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“Ben jij ook te religieus?”

Dag allemaal,

Te religieus
Paulus stond in Athene voor de Areopagus en keek de berg omhoog naar de glimmende Parthenon
en bergafwaarts naar de tientallen altaren en tempels gewijd aan al de goden die de Grieken hadden.
Toen zei hij dit:” ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden
hebt”(noot vertaler = direct vanuit het engels “ik bemerk dat jullie in alles te religieus zijn”.
(Hand.17:22)

Paulus gaf zijn commentaar op de leiders van Athene nadat hij geobserveerd had dat deze inwoners
wilden dat “al hun honken afgeschermd waren”, dit is een uitdrukking dat voorkomt bij het
Amerikaanse baseball. In een religieuze betekenis; ze wilden er zeker van zijn dat ze alle goden
eerden, geen enkele god zouden onteren en geen enkele god zouden buitensluiten, vandaar het
altaar voor de “onbekende god” in vers 23.
Punt 1: Valse religie is gebaseerd op angst, die probeert alle mogelijkheden af te dekken.

Christelijke formule/religie werkt precies zo als de altaren in Athene, in zoverre dat formules proberen
elk denkbaar ding vast te spijkeren dat God zou willen – bidden we elke ochtend het Onze Vader,
zeggen we onze positieve belijdenis of het gebed van Jabez, binden we deze en gene geest en doen
we letterlijk, door de bewegingen, de onzichtbare wapenrusting van God aan – het werkt er allemaal
naar toe dat WIJ zeker alles hebben gedaan dat WIJ kunnen doen om er zeker van te zijn dat God
gelukkig is. Om de weg te banen voor Hem en zo Hem in staat te stellen dat te kunnen doen wat Hij
moet doen in ons leven, wat WIJ willen dat Hij doet.
Punt 2: Valse religie is MIJ gericht in de naam van God.

Genade of werken?
Kaïn en Abel offerden aan de Heer, maar Kaïn koos er voor om zich niet te onderwerpen aan genade,
dat is het offeren van bloed van een dier, als een bedekking voor zonde. Hij koos er voor om God een
offer te brengen van zijn eigen zweet en bloed, een offer van groenten waar hij zo hard voor had
gewerkt om het te laten groeien.
Punt 3: Valse religie vraagt wat ik kan doen om het te laten gebeuren, wat dat “het” dan ook is?

Elke religie in de wereld, behalve het christendom, is gebaseerd op de methode van Kaïn om God te
benaderen, en de verleiding voor christenen om de genade te verlaten en zo een offer van hun eigen
inspanningen te brengen. Dit is al bij ons sinds de vraag in Hand.15 of de heidenen moesten worden
besneden en de wet van Mozes moesten gehoorzamen nadat ze behouden waren.

Of het nu gaat om branden van wierook voor overleden familieleden, of het wassen in de rivier de
Ganges, of het buigen naar Mekka, of het twee aan twee gaan langs de deuren, of het opsteken van
een kaars, of misschien heel trouw het opzeggen van een positieve belijdenis, of iets speciaals doen
zoals het gaan naar de kerk op woensdag avond omdat ze de Heer willen laten weten dat ze oprecht
zijn – het is allemaal gebaseerd op het komen tot God op voorwaarden van de mens, op inspanningen
van de mens, net als Kaïn.

In Gen.3:21 staat dat de Heer Zelf klederen van vellen maakte om Adam en Eva te bedekken, dus het
was de Heer die het eerste offer maakte voor zonde, en hij maakte de laatste – het begon en eindigde
als een handeling van genade.

Dus Kaïn wist heel goed dat zonde werd bedekt door genade, maar hij koos er liever voor om tot God
te komen op zijn eigen voorwaarden.
Punt 4: Valse religie is rigide / star

Dat niet alleen, maar Kaïn was boos op God omdat hij zijn gebed niet beantwoord zag, dus uit
boosheid doodde hij zijn broer.



Punt 5: Valse religie is boos op de mens en God, en het brengt de dood aan relaties.

Genade is geheel afhankelijk van de gever van genade – de ontvanger doet niet veel meer dan
ontvangen. Maar hoeveel (christenen) mensen kruipen niet op hun knieën een berg op naar een
heiligdom. Of smeekten en schreeuwden het uit naar God op het podium opdat God tot hen zo komen
en hen zou gebruiken en reinigen, zoals in sommige samenkomsten vandaag de dag onder Geest-
vervulde-gelovigen in wat onjuist wordt genoemd “outpourings / uitstortingen”.

