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“Universalisme / Alverzoening # 1”

Hallo allemaal,
Wanneer ik mijn gedachten terugbreng naar de vraag over het Universalisme / Alverzoening, dat is het
geloof dat alle geloven leiden naar God voor een uiteindelijke verzoening, dan denk ik aan 2 vragen:
Wie heeft leven? en, Is het mogelijk om eeuwig leven te hebben zonder het te weten, om naar de
hemel te gaan zonder Christus als Redder te claimen? De eerste vraag is het onderwerp voor
vandaag.

Wat Jezus uniek maakt onder de heilige mannen van de religies van de wereld is zijn claim dat hij al
bestond voordat de wereld er was. Ik hou er van om de wortel van de dingen te pakken. Dus deel ik
vandaag waar Christus vandaan kwam en hoe Hij de Zoon werd die in Bethlehem werd geboren

Waar kwam Christus vandaan?
We weten waar Jezus vandaan kwam. Hij werd geboren in Bethlehem, hij groeide op in Nazareth in
Israel. Maar waar kwam Hij vandaan voordat Hij in Maria verwekt werd? Toen Jezus in Joh.17 bad tot
de Vader, vroeg hij om terug te keren naar de glorie die “Ik bij U had, eer de wereld was” en “want Gij
hebt Mij liefgehad voor de grondlegging der wereld” (vs 5,24)

Heb jij er wel eens over nagedacht dat, net als in menselijke relaties, voor een Vader om een Zoon te
krijgen, er een tijd geweest is dat hij een Vader-in-wording was? Jezus verwijst naar zijn oorsprong in
Joh. 5:26: “Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te
hebben in Zichzelf”.

Het volgende vers dekt zijn verwekking en geboorte op aarde: “En Hij heeft Hem macht gegeven om
gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is”. (werd mens)

Ergens “in het begin” gaf de Vader leven aan de Zoon.

Omdat ik zo weinig ruimte heb elke week waarin ik mijn gedachten deel, kan ik in het volgende
onderwijs niet meer delen dan wat onze focus voor vandaag is, noch mijn eigen gedachten en emoties
van wat ik beschouw dat het grootste van de waarheden is die de kern vormen van wat we geloven,
toch wordt dit nauwelijks onderwezen.

Spreuken 8:12-36 – Wijsheid onthult Zijn oorsprong
Toen Salomo spreuken 8 schreef, nam de Geest van de Heer het over en Wijsheid begint te spreken
in de eerste persoonsvorm in vers 12 en gaat daar mee door tot het einde van het hoofdstuk, voordat
Salomo weer verder gaat in hoofdstuk 9.

Indien je ooit het lied hebt gezongen: “Jezus houdt van mij, dat is wat ik weet”, en je hebt gezocht in
de evangeliën waar staat: “Ik hou van jou”, deze verzen onthullen die liefde. Dit is waar Christus
zichzelf onthult als Wijsheid!

“Ik, de Wijsheid, woon bij de schranderheid en ik verkrijg kennis door overleggingen. De vreze des
HEREN is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat
ik. Mijner zijn raad en overleg, ik ben het inzicht; mijner is de kracht. Door mij regeren de koningen en
verordenen de machthebbers recht. Door mij heersen de vorsten en de edelen, al de rechters der
aarde. Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer zijn bij
mij, duurzaam goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is meer waard dan goud, ja dan gelouterd goud,
mijn opbrengst meer dan uitgelezen zilver. Ik wandel op het pad van de gerechtigheid, midden op de
wegen van het recht,om hen die mij liefhebben, bezit te doen beërven; hun schatkamers zal ik
vullen“(12-21)



Voor ons doel van vandaag, zijn de volgende verzen onze focus, omdat Wijsheid/Christus hier onthult
hoe hij tot aanzijn kwam. Dit is waar Hij onthult waar Hij op doelde, toen de Vader leven gaf aan zijn
Zoon.
Wijsheid is nog steeds aan het spreken:

22 De HEERE bezat Mij in het beginsel Zijns wegs, voor Zijn werken, van toen aan.(SV) (Noot
vertaler: NBG gebruikt het woord bezat niet!!)
23 Van eeuwigheid aan ben ik geformeerd, van den beginne, eer de aarde bestond. {} {}
24 Toen er nog geen oceaan was, ben ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water.
25 Eer de bergen omlaaggezonken waren, voor de heuvelen ben ik geboren;

De bovenstaande 4 onderstreepte woorden onthullen dat de Vader een Zoon had.

Het Hebreeuwse woord in vers 22, “bezat” is #7069 in Strongs Concordantie: “verkrijgen,
scheppen”.
De frase in vers 23 “geformeerd” is #5258 “uitgieten (een vloeistof), als gesmolten metaal”.
De frase in vers 24 “geboren worden” is #2342 “draaien, wervelen, dansen, kronkelen(als in een
cirkel)”.
Nu zal ik de bovenstaande verzen schrijven en vervang de woorden met de Hebreeuwse
grondwoorden:
Ik werd opgericht, geschapen in het begin van Zijn wegen, voor Zijn werken vanouds. Ik werd
uitgegoten als gesmolten metaal voordat de aarde was. Toen er geen diepten waren, werd Ik
rondgedraaid (in een cirkel) als in een dans. Voordat de bergen werden neergezet werden, werd Ik
opgebouwd en ondersteund en opgevoed als een kind met een ouder.

