aan de gelovige waardoor hij een zoon van God wordt en erfgenaam van eeuwige heerlijkheid.
De onderliggende opvatting van de eerder genoemde “-ismen” is dat elk mens, ongeacht welke geloofsbelijdenis, in zich een goddelijk principe heeft krachtens hetwelk hij een zoon van God is. In
tegendeel, Jezus Christus maakt onmiskenbaar duidelijk dat elk mens van nature een kind van de
duivel is en dat zijn levenstoestand kan bestaan uit een sterke beoefening van religie. Hij zei tot de
joodse leiders: “U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen” (Johannes
8:44).
V. De Bijbel bevestigt dat de duivel geen mythe is maar een echt persoon, behept met geweldige kennis en middelen en dat hij tot zijn beschikking miljoenen onreine geesten heeft waardoor
hij het huidige wereldsysteem beheerst en bestuurt, ter wille van georganiseerde wetteloosheid. De
hierboven genoemde systemen, met inbegrip van de hogere kritiek, weigeren hier een woord van te
geloven en, door zo te doen, stellen zij zich beschikbaar voor de duivel om zijn ongerechtigheden
uit te werken tegen God en Zijn volk.
Satan heeft macht om niet enkel zijn gedachten te injecteren in de geest van de mens, maar hij is
ook in staat, onder bepaalde omstandigheden, persoonlijk dieper binnen te dringen, of door middel
van een vertegenwoordiger van hem, in mannen en vrouwen, om hun hele activiteit te controleren,
geestelijk en fysisch en op zulke manier dat hij die mensen achterlaat met een gevoel van voldoening en tevredenheid, denkend dat zij in perfecte vrijheid wandelen, terwijl zij in realiteit zijn slaven en werktuigen zijn.
VI. De Bijbel bevestigt dat de hel reëel is, als plaats en als toestand. Zij ontkennen allen dit verschrikkelijke feit. Satan is verplicht, door zijn karakter, om te werken in de duisternis. “Wanneer hij
de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van
de leugen”. Johannes 8:44. Men moet uiterst ernstig in overweging nemen dat waar ook het zoenbloed wordt ontkend, genegeerd, of ontkracht, ook een persoonlijke duivel en een letterlijke hel
ontkend of genegeerd worden. Neem als illustratie hiervan, niet gewoon de literatuur van bovengenoemde systemen, maar zie zorgvuldig ook de wekelijkse publicaties van haast alle grote denominaties die het huidige Christendom vertegenwoordigen.
VII. De Bijbel bevestigt dat de voortgang van het menselijke ras neerwaarts gaat. De systemen beweren met klem dat die opwaarts gaat. In het grote beeld in het visioen van de koning van
Babylon (Daniël 2) is de volgorde van de metalen elementen als volgt: 1. goud, 2. zilver, 3. koper,
4. ijzer en 5. ijzer vermengd met leem. De wereld bevindt zich vandaag in het vijfde stadium. “De
wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God”. 1 Korinthiërs 3:19. Zij hebben geen andere maatstaven dan enig iets hogers dan euro’s en centen, kilo’s en meters. Daarboven is het wereldse denken een gekkenhuis van menselijke opinie en onophoudelijk geschil.
VIII. De Bijbel bevestigt dat het wereldsysteem, in zijn geheel beschouwd, zijn ondergang
tegemoet gaat, en dat ze afdaalt naar de toorn van God in het vreselijkste oordeel ooit in de geschiedenis van het ras. Mattheüs 24:21; Openbaring 16, 19. Zij ontkennen dit en bevestigen dat de
toekomst voor het ras nooit zo schitterend was als vandaag. Dit is het duivelse evangelie van optimisme en zinsbegoocheling. In het afgelopen decennium werden duizenden christenen gevat in deze en andere strikken van de vijand. Maar geen waar kind van God hoeft bedrogen te worden.
IX. We moeten nog één stelling van onmetelijke betekenis toevoegen, namelijk: de hoop van
de wereld en de hoop van de kerk centreren zich geheel op de tweede komst van de Heer Jezus Christus. Zij ontkennen dit ook. In zoverre het “millennial dawnism” [nu Jehovah’s getuigen]
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de ware Godheid van Christus, en daardoor de ware leer van de bloedverzoening ontkent, is het hele
systeem een zinsbegoocheling. Er is wat waarheid in Russell’s geschriften, maar het zuurdeeg van
de dwaalleer vernietigt het.
Tot slot, laten we nooit vergeten dat louter een verstandelijk begrip van bovengenoemde feiten geen
mens zal helpen. Ze moeten ontvangen worden in het hart en praktisch uitgewerkt worden in het
leven.

Zie ook:
“Hebt u de Waarheid lief of haat u ze?”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/waarheidsliefde.pdf
“Waarheidsliefde”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/waarheidsliefde2.pdf
“Het nieuwe gebod” - http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NieuwGebod.pdf

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

4