Voorbeelden
De Farizeeërs maakten een wet dat zei dat indien je een offer van voedsel brengt aan God (tiende of
offer), maar jouw ouders hadden honger, dan moest een goede Jood de nood van mam en pap
negeren en hun tiende/offer brengen. Jezus reageert hierop in Mark.7:6-13, door te zeggen dat ze hun
regels-door-mensen-gemaakt stelden boven het Woord van God, en op die manier “maakten ze het
Woord van God krachteloos door overlevering/traditie”, omdat God zei dat je eerst voor jouw familie
moet zorgen.
Punt 6: Valse religie verheft regels boven mensen, regels zijn belangrijker dan het wandelen in
liefde.

In Mark.6:1-6 vraagt Jezus aan de Schriftgeleerden wat een vraag van gezond verstand schijnt: Is het
juist of geoorloofd om goed te doen op de Sabbat, of moeten we kwaad doen? Behoren we een leven
te redden of doden op de Sabbat? Het lijkt heel basaal, maar de leiders bleven stil. Het zegt dat Jezus
boos naar hen keek omdat Hij bedroefd werd vanwege de hardheid van hun harten. Maar toch genas
Hij de man met de verschrompelde hand.
Punt 7: Valse religie verhardt de harten van mensen.
Het woord “verharden’ dat hier werd gebruikt beschreef in die tijd het proces van het laag voor laag
aanbrengen van stukwerk. Het laten drogen en uitharden en dan weer opnieuw hetzelfde proces
toepassen.

Punt 8: Valse religie kan niet handelen met gezond verstand (dat weigert het), noch zal iemand
echte zaken willen bespreken.

Punt 9: Valse religie laat jou denken dat jij het probleem bent wanneer jij deze punten van
hypocrisie / valse religie aan de kaak stelt of (hun) fouten.

Punt 10: Valse religie zorgt er voor dat iemand bewust en koppig laag voor laag toevoegt aan
hun harde hart.

Punt 11: Valse religie bedroeft het hart van de Heer, en maakt Hem boos.

In Mark.8:11-21 werd Jezus opnieuw bedroefd door de Farizeeërs omdat ze hem vroegen om een
teken als bewijs dat Hij uit de hemel was. Jezus zuchtte diep in zijn geest en antwoordde: Waarom
zoekt deze generatie een teken? Tegen zijn discipelen maakte hij persoonlijk de opmerking over dat
gesprek:”Waakt. Kijk uit voor de gist van de Farizeeërs”.

Jezus sprak er (ten dele) over hoe (de Farizeeërs in dit geval) maar valse religie in het algemeen,
nooit tevreden is met wat jij doet; er wordt altijd meer gevraagd en beter bewijs van jouw gerechtigheid
in een nooit-eindigende cyclus van het door hoepels springen (kunstjes doen) om proberen goed
genoeg te zijn.
Punt 12: Valse religie is nooit tevreden, je kunt nooit genoeg doen, je bent nooit succesvol in
hun ogen.

Hij vergeleek het verlangen naar tekenen met het werk van gist in deeg – een beetje gist werkt in een
grote brok – en vertelde hen om op te passen voor de verzoeking een verlangen naar spectaculaire
tekenen toe te laten in hun hart.
Punt 13: Valse religie rent tekenen en wonderen achterna, zoekt voor het spectaculaire als
bewijs dat ____ van de hemel is.

En natuurlijk betekent dit, dat indien Jezus zich had onderworpen aan de Farizeeërs en hun een teken
had gegeven, dat betekend zou hebben dat ze boven Hem stonden in autoriteit.



Punt 14: Valse religie vereist een hiërarchie boven/over jou om jou te controleren en te
manipuleren – valse religie zoekt om zich boven jou te verheffen met het doel om jou te controleren,
jouw emoties, jouw loyaliteit, jouw tijd, jouw geld.

Al deze punten zijn slechts een paar kenmerken van valse religie en de talloze wetten die mensen
verzinnen met hun verstand om de mensen te vertellen wat God van hen eist. Ik weet zeker dat jij
lieve Lezer gezien of zelfs meegemaakt hebt om “te religieus” te zijn op een bepaald moment in jouw
leven, zoals ik dat heb gedaan.

Indien je de rest van Paulus’ boodschap aan de leiders van Athene leest, dan zie je dat hij hen
vertelde dat God niet woont in een gebouw. God wil dat ze vrij zijn van het denken dat ze allerlei
kunstjes moeten doen voor Hem in plaats van dat ze Hem zoeken voor zichzelf “Want in Hem leven
wij, bewegen wij ons en zijn wij..”. (17:28)

Wandel dit pad, want dat is alles wat God (ver)eist: “Want de geboden…..en welk ander gebod er ook
zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste
geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet”. (Rom.13:9-10)

Wat verfrissend; wandel gewoon in liefde, de liefde die stroomt van de Vader God in de hemel, naar
jouw medemens. Hij wil gemeenschap, gebed zoals je met elkaar praat, en heb allen lief.