De Vader had leven en hij gaf de Zoon om leven te hebben in zichzelf – de Vader stortte Zichzelf, zijn
eigen DNA als het ware, in een kronkelende, vreugdevolle uitstorting om aan de Zoon hetzelfde leven
te geven. Zover zelfs dat Jezus zei: “Indien je mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien” en de
Zoon is “de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen”. (Joh. 14:9; Hebr. 1:3)

Herinner dat Rom. 1:20 zegt dat de onzichtbare dingen van God gezien kunnen worden in de
schepping. Heb je ooit een film gezien waarin de uit 1 embryo bestaande menselijke cel werd gesplitst
in twee. Dat de chromosomen verdeeld worden om een identieke cel te vormen. Er worden 2 identieke
eenheden geschapen maar het is dezelfde persoon en daarna wordt er opnieuw gedeeld – en steeds
worden dezelfde chromosomen en DNA vastgehouden?

Dat is het beeld in de natuur dat precies voorziet hoe de Vader een Zoon had – hij stortte van Zichzelf
uit, zodat Zijn Zoon een exact duplicaat zou zijn van Zichzelf. Hij goot zich uit, Hij bouwde Hem in een
kronkelende, dansende beweging – de Vader had leven in Zichzelf en gaf de Zoon om leven in
Zichzelf te hebben

Het geheim van het “in Hem” zijn
Dit moet worden gezegd; Op dezelfde manier, toen jij en ik werden wederomgeboren, werd onze
geest opnieuw geschapen, uitgegoten en gebouwd van de Vader op precies dezelfde manier,
opnieuw geschapen door en uit de Geest van God de Vader.

Daarom zijn wij in Hem en Hij in ons. Opnieuw, het gebed van Jezus in Joh. 17, voor hij naar het kruis
ging:”gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn”. (vs21). Ook de woorden van
Paulus:”Maar die zich aan de Here hecht, is een geest met Hem”.(1 Kor. 6:17). Er zijn zo iets van 128
frasen waarin “in Hem” wordt gebruikt in het NT!

We zijn EEN met de Vader in onze geest. Niet dat Hij apart naar beneden kijkt vanuit de hemel, maar
eerder dat Hij van binnen naar buiten kijkt door onze ogen. Hij wandelt door het leven met ons, omdat
we één in Hem zijn en Hij in ons!

Terug naar Spreuken
We weten niet anders dan dat de Vader zijn Zoon had vanaf “het begin”. Wijsheid zegt dat het was
voordat de aarde ooit was en gaat verder door te zeggen in vers 27:”Toen Hij de hemel bereidde, was
ik daar; ………”.



In de verzen 27-29 spreekt Wijsheid over het zijn met de Vader tijdens de schepping van het heelal,
en concludeert in vers 30:”toen was ik een troetelkind bij Hem, ik was een en al verrukking dag aan
dag, te allen tijde mij verheugend voor zijn aangezicht”.

Wijsheid schildert een intiem beeld van een Meester-kunstenaar en zijn leerling Zoon; de Zoon die er
plezier in schept om aan de zijde te zijn van de Vader, terwijl de Vader liefdevol Zijn Zoon betrekt en
ze zo samen een heelal bouwen. Zij hebben ons geschapen, naar hun beeld en hun gelijkenis.

Wijsheid, Christus, verheugt zich, vind er plezier en vreugde in, in jou en mij. Hij vindt vreugde in ons –
Zijn schepping. Zoveel dat het geopenbaard is dat de Vader zoveel van de wereld houdt, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft. We weten dat de Zoon vrijwillig kwam, omdat hij op de eerste plaats
vreugde vond in ons.

Zijn hart was met ons vanaf het begin in die mate dat hij gewillig was om één van ons te worden. En
bedenk dat zelfs vandaag in zijn opgestane, verheerlijkte lichaam, Jezus nog steeds een menselijk
lichaam heeft. Vanaf het moment dat hij de hemel verliet om een menselijk lichaam aan te nemen, in
het ei van Maria, heeft hij dat lichaam behouden, nu verheerlijkt. Geen wonder dat de Vader hem
verhoogd heeft en hem een naam gegeven heeft voor wie elke knie zal buigen! In feite is Hij
waarschijnlijk de enige persoon die door de eeuwigheid zal gaan met littekens in zijn verheerlijkt
lichaam, als een herinnering aan zijn liefde voor ons, toen hij zijn armen uitstrekte toen hij het kruis
omarmde!

Wie heeft leven?
In de kleine ruimte voor deze gedachten ben ik alleen maar in staat geweest om de meest
fundamentele elementen van de Persoon van Jezus Christus te verklaren. Hij heeft waarlijk leven. de
Vader heeft zich niet in een ander heilige man uitgestort. Alleen Christus Jezus was er in het begin.

