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“Eens Gered? – deel 1”

Dag allemaal,

Eens gered altijd gered?
De vraag omvat veel meer dan het was in de jaren zeventig toen ik Jezus ontmoette. Toentertijd betekende
die vraag ‘Kun je jouw redding verliezen?’.

Vandaag de dag echter, met de populariteit van het universalisme ( een theologie dat zegt dat de hel tijdelijk
is en dat alle mensen uiteindelijk in de hemel zullen komen), en genade dat tot een extreem genomen wordt
dat zegt dat er zoiets is als “geen veroordeling” dat je kunt leven in tal van zonden en dat het allemaal niets
uitmaakt omdat je uiteindelijk toch in de hemel komt. De vraag omvat veel meer, dus vandaar een serie met
meerdere delen.

De kern van het universalisme wordt vaak uitgedrukt in de volgende vraag: Hoe kan een God van liefde
iemand in de hel laten blijven voor eeuwig voor een leven op aarde van slechts 20, 50 of 100 jaar?

De fout in deze logica wordt onthuld door deze vraag: Hoe kan een God van liefde mensen in de hemel laten
blijven voor eeuwig voor een leven op aarde van slechts 20, 50 of 100 jaar?

Want als het ene waar is, dan is het andere ook waar, anders is de logica van het begin al fout. Maar in plaats
van om nu in bijzonderheden te treden…

Laten we bij het begin beginnen, een juiste plek om te beginnen….
Laat me deze uitspraak doen en ik geef jou tijd om er over na te denken: Indien alles wat er gebeurde door
het offer van Jezus aan het kruis was om jouw zonden te vergeven, dan zou je nog steeds naar de hel gaan.

Ik zal het anders zeggen: Het ontvangen van vergeving voor jouw zonden door te geloven dat Jezus Heer is,
dat is niet wat jou in de hemel krijgt.

Het is duidelijk dat mijn punt is dat je er over na gaat denken wat je gelooft en waarom. Toch zijn beide
uitspraken correct.

Dus wat zorgt ervoor dat je in de hemel komt?
Je moet geboren worden uit de Geest om naar de hemel te gaan. Dus zei Jezus tegen Nicodemus in Joh.3:5-
8:”Je moet uit de Geest geboren worden om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan”.

Jezus offer op het kruis betaalde voor de zonden van de wereld, en dat stelde de Heilige Geest in staat om
de menselijke geest opnieuw te creëren – de opnieuw geboren worden ervaring.

Je zult geen enkel mens in de hemel vinden wiens geest niet opnieuw gecreëerd is door de Heilige Geest.
INDIEN het mogelijk was dat alleen doordat jouw zonden vergeven zijn je toch in de hemel komt, dan zou dit
betekenen dat mensen wiens geest van “hun vader de duivel” zijn, in de hemel zijn…(zelfs indien ze daar niet
willen zijn).

Jouw toegangskaart naar de hemel is jouw herschapen geest, niet slechts het feit dat je vergeven bent.

Het DRAAIT helemaal om de menselijke geest
Ik zal hier een middeleeuws rooms katholieke leerstelling moeten vernietigen met het Woord van God, luitjes,
maar hier komt het: Mensen zijn niet geestelijk ‘dood’ geboren. Wij zijn ‘geestelijk levend’ verwekt en
geboren.

Met andere woorden, baby’s worden niet geboren met de natuur van satan, noch met een dode geest. Zou de
enige reden hiervoor zijn dat wanneer een baby sterft en naar de hemel gaat, dat komt omdat ze nog niet
verantwoordelijk zijn …nee, het gaat naar de hemel omdat hun geest goed is met God.

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis – 1Joh.1:5b
Zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven? – Hebr.12:9b
Aldus luidt het woord van de HERE, …..en de geest des mensen in diens binnenste formeert. – Zach.12:1
De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen doet mij leven. – Job 33:4
Zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, – Ps.104:30



Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van
boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer (van zijn
natuur en karakter) – Jak.1:16-17

Onze hemelse Vader is licht, liefde en leven. Hij kan niets anders voortbrengen dan leven en zoals je
hierboven hebt gezien, schept Hij de menselijke geest levend, in staat om te functioneren in de Geestelijke
wereld en met Hem. Daarom konden Adam en Eva met de Heer wandelen in de Hof, voordat ze ervoor kozen
van welke boom ze zouden eten.

Ze werden levend voor God geschapen, geestelijk levend, maar niet verzegeld door de Heilige Geest. Elke
baby dat verwekt wordt is geschapen net als onze vader Adam, levend voor God. En heeft nog niet gekozen
van welke ‘boom’ het zal eten.