Ik heb vorige week afgesloten met de woorden van een oud gezang, dus laat me deze week afsluiten
met een lied, nee, een volkslied van die gekke Charismatische Vernieuwing uit de jaren 70 waarin ik
opgroeide:(Indien je toen in de Heer was dan ken je het lied)

"Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and
knoweth God. He that loveth not (clap, clap) knoweth not God for God is love. Beloved, let us love one
another First John four seven and eight."
(strekking: Geliefden, laten we elkaar liefhebben, want God is liefde. Een ieder die liefheeft die is uit
God geboren en kent God. Hij die niet liefheeft (klap, klap) kent God niet want God is liefde. Geliefden,
laten we elkaar liefhebben 1 Johannes 4:7 en 8”.

Zegen,
John Fenn / vertaling WJM

28-08-2010

“Ben jij ook te religieus? - deel 2”

Dag allemaal,

Vorige week heb ik het gehad over Paulus, die al die heiligdommen zag van de Grieken, voor elke god
onder de hemel, inclusief een altaar voor de “onbekende god”. Dit zei hem dat ze “te religieus
zijn”(naar de King James vertaling).

Betoverd door christenen!
De brief aan de Galaten werd geschreven omdat joodse christenen, die nog steeds gebonden waren
aan de OT wet, te midden waren van heidense christenen en hen begonnen te vertellen dat zij terug
moesten gaan naar de wortels van het joodse geloof en besneden moesten worden en de wet van
Mozes moesten houden.

Dit hield Paulus nogal bezig omdat hij door deze mensen werd vervolgd, in Hand.15:1-2, waar een
grote bijeenkomst van leiders plaats had gevonden om te bepalen of Paulus gelijk had dat hij de
joodse wet niet aan hen oplegt, of dat heidense gelovigen inderdaad besneden moesten worden en
de wet van Mozes zouden gaan gehoorzamen.

Toen het was vastgesteld in Hand.15:19-31, dat Paulus gelijk had, hoopte hij dat het tevens het einde
zou zijn van de pogingen om gelovigen (jood of heiden) onder de wet te brengen. Maar verderop in



Galatië (in het hedendaagse Turkije) waren er joodse gelovigen, die gestrikt waren in wetticisme, die
waren binnengedrongen om deze heidense gelovigen onder de wet te brengen.

In Gal.3:1-5 vraagt hij:“O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, ….Hebt gij de Geest
ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?”

3 woorden
Het Griekse woord 'onverstandig/dwaas' betekent 'gedachtenloos', maar 'O, gedachtenloze Galaten '
is te zwak in het Engels. Het heeft te maken met wat Paulus verwacht van de mentale en morele
beoordeling die de Galaten maken met betrekking tot het vooruitzicht van het terug gaan naar de
joodse wortels van gebondenheid. Hij verwachtte meer van hen en dat laat een persoonlijke
teleurstelling zien.

Het woord 'betoverd' hier is 'baskaino', dat betekent 'laster, kwaad spreken van iemand' op een
manipulatieve manier, want in de kern van de zaak is hekserij manipulatie – het soort van laster en
manipulatie die satan gebruikte in de hemel dat de oorzaak werd dat 1/3 van de engelen in opstand
kwam tegen God. Het is puren manipulatie met de meeste kwade opzet – om anderen in
gebondenheid te brengen van een ander.
Dat is hekserij.

Paulus spreekt over hoe deze leraars hun wetticisme oplegden, en op die manier de genade en het
offer van onze Heer Jezus lasterden. Hij zegt:”Jullie laten jullie gewillig manipuleren, jullie doen als
iemand die betoverd is. Je denkt er verder niet over na wat ze zeggen. Je komt onder een vloek terwijl
ze jullie op een dwaalspoor zetten”.

Het woord ‘bedienen’ is 'epichoregon' en wordt vaak vertaald met ‘verstrekken/leveren/geven’. Maar
het werd gebruikt voor iets veel meer dan dat. Het ging om royaal geven/verstrekken. “Hij die de
Geest schenkt…”

Dit woord is samengesteld uit ‘epi’ wat betekent ‘overvloed’, 'choregeo’ wat betekent ‘chorus’ of ‘koor’
en ‘hegeomai’ betekent ‘te leiden’. Dus letterlijk betekent het ‘royaal schenken van een koor dat Hij
leidt’. De historische betekenis is iemand die kosten noch moeite spaart voor een royale maaltijd en
feest, waarbij een koor wordt ingehuurd ten gunste van de gasten. Paulus gebruikt dit om te de
rijkdom van het hebben van de Heilige Geest in ons leven te beschrijven:”Hij (Vader & Jezus) die geeft
en leidt een royaal koor van de Heilige Geest ten gunste van jou …… doet Hij dat door werken van de
Joodse Wet of door het horen van geloof?”.