Om nu te geloven dat alle religies en aanhangers uiteindelijk verzoend zullen worden met God, dan
moet je geloven dat op enig punt deze religies “overgaan” tot leven. Dat ze leven kunnen geven.
Zoals ik vorige week schreef, het worden van een burger van de hemel is een kwestie van
overgebracht worden vanonder het gezag van het koninkrijk van de duisternis, naar het koninkrijk van
het licht, geregeerd door Jezus Christus.

Welke religie, systeem van geloof, of welke inspanning van een mens kan dat doen? Op welk punt
kan welke geestelijke waarheid die andere religies dan ook wel mogen bezitten, Leven geven aan zijn
aanhangers?

Welk mechanisme is door God gegeven om een persoon van één koninkrijk te brengen naar een
ander, anders dan geloven in en het volgen van de Heer Jezus Christus?

Kan het baden in de Ganges dit doen? Kan het meerdere keren bidden op een dag naar Mekka dit
doen? Kan het aanbidden van dode familieleden of heiligen of krachten van de natuur dit doen?

Dat brengt ons naar vraag #2 in mijn opening: is het mogelijk om eeuwig leven te hebben zonder het
te weten? Is het mogelijk dat iemand leven heeft zonder het te weten, aan deze kant van de hemel?
Blijf bij mij, tot volgende week.

Enkele diepe gedachten voor vandaag,
Zegeningen
John Fenn / vertaling WJM

07-02-2009

“Universalisme/Alverzoening NR 2, Onwetendheid?”

Dag allemaal,
Heb je ooit gekeken hoe de “Jezus mensen” van de jaren 60 begonnen? Het is relevant omdat God
werkt op dezelfde vertrouwde eeuwenoude manieren en patronen. Het begin van de “Jezus mensen”
zorgt voor een relatief recent voorbeeld.



Voordat er Jezus mensen en hippies waren in de jaren 60, waren er beatniks van het midden tot het
einde van 50-er jaren. De hoofdstichter van de Beats was Jack Kerouac. Hij noemde zijn na-WO II
generatie “Beats” omdat dit stond voor “beatific” of “heilig”. Naast alles waar beatniks en later de
hippies om bekend werden, geloofden Kerouac en de anderen die New York verlieten en in San
Francisco terecht kwamen, dat er een geestelijk element moest zijn in wat ze deden. Kerouac stelde:

“Het is omdat ik een Beat ben, dat is, ik geloof in zaligmaking en dat God zo hield van de wereld dat
Hij Zijn Eninggeboren Zoon heeft gegeven aan … Wie weet, maar dat het universum niet een enorme
zee van ontferming is, met daaronder een persoonlijkheid show van wreedheid?”

Wanneer de meeste mensen de gebeurtenissen van de Beats en de hippies een plaats geven, dan
komen de Jezus mensen helemaal onder aan de lijst.(Deze Jezus mensen werd de Charismatische
beweging van de zestig- en zeventiger jaren).

Maar kijk wat God deed in die generatie – te midden van vrije liefde, vrije drugs, doe-wat-je-voelt, het
verhogen van mysticisme, verwerping van “de gevestigde orde” en verwerping van de traditionele kerk
– waren er mensen die serieus op zoek waren naar God. En zeker en gewis, ontmoette Hij hen daar
wij zij waren.

Niemand kon zeggen dat LSD of een andere drug hen leidde tot Jezus. Ze zouden ook niet zeggen
dat hun andere wereldse experimenten van God kwamen, maar het waren stappen in het ontdekken
wat niet van God was en hoe dan ook, voor diegenen die echt op zoek waren naar God, openbaarde
God zich aan velen. In de jaren zestig en zeventig werd het ontmoeten van de Heilige Geest de
ultieme trip.

Hoe God op het toneel verschijnt te midden van al die geloven en experimenten, voorziet in een
voorbeeld voor ons op een grote schaal. Denk nu aan een wereld vol met verschillende religies en
geloven die vergelijkbaar zijn met die van de Beats en hippies. Verschillende religies, geloven,
theorieën etc. en in het midden van dit alles zijn er mensen die serieus op zoek zijn naar God en God
ontmoet ze opdelfde manier als hij de Beats ontmoette.

We zullen niet zeggen dat LSD een weg is naar God, net zo min als de meesten van ons zouden
zeggen dat de voorouderverering een weg is naar God. We zullen niet zeggen dat de vrije liefde van
de hippies een weg naar God is, net zo min als de meeste van ons zouden zeggen dat het
Boeddhisme een weg is tot God.

Maar te midden van dit alles, zouden er Mormonen, Boeddhisten, Moslims en Hindoes kunnen zijn die
zich echt afvragen wie God is en hoe hij werkelijk is? Natuurlijk zijn die er, net zoals er Hippies in de
jaren vijftig en zestig waren en hij ontmoette hen op de plek waar ze waren.

We gaan verder waar we vorige week gebleven zijn
Geestelijke wezens zijn eeuwig, het komt er gewoon op aan van welk koninkrijk je een burger bent.
Sinds Op. 20:15 (be)vestigt dat de enige mensen die in de hemel zijn, zijn die mensen wiens naam
gevonden wordt in het Boek des Levens, letterlijk “het boek van de levenden”, en dat de rest terecht
komt in de poel des vuurs. We moeten onderzoeken hoe de naam van iemand in het boek wordt
geschreven.