Wat ontbonden is op aarde is ontbonden in de hemel, dus op welke manier de conceptie ook plaatsvindt –
liefde van ouders, verkrachting, ongelukje, ‘verrassing’ op 42 jarige leeftijd – de daad van conceptie op aarde
beweegt God van de hemel om een menselijke geest te scheppen, welke de vonk van leven op dat moment
van conceptie is– en die kleine menselijke geest is levend voor zijn/haar schepper vanaf de conceptie. En Hij
heeft liefde en voorziening gemaakt voor dat kind van vóór de aarde er was…

Denk er over na…
Pas toen Adam en Eva zondigden beseften ze dat ze naakt waren. Vraagje: welke groep mensen vandaag de
dag zijn zo onschuldig dat ze niet weten dat ze naakt zijn? Het antwoord is duidelijk: baby’s tot kleine
kinderen, of de ernstig verstandelijk gehandicapten. Waarom? Omdat hun geest levend is voor God, net zo
onschuldig als Adam en Eva waren als volwassenen in de Hof van Eden, die nog niet een leeftijd hebben
bereikt die bewust weten welke ‘boom’ te kiezen.

Het verschil is natuurlijk dat Adam en Eva briljanter waren dan Einstein, en toch hadden ze de onschuld van
zuigelingen. Bedenk dat eens! Dat is de reden waarom kleine kinderen zo vaak engelen zien en zelfs de Heer
– en dan vaak die gevoeligheid verliezen als ze ouder worden en kiezen voor de verkeerde ‘boom’.

Paulus zei het op deze manier over mensen die weigerden om te geloven in God, zelfs van zoiets basaals als
de schepping:” 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”.
Rom.1:21

Hun harten werden niet verduisterd tot nadat ze God erkenden en dan weigerden om Hem te eren als God,
en dan begonnen met ijdele gedachten, en hun geest werd verduisterd – zij kozen de verkeerde boom – zij
konden kiezen om Hem te eren als God, en om verzegeld te worden met de Heilige Geest, maar ze kozen
anders en werden verduisterd.

Paulus liet zijn eigen leven zien als voorbeeld van dit proces in Rom.7:7-12 waar hij spreekt over toen hij een
jongeman was en de Wet van Mozes leerde. De Wet leerde hem de kennis van goed en kwaad: “Ik heb
eertijds geleefd (geestelijk) zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik
begon te sterven, (geestelijk)”. vers 9

Dit is wat er met ons gebeurt luitjes
Net zoals onze vader Adam, zijn we geboren levend voor God, in staat om te functioneren in de dingen van
God, maar nog niet gekozen hebbend voor leven of dood. Op het moment dat we kiezen voor de kennis van
goed en kwaad, wordt ons hart verduisterd en moeten we wederomgeboren worden om naar de hemel te
gaan – onze geest moet herschapen worden door de Heilige Geest om naar de hemel te gaan.

Ik besef dat in deze beperkte ruimte, die wekelijks in kleine porties is, dit een brede penseelstreek is over dit
onderwerp, maar blijf even bij mij en sta mij toe om een beeld te schetsen van wat het Woord zegt.

Wat we tot nu toe zeker weten in deze series is: om te denken dat alleen doordat Jezus de zonden van de
wereld wegnam, allen in de hemel zullen komen, is fout. Jezus zei nadrukkelijk dat de geest van iemand
wederomgeboren moest worden door de Geest van God om er voor te zorgen dat iemand naar de hemel
gaat.

Nergens vinden we in de bijbel dat God op een dag uitreikt naar de hel om mensen wiens geest verduisterd
werd (door hun eigen keuze) te dwingen om opnieuw te worden geboren door de Geest van God om dan
naar de hemel te worden gebracht.

Dus misschien moeten we kijken naar wat de bijbel zegt over de hel, en de hemel betreffende deze
kwestie….volgende week!



Zegen
John Fenn / vertaling WJM

28-05-2011

“Eens Gered – deel 2 (Waarom een hel?)”

Dag allemaal,

Vorige week
We hebben vastgesteld dat iemand niet naar de hemel gaat om het feit dat Jezus onze zonden heeft
vergeven, maar doordat hun geest opnieuw geschapen werd door de Heilige Geest. Het punt in Gods
gedachten is de natuur van de menselijke geest.