Op die manier presenteert Paulus kwade manipulatie aan de ene kant die zij niet goed doordachten
en aan de andere kant het royaal en zeer veel kostend voorzien/schenken van Persoonlijk geleid koor
van de Geest van God in ons leven. Het is toch geen wedstrijd? Toch verlaten zovelen gewillig de
genade om binnen te gaan in geloof-door-doen, alsof hun inspanningen iets zouden kunnen
toevoegen aan het werk van Jezus aan het kruis of aan de gave van de Heilige Geest in ons leven.

Snel vooruit
Dit is de vraag die we moeten stellen: Wat ik doe, voegt dat toe aan wat Jezus deed aan het kruis of
vervolmaakt het de Heilige Geest in mijn leven? Probeer ik toe te voegen aan Jezus’ offer, door mijn
daden, daarmee zeggende dat het kruis niet genoeg was, dat de Heilige Geest niet genoeg was, dat
God mijn hulp nodig heeft om dat werk compleet te maken in mijn leven?

Kan ik werkelijk een open hemel verklaren alsof Jezus dat al niet deed aan het kruis? Kan ik vasten en
bidden en het uitschreeuwen en naar conferenties gaan en zodoende proberen dat dingen zullen
gaan gebeuren, die Jezus al tot stand heeft gebracht? Op die manier wordt dit alles toch niet veel
meer dan een oefening van het vlees, gecombineerd met een ‘ik deed iets voor de hemel vandaag
gevoel?’

Wat kan ik doen dat verbetert of compleet maakt wat Jezus deed aan het kruis? Indien ik samen met
50.000 mensen in een stadion daar verklaar (door te zeggen) dat opwekking komt en 30 minuten zo
hard mogelijk schreeuw, brengt dat de hemel naar de aarde of motiveert dat de Vader om opwekking
te zenden MEER dat wat Hij deed toen Hij Jezus aan het kruis liet gaan?



Kan God MEER op deze aarde neerkomen in deze tijd dan doordat Hij ons de Heilige Geest heeft
gegeven die in ons woont? Denk ik dat indien ik op zeer grote schaal voorbidders bij elkaar kan
brengen, die bidden voor opwekking, dat we dan uiteindelijk het juiste aantal mensen hebben zodat
God niets anders kan doen dan de ‘opwekking’ zenden?

Indien ik naar voren ga en het uitroep naar God om naar mij te luisteren, doet Hij dat dan, of ga ik
voorbij aan het feit dat Hij Zelf al in mij woont door de Heilige Geest? Zijn mijn inspanningen dan niet
eerder mijn poging om op mijn voorwaarden tot God te komen in plaats van door Zijn genade?

Wat kan ik doen om het kruis te verbeteren? Kan ik God meer motiveren om in mijn leven te werken
dan toen Hij mijn zonden en leven op Jezus op het kruis bracht? Toen Hij “mij kende voordat ik was in
de schoot van mijn moeder”, of toen Christus ‘het Lam werd dat voor ons geslacht werd vóór de
grondlegging van de wereld’? Keek Hij vooruit in de tijd tot nu om te zien dat indien ik 3 dagen vast of
100 decibellen geluid maak door te schreeuwen of iets ander te doen, zou DAT een toegevoegd effect
hebben op het werk op het kruis of door het geven van Zichzelf door de Heilige Geest?

Klinkt tamelijk zwak in dat perspectief, nietwaar? Wie ben ik dat ik kan toevoegen aan Jezus’ werk op
het kruis. Maar dat is nu juist wat wetticisme doet – dat zegt dat ik door mijn inspanningen ik meer (vul
maar in) heilig, meer bidt, meer blijdschap heb, meer volmaakt ben – God MEER zal motiveren dan
dat Hij al gemotiveerd was toen Jezus voor mij stierf.

In onze dagen zijn er ook diegenen die zijn als de Galaten, gelovigen die zo ver terug gaan in hun
joodse wortels dat ze onder gebondenheid komen, net als de Galaten. In plaats van te leren van
joodse wortels en dit vanuit een standpunt van genade.

Tuchtmeester?
Dus indien we nu in de genade zijn, waar was dan de Wet voor? Dat zou natuurlijk de vragen zijn die
de Galaten hadden en Paulus beantwoordt die vragen in hoofdstuk 3. In vers 24 zegt hij dat de Wet
als een tuchtmeester was om ons te brengen tot Christus. Maar opnieuw schiet hier het Engels tekort
om de volheid te communiceren van wat Paulus zegt.

Paulus gebruikt het woord 'paidagogos' dat vertaald wordt met ‘tuchtmeester’. De 'paidagogos' was
een slaaf-voogd, letterlijk “leider van een kind” – de wet was onze ‘leider van een kind’ om ons te
brengen tot Christus. Dit was niet slechts een schoolmeester die de zorg had voor een kind gedurende
de schooldag, maar meer een kinderoppas of gouvernante in het vrouwelijke equivalent. Het was
iemand die verantwoordelijk was voor hun gehele morele en lichamelijk welzijn. Dat was de Wet – het
overzag de gehele persoon 24/7 met één doel – om ons tot Christus te brengen.