Waarom gaan baby’s toch naar de hemel indien ze sterven met de erfzonde?
De doctrine van de erfzonde is een leer van de Rooms Katholieken dat helaas ook doorgedrongen is
in veel Protestantse doctrine.
De RK leer beschouwt de erfzonde als een algemene conditie van zondigheid waarin alle mensen zijn
geboren, los van de feitelijke zonden die een mens begaat.

Hier uit voort stamt het verkeerde geloof dat we allen “geestelijk dood” geboren worden, waarvan
sommigen denken dat het betekent dat de geest van een baby dood is of inactief tot iemand
wederomgeboren wordt. Anderen geloven dat een baby is geboren met een geest die de natuur van
satan heeft. Beide visies zijn niet bijbels en hier volgt waarom.



God de Vader is liefde, licht en zoals Jakobus 1:17-18 zegt de Vader der lichten. Er zijn veel
schriftgedeelten die ons vertellen dat de Vader onze geest geschapen heeft. En net zoals honden
alleen honden produceren en dolfijnen alleen maar dolfijnen – alle dingen naar hun soort – dus schept
God ook naar zijn soort. (Gen. 1:26, Job 33:4, Ps. 104:30, Jes. 42:5, Zach. 12:1, Hebr. 12:9) Leven
brengt leven voort.

Levend in God
Feitelijk kwamen Adam en Eva in deze wereld in een conditie dat genoemd wordt “levend voor God”,
volledig in staat om te handelen in de Geestelijke wereld, maar onschuldig, nog niet gekozen hebbend
tussen leven en dood.

Ze waren zo onschuldig dat ze niet wisten dat ze naakt waren. Baby’s, peuters en kleine kinderen zijn
op die manier ook onschuldig, levend voor God geboren, in staat om te handelen in de dingen van
God. Daarom doen veel jonge kinderen verslag van het zien van engelen of Jezus – ze handelen met
onschuld in de dingen van God – en sommigen zullen dan hun harten verduisteren wanneer/indien ze
kiezen voor de verkeerde ‘boom’.

Rom. 1:19-21 vertelt ons dat mensen de onzichtbare dingen van God kunnen begrijpen door de
natuur, God openbaart zichzelf op die manier. “….daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in
hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van Hem niet gezien kan
worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken
met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden,
hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen,
en het is duister geworden in hun onverstandig hart”. Dit zijn de mensen waarvan Paulus zegt
“daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen” (1:28). Op die manier wordt het hart van een jonge
onschuldige dat in het licht geboren is, verandert naar duisternis; zich afwendend van wat ze eigenlijk
weten.

Ze begonnen als licht, maar werden verduisterd toen ze de verkeerde ‘boom’ kozen. Paulus spreekt
ook van deze ervaring dat hem gebeurde in Rom. 7:9 “Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen echter
het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven”. (Noot vertaler: de Eng vertaling
zegt letterlijk: “Want ik was levend voordat ik de wet kende, maar toen ik de geboden leerde, kwam de
zonde tot leven en stierf ik” )

Sommige kinderen gaan van hun onschuldige geestelijke staat goed kiezen: voor de Boom van Leven
en ervaren nooit de dood. Er is een zoetheid van geest onder deze kinderen en jong volwassenen die
nooit dood geproefd hebben, in tegenstelling tot diegenen van ons die de verkeerde boom hebben
gekozen en toen wederomgeboren moesten worden.

Het is daarom dat baby’s die sterven of de zwaar zwakbegaafden, of jonge kinderen, naar de hemel
gaan. Niet (alleen) omdat ze geen enkele zonde hebben gedaan en/of dat ze onwetend zijn van
zonde, maar omdat ze eeuwig leven hebben. Ik spreek over kleine baby’s van alle nationaliteiten,
geboren in gezinnen van alle religies – we zijn allemaal zoals Adam en Evan in zoverre dat we allen
geestelijk levend in deze wereld gekomen zijn, maar met een keus tussen twee ‘bomen’. Indien deze
baby’s of kinderen of zwakbegaafden sterven voordat ze hun keuze maken, gaan ze naar de hemel.
Zoals David zei van zijn zuigelingzoon: “Ik zal wel tot hem gaan, maar hij keert tot mij niet terug”.(2
Sam. 12:23)

Onwetend
Nu komt er iets heel interessants om over na te denken. Dit is iets waar ik al decennia over nadenk en
ik zal enkele gedachten hier delen, ofschoon ik zeker niet alle antwoorden heb. Jezus deed twee
uitspraken over onwetendheid die een bedekking is voor zonde. Onwetendheid helpt ons te begrijpen
dat onschuldige en onwetende kinderen naar de hemel zouden moeten gaan, maar kan een
onwetende volwassene naar de hemel gaan zonder Jezus te kennen?

Vermoedelijk heeft iedere volwassene, zonder het kennen van Christus, gekozen voor de verkeerde
‘boom’ en heeft hun geestelijke mens, wat Jezus zei van de religieuze leiders “je bent van jouw vader
de duivel”. Maar wat nu indien ze onwetend zijn over Jezus? Wat indien ze nooit gehoord hebben?
Wat indien ze slechts verkeerde dingen over Jezus hebben gehoord en indien ze werkelijk het zuivere
evangelie zouden horen, ze onmiddellijk in Jezus zouden gaan geloven?



Kan een onwetend persoon wederomgeboren zijn wanneer hun hart er naar is om de enig ware God
te zoeken, en ze in die staat sterven, om dan tot de ontdekking te komen dat ze in de hemel zijn en
dat ze al die tijd Jezus gezocht en aanbeden hebben, maar gewoon niet van hem wisten?

In Joh. 9:39 zei Jezus:” Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien
mogen, en wie zien, blind worden”. Dit was een referentie naar de religieuze leiders tegen wie Hij op
dat moment sprak, die al de voordelen hadden van het kennis van de Schriften, maar blind waren met
betrekking tot Wie met hen sprak.

Hij vervolgde in vers 41:” Indien gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij
zien; daarom blijft uw zonde”. Dat is een harde uitspraak – indien je blind was dan zou je geen zonde
hebben gehad, maar wanneer ze zeiden “wij zien”, die uitspraak van kennis maakte hen
verantwoordelijk voor hun zonden.

Met andere woorden, indien een persoon heeft gesteld dat hij de waarheid heeft en het bevat Jezus
niet, dan is hij verantwoordelijk voor zijn zonden. Maar indien ze onwetend zijn, zei Jezus, dan hadden
ze geen zonde.

In Joh. 15:22 zegt hij:”Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde
hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel(=bedekking) voor hun zonde”. Hij refereerde opnieuw
aan de religieuze leiders, die nu rekenschap voor hun zonden moesten afleggen omdat ze Jezus
hadden gehoord en hem afgewezen hadden. Indien hij niet tot hen was gekomen en hen onderwezen
had, dan hadden ze mogelijk een ‘bedekking’ gehad voor hun zonde – onwetendheid.

Paulus werkt dit verder uit
Blijkbaar kan onwetendheid een bedekking zijn voor zonde op een grote schaal. In Hand. 14:16-17
spreekt Paulus over de tijd voordat Jezus kwam:”…Hij heeft ten tijde der geslachten, die achter ons
liggen, alle volken op hun eigen wegen laten gaan, en toch heeft Hij Zich niet onbetuigd gelaten door
wel te doen, door u van de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan uw harten overvloed van
spijs en vrolijkheid te schenken”.

Hier zien we opnieuw wat een element is geworden van het onderwijs van Paulus in Rom. 1 over de
natuur die de dingen van God openbaart. En indien een mens die dingen ziet, zijn ze zonder excuus.
Maar God stond niet toe dat alle volken op hun eigen wegen gingen, door er voor te kiezen slechts te
voorzien in de meest elementaire getuige van zijn bestaan door seizoenen, oogsten en de natuur.

Paulus punt was dat nu God iedereen opdraagt zich te bekeren omdat Jezus is gekomen. Dit is
treffend weergegeven in Hand. 17:29-31 wanneer Paulus de Grieken vertelt dat God geen afgod is die
met hun handen gemaakt is en aanbeden wordt, “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden
der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen”.

Ofschoon we nu in de tijd zijn dat God opdraagt dat iedereen zich bekeert, betekent dat dan dat hij de
onwetende mensen niet meer tegemoet komt op hun nivo van onwetendheid, zoals in de dagen
wanneer de enige getuige op de aarde de seizoenen en oogsten waren? Wat indien iemand in een
verre uithoek niet van Jezus weet en alleen de oogsten en seizoenen en natuur heeft door wie hij God
kan kennen?

Volgende week gaan we dit verder uitdiepen en zien wat de Bijbel zegt, als mede fundamentele
geschiedenis van onwetende mensengroepen. Verhalen van oorspronkelijke Amerikanen en andere
oude volken die onwetend waren van de Hebreeuwse mensen en Jezus en de evangeliën, en toch
openbaarde God Zichzelf aan hen, door hen tegemoet te komen waar ze waren in hun cultuur.

Bedenk ook dit, waarom openbaarde God Zichzelf aan Bileam, een heidense waarzegger/profeet van
wie we een van de sterkste profetieën hebben over Jezus? Of hoe staat het met de oosterse
astrologen/astronomen die Jezus’ ster zagen in de lucht? Hoe staat het met de dromen die
Nebukadnezar en Farao hadden van God? Het is duidelijk dat God tot al deze mensen sprak, die
buiten het verbond stonden. Hoe is het met Job, die tussen Noach en Abraham leefde, dus er was
nog geen wet en hij had geen tempel, maar maakte zelf offers aan God – en de Heer verscheen aan
hem en onderwees hem!



Grappige en moeilijke dingen om over na te denken, vind je ook niet? Dit zijn slechts mijn ‘gedachten’
over dit onderwerp, dingen waar ik over nagedacht heb en over gebeden heb en over gestudeerd heb
– het doet er niet zo veel toe of we het met elkaar eens zijn, maar eerder dat de lezer voor zich zelf
denkt, God zoekt en het Woord en het met zichzelf eens wordt, zelfs indien dat verschilt met wat ik of
iemand anders zegt, of, en de hemel verhoede het, zelfs hun voorganger/pastor. 