Paulus gaat dan verder in het volgende vers: “Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer
onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus”.

Wij zijn nu kinderen van God, niet langer onder de totale zorg van een slaaf-voogd, maar we hebben
nu God Zelf die in ons woont. Geen wonder dat we niet langer de (inferieure) slaaf-voogd nodig
hebben!

Ik laat je niet achter met een ander lied deze week, maar meer met gedachten over een gedicht. Want
weet je, in Ef.2:10, toen Paulus eindigde met de mooie verzen over hoe de Vader ons heeft doen
opstaan in Christus in de hemelse gewesten om ons de rijkdom te tonen van Zijn goedheid jegens
ons, nadat er eerst gezegd is dat we door genade gered zijn, zegt Paulus dit:

“Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren
bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”.

Het gedicht om over na te denken? Dat ben jij lieve lezer, jij bent het gedicht. Het Griekse woord
‘maaksel’ hier is 'poiema' of gedicht.[eng=poem].

Jij bent geschapen als een gedicht in Christus om door het leven te wandelen met Hem, zoals een
gedicht zorgvuldig is geconstrueerd door zijn auteur. Voordat je in de moederschoot was, heeft Hij jou
als een gedicht gebouwd om met Hem te wandelen door te tijd heen.



Veel heeft Hij nagedacht wat gedicht-jij zou tegenkomen in het leven, wat gedicht-jij zou nodig hebben
om Christus te vertrouwen in het leven. Hij maakte jou zodat jij in staat zou zijn om te zegevieren in
het leven en Hij heeft jou toegerust voor wat jij zou tegenkomen.
“Want zijn maaksel [gedicht] zijn wij, in Christus Jezus geschapen (als een gedicht) om goede werken
te doen, die God tevoren bereid heeft”.

Dat is NIET een beeld van een God die wil dat we allerlei trucjes / dingen doen voor Zijn plezier, zodat
misschien op een dag indien wij genoeg hebben gedaan, Hij zo onder de indruk is van onze
inspanningen dat Hij ons vanuit de hoge antwoord. NEE! Het is het beeld van Eén die zo van ons
houdt, dat Hij ons zorgvuldig heeft geconstrueerd als een hemels gedicht. Hij heeft er voor betaald en
heeft er persoonlijk alles voor overgehad ten koste van alles om een royaal voorraad koor van de
Heilige Geest te schenken aan ons. Zodat we hand in hand met Hem door de eeuwigheid mogen
wandelen.

Volgende week – de conclusie van deze serie.
Zegen,
John Fenn / vertaling WJM

04-09-2010

“Ben jij ook te religieus? - deel 3”

Dag allemaal,

Gedichten
Vorige week deelde ik hoe Efeziërs 2:10 zegt dat we het gedicht van de Vader zijn, geschapen in
Christus om goede dingen te doen die Hij (de Vader) tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden
wandelen. Wij zijn het gedicht van de Vader, zorgvuldig en bedachtzaam geconstrueerd, naar wat we
tegen komen in het leven, en overeenkomstig Zijn welbehagen in ons als Schepper.

Het feit dat we Zijn gedicht zijn, verplaatst de aandacht van ons leven naar onze geest en ziel, onze
innerlijk - en eeuwige ik, en weg van uitwendige regels en voorschriften. In feite zei Paulus in Galaten
3:21 dat als er een wet zou zijn die leven kon geven, een enkele regel, dan zou leven gekomen zijn
via een Oud Testamentische wet.

“Want het is goed, dat het hart zijn vastheid vindt in genade, niet in (OT offers, geofferd op een
altaar) Hebr. 13:9-11.
Het woord ‘vastheid’ betekent: “ te bevestigen, iets vast te stellen” met genade.

Het hart vindt zijn vastheid NIET met regels en voorschriften, maar is bevestigd en verzekerd met
genade.

Tempelmentaliteit
Tot aan de Pinksterdag, woonde de God van Israël in de tempel te Jeruzalem. Als jij een Jood was en
je woonde buiten Jeruzalem, zou je gedurende één van de feesten naar Jeruzalem gegaan zijn om
God te ontmoeten Hij woonde niet in Rome, noch in een synagoge in een verre stad. Hij woonde
alleen in de tempel in Jeruzalem.