Zegen,
John Fenn / vertaling WJM

14-02-2009

“Universalisme / Alverzoening Nr 3”

Dag allemaal,
In 1991 hielp ik mee met het starten van een kerk in Jekaterinenburg, Rusland. Ik (be)diende enkele
dagen en avonden in een stadsgehoorzaal dat een capaciteit had van ongeveer 1200 mensen. Toen
ons busje na een ochtenddienst vertrok, rende een oude vrouw achter ons aan en bonsde
opgewonden op de deur. De chauffeur stopte en met tranen gevulde, opgewonden woorden kwamen
er met kracht uit bij de oude vrouw uit, zodat we allemaal gevangen werden gehouden door haar
passie, ofschoon wij Amerikanen er geen woord van verstonden, tot de vertaler het uitlegde.

Zij was zo dankbaar dat we waren gekomen. Ze had 37 jaar gebeden voor haar man dat hij behouden
zou worden. Hij was vaak dronken en weigerde om met haar naar de kerk te gaan, door te zeggen dat
dat voor oude vrouwen was, maar ze hield van hem en bad elke dienst voor zijn behoudenis. Zijn
nieuwsgierigheid werd echter gewekt toen deze Amerikanen naar hun stad kwamen en hij had nog
nooit Amerikanen gezien. Hij had tijdens de vorige avonddienst het gebed voor redding/behoud
gebeden, met tranen in zijn ogen.

We dachten dat het verhaal daarmee ophield, maar ze ging verder. Ergens tijdens de nacht had hij
een hartaanval gehad in zijn slaap en stierf. Zij werd wakker en ontdekte dat hij al even overleden
was; ze was zo dankbaar voor Gods timing! Ze liet het busje stoppen om haar grote dankbaarheid te
tonen dat we van heel ver gekomen waren speciaal voor haar man.

Volgens het geloof van het Universalisme / Alverzoening was hij sowieso in de hemel, want hij was
niet ZO erg slecht. Maar de Vader wist dat de enige manier om deze man te laten luisteren naar het
evangelie uit nieuwsgierigheid was om 2 volwassenen en 3 tieners van een kleine kerk uit Colorado
naar Jekaterinenburg te laten gaan.

Het is belangrijk om het onderwerp van het Universalisme / Alverzoening goed te begrijpen omdat in
onze maatschappij het meer en meer geworden is van “indien je een geestelijk persoon bent dan ben
je OK” en indien je niet weet wat de bijbel zegt, dan kun je terecht komen in een gesprek met iemand
en er om heen praten of erger nog: hun verkeerd advies geven met betrekking tot de eeuwigheid.

Waar het op aan komt is: Wie heeft het leven van God in zich? De meeste ongelovigen denken dat
ons geloof in Christus een opinie/mening is net zoals bij een politieke partij waarbij de ene denkt dat
hij beter is dan de andere. Zij beseffen niet dat we God echt kennen en voelen dat hij binnen in ons is
en dat Hij ons leidt. Dat is eeuwig leven. Een filosofie van “jij bent OK; ik ben OK”, is dat niet.

Onvoltooide zaken
Ik eindigde vorige week met het praten over onwetendheid nadat ik genoemd had van kleine kinderen
en hun onwetendheid van geest.

Paulus doet een interessante uitspraak in Rom. 5:12-14 waar hij zegt dat de dood in de wereld kwam
door de zonde en zonde doorgegaan is naar alle mensen omdat allen gezondigd hebben. Dan zegt hij
in vers 13: ”want reeds voor de wet (van Mozes) was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet
toegerekend (er wordt geen boek van bijgehouden), als er geen wet is”.

Voorafgaand zegt hij in Rom. 4:15b:”waar echter geen wet is, is ook geen overtreding”.



Dit is waar ik vorige week naar toe werkte toen ik noemde dat Jezus 2x onderwees dat onwetendheid
een bedekking is voor zonde, maar wanneer iemand de waarheid eenmaal ziet maar zich afkeert of
denkt dat hij het antwoord al heeft en dat men denkt dat met gewoon goed doet, dan wordt men
verantwoordelijk voor hun eigen zonde. (Joh. 9:41, 15:22)

Ik ben lange tijd gefascineerd geweest door Rom. 2:14-16:”Wanneer toch heidenen (niet-Joden die
onwetend zijn van Gods inzettingen), die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt,
dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun
harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling
aanklagen of ook verontschuldigen, ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens
mijn evangelie, door Christus Jezus”.

Zij zijn een wet voor zichzelf niet als een eiland dat ze maar konden doen wat ze wilden, maar ze
lieten zien “dat het werk der wet in hun harten was geschreven”, hun daden en levensstijl waren
gebonden door die innerlijke wet en hierdoor (zei Paulus) zouden ze worden geoordeeld.

Wat is het interessant dat Hebr. 10:15-17 zegt dat God zijn wet in onze harten en verstand heeft
geschreven – de ervaring van de wedergeboorte – en hier is Paulus die zegt dat er mensen zijn die
onwetend zijn over God, zoals wij hem kennen, maar toch vereren zij hem en volgen zijn wet die God
in hun harten heeft geschreven.