Op Pinksteren echter, verhuisde God uit de tempel naar mensen, en maakte hen levende,
bewegende, ademende tempels. “God woont niet in een gebouw door mensenhanden gemaakt”.
“Weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont?” “Laat u als levende
stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis (voor God om in te wonen)….( Hand. 17:24, 1
Cor. 6:19. 1 Petr. 2:5)

Ook al zijn we levende tempel, en de gelovigen in de eerste eeuw leefden met die realiteit, in de
afgelopen 1700 jaar is het christendom gedomineerd door een tempel mentaliteit van stenen, denkend
dat God in een gebouw woont. We hebben dit allemaal wel eens gehoord: “Is het niet fijn om in het
huis van God te zijn?” dat negeert het feit dat IK GODS HUIS BEN, omdat Christus in mij woont, de
hoop der heerlijkheid.



Omdat Christus in ons woont, zal Hij ons leiden en aansporen om te groeien, van binnen uit (als we
willen groeien in die waarheid). De tempel echter, zoals in het Oude Testament en in Jezus tijd, is
opgezet om via externe vertoning georiënteerde regels en voorschriften te controleren.

Verantwoordelijkheid in de tempel wordt gemeten door aanwezigheid, geven en vrijwillige activiteiten.
Verantwoordelijkheid in het Nieuwe Testament is de Geest der Waarheid die in ons woont, en van
daaruit vloeit de verantwoordelijkheid in liefde te wandelen naar anderen toe, in wederzijdse
onderwerping.

Heilig of seculier?
De tempelmentaliteit zegt: “Ik, die mijn inkomsten heb uit het evangelie, ben heilig en jij, die je
inkomsten hebt via een andere manier, bent seculier. (dat kan ik je bewijzen, want er staat
’Profeet/Bisschop?apostel ____ op mijn visitekaartje)

Dat is niet het Nieuwe Testament. Christus woont in ons, ik ben een tempel van God, en daarom ben
ik ook heilig. Meer nog, alles wat ik bezit is heilig, alles wat ik heb. Mijn auto is heilig, want als ik er in
rijd, rijd Christus met mij mee. Mijn huis is heilig, en zelfs mijn grasmaaier. Waar Hij is, dat is heilig.
Hoe durven sommige voorgangers te denken dat de computer in het kerk kantoor heilig is – apart
gezet voor God – als mijn eigen computer ook gebruikt wordt door een tempel van God – ik.

Mijn kantoorruimte op mijn werk is heilig, omdat een tempel van God daar werkt – ik. Het is niet
seculier, het is heilig. Ik draag Christus met mij mee waar ik ook ben, en daarom is waar ik ben, heilige
grond. Als een voorganger zijn bestaan heeft door het dienen van mensen, en ik verdien mijn brood
met het verven van lantaarnpalen langs de weg, zijn we allebei gelijk in die zin dat Christus in ons
beiden woont – beide banen zijn heilig omdat we allebei tempels van God zijn.

Dus stroomt leven vanuit ons binnenste naar buiten en naar diegenen in ons leven. We moeten God
gehoorzamen vanuit het hart, elkander dienen in liefde. Christus stroomt door mij heen, in mijn sfeer
van invloed, en dat doet Hij door jou, in jouw invloedssfeer. En daarom zijn wij even heilig, gelijk. Punt
uit! We functioneren alleen anders in het lichaam van Christus.

Verrassing!
Velen die dit lezen zullen zich realiseren dat zij al die tijd al met de Heer gewandeld hebben, van
binnen uit. Maar ze zijn in een tempelmentaliteit geweest, ‘de kerk’, dat eigenlijk de stroom van hun
geest smoort en uitdooft – onderdrukt wordt door het gewicht van een tempelmentaliteit en
bijbehorende gemeente structuur. Dit heeft Christenen voortgebracht die geloven dat ze van God
horen in hun geest, zelfs door Zijn Geest geleid zijn, maar diegenen boven hen in dat ‘heilige werk’
vertellen hen dat ze opstandig zijn, problemen hebben, een ‘Izebel geest’ hebben, of niet in de juiste
orde functioneren.
(Natuurlijk zijn er sommigen die opstandig zijn, problemen hebben enz……maar velen zijn goede
mensen die binnen die tempelmentaliteit zich willen bewegen en niet begrijpen waarom God in hen ze
steeds naar beneden houdt)

Dit is wat er gebeurt als het leven van de Geest tegenover het wetticisme van de tempelmentaliteit
komt te staan. Voorbeelden nodig? Kijk eens naar Jezus, in de evangeliën. Hij stelde eenvoudige
vragen, zoals: “is het geoorloofd goed te doen op de Sabbat, of kwaad?” en men gaf Hem geen
antwoord. Hij deed goed – genas iemand bijvoorbeeld – en de tempelmentaliteit en wetticisme bracht
mensen zo ver dat ze Hem wilden doden! (Marcus 3:1-6)

Als jij iemand bent die zich altijd afzijdig gehouden heeft van de politiek in een gemeente, die altijd
mensen boven regels geplaatst heeft, en die zich afgevraagd heeft waarom het zondagochtend
schema niet aan de kant gezet kan worden om God eens God te laten zijn in de dienst, dan heb jij je
vast gevoeld als een vierkante pin, die moet passen in een rond gat – je paste niet in die traditionele
kerk.

De reden is omdat jij God al volgt vanuit je hart, maar zij (de religieuze leiders) hebben
tempelmentaliteit blokkades op je pad gelegd om te voorkomen dat je God volgt vanuit je hart. Buiten
die structuur zie je dat God werkt in jouw leven, maar, ironisch genoeg, als je naar ‘de kerk’ gaat, kom
je juist de meeste weerstand tegen! Leven en wetticisme gaan niet samen.



Bouw en beadem, of vind de adem en volg?
Als we van binnenuit geleid worden, waarom moeten we onszelf dan disciplineren om tijd apart te
zetten om te bidden, te studeren, te vasten, om eten naar een ziek iemand te brengen, om iemand in
de gevangenis te bezoeken? Als we God dienen vanuit onze geest en niet tengevolge van externe
regels en voorschriften?

Het antwoord is dit: de tempelmentaliteit bouwt een structuur en probeert er dan leven in te
blazen; Nieuw Testamentisch denken zoekt uit waar het Leven stroomt, en bouwt dan net
genoeg structuur om dat Leven te faciliteren.
En als dat leven verandert, is er zo weinig structuur gemaakt dat het makkelijk is om de leiding van
Leven te volgen.

Voorbeelden van het bouwen van een structuur (tempel) en dan leven proberen te blazen daarin: “We
beginnen een ‘kleding bediening’ en we hebben vrijwilligers nodig om op zaterdag morgen te komen
helpen daarmee.” De structuur, de kleding bediening, het zou net zo goed een bus bediening kunnen
zijn, of een werk in een bepaalde buurt, of cel groepen (Alpha, G-12 enz.), voedselbank en wat dan
ook waar de tempel gedachte een structuur bouwt en daar dan leven probeert in te blazen door er
voor te zorgen dat de gemeente het gaat ondersteunen.

Voorbeelden van het volgen van Leven en van iemand die dat volgt en net genoeg structuur daaraan
geeft zodat het Leven kan stromen: (Zo werkt het in een gebalanceerde huisgemeente). Iemand voelt
zich van binnenuit gedrongen, of er ontstaat van binnenuit een nood voor…..eten naar iemand
brengen die net geopereerd is. De structuur is in dit geval een telefoon lijn of email en een schema
wie wat wanneer wil brengen. Als de nood er niet langer meer is, en het Leven verder gegaan is, is de
structuur ook niet meer nodig.

Of: een man in de huiskerk voelt zich geleid met andere mannen samen te komen, of een vrouw wil
een vrouwen groep beginnen en ze zetten wekelijks een bepaalde tijd daarvoor apart – de enige
structuur is waar men samen wil komen, en wat iedereen in zijn hart heeft, een tekst, of iets
vertrouwelijks delen met de andere mannen? Als het Leven verder gaat, dan ook de structuur.

Een brede rivier, maar wel heel ondiep
Wat vaak gebeurt in een traditionele kerk, is dat één iemand of één echtpaar zich geleid voelen door
Leven om iets te beginnen, wat in de tempel gedachte een programma is. Dan wordt het aan de
gemeente voorgelegd en anderen worden door de Geest aangespoord om daarin betrokken te gaan
worden – alles gaat nog goed.

Maar dan, wat begon als puur Leven, wordt een last door allerlei regels en voorschriften – ‘als we dit
willen gaan doen, dan kunnen alleen mensen die tienden geven erbij betrokken zijn, dus moeten we
eerst checken wat ze gegeven hebben’. Of: ‘als je bij onze kerk vrijwilligerswerk doet, mag je niet
meer naar diensten van een andere gemeente gaan’, of ‘als je mee gaat doen met dit programma,
willen we ook dat jij je inzet voor X programma’. Dus het Leven dat je voelde stromen naar dat ene
programma, wordt ingedamd, omdat ze willen dat jij jouw leven ook aan andere programma’s geeft,
met als gevolg uitputting.

En je weet misschien al wat er dan gebeurt: datgene wat begon als Leven, wordt zo topzwaar
vanwege structuren dat mensen wat anders gaan doen, totdat het Leven helemaal weg is. Maar de
Pastor ziet het stoppen van dat programma als een mislukking, dus gaat er opnieuw een oproep uit
voor meer helpers om zo te proberen dat programma weer levend te krijgen, men probeert er leven in
te ademen, terwijl het ware Leven verder gegaan is, omdat Hij zo gegriefd is, dat Hij niet langer kon
stromen. Voeg daarbij andere programma’s toe die in leven worden gehouden in een gemeente en je
hebt een gemeente die zo breed is als een grote rivier, maar slechts enkel diep is – zo oppervlakkig
dat men weinig impact heeft, en geleid worden door vermoeide en uitgeputte mensen. Maar voor de
pastor en de kerk lijkt het van de buitenkant geweldig wat er allemaal gedaan wordt.