Een voorbeeld
Ik heb eerder gesproken over de Choco Indianen van Panama, bij wie ik een tijdje heb mogen
verblijven. Toen zendingsvrienden hen van Jezus vertelden, waren er veel Choco’s die Jezus
onmiddellijk aannamen. Dit komt omdat in hun folklore zij een aparte mensengroep werden, en er een
wezen in het wit verscheen aan hun voorvaderen en hen vertelde God te aanbidden, die het woud
geschapen had en hen goede dingen gaf om te eten en om van elkaar te houden en goede dingen te
doen. Dus de boodschap van het evangelie sloot nauw aan en zij herkenden dat dat wezen een engel
moest zijn.

Wat echt leuk is dat voor diegenen die deze instructies volgden door de eeuwen heen, zelfs tot in de
1990 toen ik hen ontmoette, werd hun stamcultuur geleid door een onzichtbare hand, op veel
gebieden op een bijbelse manier. Dit hield onder meer in: het gezin als eenheid, echtgenoten die hun
leven neerleggen voor hun vrouwen en het elkaar eren, monogame huwelijken en veel andere zaken
– dit alles zonder dat ze hoofdstuk en vers hebben om te lezen, noch dat ze ooit hadden gehoord van
Jezus. Velen gaven uiting van liefde voor de Schepper, maar zij kenden Zijn naam niet.

Ze hadden de wet van God in hun hart geschreven gekregen, die hen beschuldigde of excuseerde
totdat zij hoorden van Jezus. En zo zullen zij geoordeeld worden wanneer de geheimen van hun hart
geopenbaard zijn.

Ik heb ooit een pastor (en zijn vrouw) gehad, die op enig moment toegewijde Mormonen waren. Zij
vertelden ons in detail dat ze wisten dat er meer moest zijn en uiteindelijk werden zij gedrongen om de
Bijbel zelf te gaan onderzoeken (niet het boek van Mormon). Spoedig werden ze wederomgeboren.
Toch gingen ze langer dan een jaar door met het bezoeken van de kerk van de Mormonen en
vergeleken het Woord met het Mormonisme. Uiteindelijk hebben zij hiermee gebroken, gingen naar
Bijbelschool en gingen de bediening in.

Wat zou er gebeurd zijn, indien ze in die 1,5 jaar tussen dat ze wederomgeboren waren en het
verlaten van het Mormonisme, gestorven zouden zijn? Zij zouden naar de hemel gegaan zijn. En
indien het Mormonisme leven had, waarom leidde God hen dan to Zichzelf en uiteindelijk uit het
Mormonisme? (Indien alle goed mensen en alle religies ten slotte eindigen in de verzoening met
God?)

Bileam was een heidense profeet die zei dat hij God kende en bedenk dan dat hij het was die een
engel zag, nadat de Heer de ezel tot hem liet spreken. Hij werd er voor betaald om tegen Israel te
profeteren, maar telkens als hij dit probeerde kwam de Geest van God op hem en profeteerde hij de
zegeningen (Num. 22;24:2). Later weigerde hij om God te volgen en werd gedood. In het NT wordt hij
als een voorbeeld genoemd om wat NIET te doen (2 Pet. 2:15, Judas 11)



De Magi waren Babylonische astrologen/astronomen die Jezus’ ster zagen en naar Jeruzalem
kwamen om de nieuwe Koning van de Joden te zien – God gebruikte de natuur om zichzelf aan hen te
openbaren– ze waren niet Joods, toch aanbaden ze de nieuwgeboren Koning gebaseerd op de
beperkte kennis die ze hadden – en dat was genoeg.

Veel Native Amerikaanse stammen hebben in hun geschiedenis de pure aanbidding van de Grote
Geest, voordat duistere geestelijke dingen kwamen, vergelijkbaar in bepaalde opzichten bij de
Choco’s van Panama.

Indien je de wereldculturen bestudeert dan zul je ontdekken dat alle oude culturen de basis elementen
op de goede plaats hadden, inclusief oordeel, eeuwigheid, hemel en hel, een basis morele wet om te
volgen etc. De culturen die deze elementen hadden kwamen voor vanaf Oud China tot Babylon tot
Egypte en Afrika, tot de Inca’s en Maya’s. Allen waren bewust van de basis kern eeuwigdurende
werkelijkheden zoals ze aangedragen worden in de Bijbel, lang voordat deze was geschreven.

Maar merk op dat in het Egyptische verstaan van het bovenstaande, God eerst Abraham zond en later
Jozef om openbaring te brengen van de Ware God. Hij zond Daniel, Esther en anderen naar Babylon.
Maar het is duidelijk dat God Zichzelf openbaart aan diegenen die hem ernstig zoeken. Paulus zei in
Hand. 17:27 dat God de mensheid over de wereld heeft verspreid “opdat zij God zouden zoeken, of zij
Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons”.

Hij komt het verlangen tegemoet met een gelegenheid/kans. Wanneer er een gelegenheid is om
Zichzelf te openbaren aan groepen van mensen die onwetend zijn, dan staat God er om bekend die
openbaring naar hen toe te brengen. Dus de voortdurende behoefte voor mensen om “ga in de gehele
wereld “ om leven te brengen aan alle naties.