Weet je, we staan vroeg op om te bidden, omdat we, van binnenuit, tijd met de Heer willen door
brengen – niet omdat iemand ons ertoe oproept om ‘dit programma te volgen’ om zo door de Heer
aangeraakt te worden. We zetten tijd apart voor Bijbel studie omdat we van binnen ervaren dat Leven
ernaar verlangt onder gedompeld te worden in studie en aanbidding en in Zijn tegenwoordigheid – niet



‘omdat het goed is om te doen, ook al lees ik die 2 hoofdstukken per dag en weet ik 5 minuten later al
niet meer wat ik gelezen heb, omdat mijn gedachten steeds afdwaalden…’

Maak jezelf niet een mini structuur van de tempelmentaliteit dat (uiteraard voorbrengt naar zijn soort,
want soort brengt soort voort) je aanspoort om je eigen structuur te maken om er daarna leven in te
blazen. Doe je dat wel, dan eindig je net zo breed in jouw leven, maar ook net zo oppervlakkig – en
het resultaat is geestelijke uitputting en een weten van binnen dat je niet veel meer doet dan ‘de
wielen draaiende te houden’.

Indien de structuur zegt ‘Je moet ‘s morgens om kwart over vijf opstaan vanwege ‘vroeg in de morgen
zal ik u zoeken’ maar jij zit meer zo in elkaar van ‘ik denk in de nacht/avond aan mijn snarenspel, ik
peins in mijn hart en mijn geest vorst na’.(van psalm 77:6, volg dan het Leven in jou en weiger om de
structuur te volgen – volg het Leven!

Indien de structuur zegt “Je moet gaan meedoen met het busproject”, maar er geen Leven voor jou
daar, wordt dan geen deel van die machinerie die probeert dat programma in leven te houden, volg
Leven voor jouw leven.

Indien de structuur zegt:”Wij hebben uw offer nodig voor het bouwprogramma”, maar de persoon
naast jou heeft geld nodig voor de boodschappen, volg dan het Leven dat jou aanspoort om HEN het
geld te geven in plaats van het bouwprogramma.

Volg het Leven
Je beseft dat ik verraad spreek tegen diegenen met een tempelmentaliteit, maar dat is prima, dat
deden Jezus en de apostelen ook. God woont niet in een tempel dat met handen is gemaakt. Dat is
een feit.

Tempel denken gaat alleen maar over controle:
Nieuwtestamentisch denken gaat over het bekrachtigen van andere levende tempels om hen te laten
zijn al wat zij kunnen in Christus binnen dynamische relaties in Hem.

Tempel denken zegt indien jij helpt om de visie van de pastor te vervullen zal God jou op een dag
helpen om jouw visie te vervullen: Nieuwtestamentisch denken zegt Christus leeft in mij, dus hoe kan
ik jou helpen om Zijn wil te vervullen in jouw leven.

Tempel denken controleert door het bedenken van nieuwe programma’s, nieuwe formules, nieuwe
manieren van het kietelen van het vlees:
Nieuwtestamentisch is innerlijk gecontroleerd in Christus door te wandelen met de Heer en uiterlijk
door diegenen met wie we geestelijk gemeenschap hebben.

Tempel denken maakt geloof gecompliceerd (net zoals in de tijd van Jezus):
Nieuwtestamentisch denken zegt “Leer van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig van hart. Neem
mijn juk op u en leer van mij, want mijn juk is zacht en mijn last is licht”.

Wanneer je eenmaal begint te denken zoals het Nieuwe Testamentische levende tempel die jij bent,
dan is het denken van de tempel perspectief als een zere duim. Je zult verbaasd staan hoeveel
verzen uit het verband worden gehaald en zo verdraaid worden in een tempelmentaliteit en dan
zomaar geslikt worden door de gemeente als zijnde een feit.

Toch is het in jouw eigen studies van binnen, zal jouw geest opspringen wanneer waarheden die jij
gaat begrijpen, waarop Hij al jaren wacht, tot Leven komen. Maar diegenen in het tempel denken
zullen jou niet begrijpen. Ze zullen je mogelijk brandmerken als gevaarlijk of uit balans, maar de
werkelijkheid is dat jij Bijbels nu voor het eerst in balans bent in jouw leven (of een terugkeren naar
jouw wortels, voor velen van ons).

Volgende week: Ben je klaar? (Om te leven als een Nieuwtestamentisch tempel)
Zegen,
John Fenn / vertaling WJM/AHJ