Nog onlangs bereikte ons het nieuws dat een Boeddhistische priester in Myanmar verklaart dat Jezus
aan hem verschenen was. Ergens anders zijn er vele getuigenissen uit de wereld van de Islam dat
Jezus verschijnt aan gewone mensen, zowel als aan Imans.

In de dagen van Paulus
Besef je waar Paulus reisde? We kennen Jeruzalem en Damascus en we zijn bekend met zijn reizen
door wat we nu kennen als Turkije, maar wist je dat hij zei dat hij “prediking van het Evangelie van
Christus volbracht” in Illyrie, dat is nu Albanië, verder naar Kroatië en dat hij had plannen had om naar
Spanje te gaan? (Rom. 15:19,24)

In alle landen waar hij Christus predikte dat opgeschreven is in Handelingen, in al deze religies die hij
tegenkwam, is er nergens sprake van dat hij hen vertelde dat alles goed met hen was, dat ze allen
eens met God verzoend zouden worden.

Zijn boodschap was consistent, dat er voorbijgezien zou worden aan de tijden van onwetendheid van
God, maar dat hij nu bekering opdraagt. We zouden nu mentale gymnastiek kunnen doen. Er is
voorziening voor diegenen die geen weet hebben van de historische Jezus, maar God alleen kennen
door de natuur en de dingen doen die God verlangt. God is het die getuigenis doet door zijn wet in
hun harten te leggen. En ze zullen geoordeeld worden naar wat ze wisten ondanks hun
onwetendheid. Maar tezelfdertijd toen Paulus de boodschap van Jezus aan hen bracht, werden ze
verantwoordelijk voor hun zonden, hun ‘bedekking’ van onwetendheid ging weg/loste op toen ze
leerden dat Jezus eeuwig leven brengt.

Sommigen zouden zeggen dat het beter zou zijn voor hen dat ze het nooit gehoord hadden, indien ze
in onwetendheid konden blijven en eindigen in de hemel, maar dat mist het punt. Indien zij reeds God
kennen door de natuur en de dingen doen die God verlangt/eist, omdat Hij Zijn wet in hun harten heeft
gelegd, wanneer zij horen dat Zijn naam Jezus is dan zullen zij hem ontvangen net zoals de Choco’s
dat deden. Dat is natuurlijk het tegenovergestelde van de daden van de mensen in Rom. 1: “Immers,
hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen
zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart”.

In feite had zelfs Lydia van Filippi, een Joodse zakenvrouw van wie wordt gezegd dat ze “die God
vereerde”, haar hart geopend om te geloven in Jezus. Mijn punt is dat juist omdat ze reeds een
vereerder was van God, zij reageerde toen ze leerde van Jezus.



Hetzelfde kan gezegd worden van de Romein Cornelius en zijn gezin, waarover de Heilige Geest
kwam toen Petrus nog aan het prediken was – zij waren vereerders van God, dus zond de Vader
Petrus naar hen. Petrus bracht hen de kennis van Jezus en zij reageerden. Later zei Petrus in Hand.
15:8 dat “God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest“.

Indien allen naar de hemel gaan behalve de meest slechte, waarom moesten deze mensen dan van
Jezus horen. Waarom brengt God Boeddhisten en Moslims tot Hem door de kennis van Jezus
Christus als Heer en Redder? Waarom laat God hen niet met rust indien de hemel toch hun
uiteindelijke bestemming is?

Inderdaad, waarom gaf Jezus de Grote Opdracht indien alle religies tot Jezus leiden en tot
uiteindelijke verzoening?

En tenslotte, denk aan de ontmoeting van Jezus met één van mijn favoriete Bijbels persoonlijkheden;
de rijke jongeling in Math. 19. “Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan
de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij”. Toen ging de man weg
want hij was heel rijk. Jezus reageerde met hoe moeilijk zal “een rijke het Koninkrijk der hemelen
binnengaan”. De rijke jongeling was een goed mens, hield zich aan de geboden van zijn jeugd af, zei
hij. Maar toen de openbaring van het eeuwige leven werd gegeven, droop hij af. Zijn hart was werkelijk
in zijn rijkdom en toen de gelegenheid kwam om het geld dat op de troon van zijn hart zat, om te ruilen
voor Jezus, toen wees hij dit af.

Sommige besluiten zijn haastig gemaakt en men heeft er spijt van wanneer men tot rust komt.
Misschien was dit ook het geval met de rijke jongeling, want vroege kerk tradities zeggen dat hij zich
later bekeerde, alles verkocht en een gelovige werd. De apostelen gaven hem een nieuwe naam
“Barnabas”.

Universalisme doorstaat niet de test van het Woord en wat God aan het doen is heden ten dage in de
wereld. Ja, baby’s die sterven gaan naar de hemel. En ja er schijnt of scheen voorziening te zijn voor
diegenen die werkelijk onwetend waren. Maar overal over de wereld verschijnt Jezus aan mensen uit
alle religies, speciaal voor diegenen waar zendelingen en christenen niet worden niet worden
toegelaten. Jezus verschijnt in dromen en visioenen wanneer ze zoeken naar de Ware God. Hij vertelt
ze niet om verder te gaan met hun religie, maar dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Amen!

Enkele gedachten om jouw gedachten op te porren,
Zegeningen
John Fenn / vertaling WJM