Terwijl dat sommigen angstig terugdeinzen bij de gedachte dat goede mensen de eeuwigheid doorbrengen in
de hel, en anderen zeggen dat je kunt leven zoals je maar wilt en toch uiteindelijk in de hemel komt, moeten
we ons de vraag stellen: Waarom is er eigenlijk een hel? En: Hoe kan een God van liefde mensen naar de hel
sturen?

Waarom is er een hel?
We lezen in Rom.1:20 dat zegt dat de onzichtbare dingen van God weerspiegeld worden in de natuurlijke
schepping, maar we begrijpen niet de diepte van die waarheid. De natuurlijke schepping is een
weerspiegeling van het geestelijke, omdat het onzichtbare het zichtbare heelal schiep. (Hebr.11:3)

We moeten teruggaan in de tijd toen alleen God en engelen bestonden. Alleen Gods aanwezigheid vulde
alles – er waren nog geen sterren, geen planeten, nog iets anders van deze natuurlijke wereld – alleen Gods
wereld bestond.

Er was een cherub met de naam Lucifer. Cherubs worden beschreven in Op.4:6-8, Ez.1:5-13 en Jes.6:2-3 als
engelachtige wezens met meerdere vleugels die rondom de troon van de Vader zijn en in aanbidding zeggen:
“Heilig, heilig, heilig, is de Heer der heerscharen; heel de aarde is vol van Zijn glorie” en “Heilig, heilig,
heilig, de Heer God Almachtig, die was, en is, en komen zal”. Jesaja noemt hen ‘Serafs’, dat is hebreeuws
voor ‘brandenden’, om hun verschijning te beschrijven, wanneer zij bewegen en vliegen, maar ze zijn cherubs
door classificatie en geen aparte wezens. (zie ook Ez.28:14-18, Jes.14:12-15).

Lucifer had enige autoriteit en wilde zijn als God. Wij begrijpen dat hij een rebellie leidde waarbij 1/3 van de
engelen waren betrokken. Er wordt ons slechts een glimp van gegeven, maar Op.12:7-8 zegt dit:”En er
kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de
draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de
hemel niet meer gevonden”.

VERANTWOORDING
Dat Lucifer uit de hemel werd geschopt is het eerste verslag van oorzaak en gevolg, het eerste verslag van
iemand die verantwoordelijk werd gehouden voor diens daden. Het eerste verslag van daden die
consequenties hadden, misschien onbedoelde consequenties gezien vanuit het standpunt van Lucifer, maar
ondanks dat toch consequenties. En dat alles speelde zich af in de Geestelijke wereld.

We begrijpen dat de Geestelijke wereld het natuurlijke universum schiep, dus natuurlijke wetten van oorzaak
en gevolg bestaan vanwege het feit dat geestelijke wetten van oorzaak en gevolg eerst bestonden.

Als het gaat om natuurlijke wetten, zoals bijvoorbeeld een asteroïde die tegen een andere botst en die dan
ver weg ketst door de ruimte, of wanneer je een bal schopt en die de lucht instuurt, die wetten van beweging
gelden omdat Lucifer opstond in één richting tegen God en werd weggeworpen in de tegenovergestelde
richting.

Of het nu gaat om de eenzame zebra die van de kudde afdwaalt en de consequenties gaat zien doordat het
aangevallen wordt door leeuwen, of een kind dat een hete kachel aanraakt en erge pijn krijgt. Of iemand die
een affaire heeft en niet nadenkt over hoe ze de hun geliefden kwetsen en pijn doen en verlies daardoor
lijden. Of iemand die duizenden schuld heeft met credit kaarten en jaren tegemoet gaat om uit de schulden te
komen. Het zijn allemaal consequenties van daden zoals het heelal is samengesteld. En het is allemaal
begonnen met dat God Lucifer destijds verantwoordelijk hield voor zijn daden.

Feit is dat voor een wet van het heelal voor elke daad er een gelijke en tegenovergesteld reactie is, is een
vorm van oordeel dat in het heelal is ingebouwd. Het is een directe consequentie en verantwoordelijkheid
voor een daad. Toen je die gozer in een hogere klas sloeg, sloeg hij jou terug en dat was een voorbeeld van



een direct oordeel door een daad. Wanneer jij teveel eet en daardoor last krijgt van maagzuur, dan heeft jouw
lichaam jouw gulzigheid geoordeeld en jou de consequenties gegeven.

Ofschoon sommige natuurlijke consequenties jaren lang niet worden gezien, zoals bij het roken dat pas na
tientallen jaren gezondheidsproblemen kan gaan geven, het oordeel komt – wij worden verantwoordelijk
gehouden voor onze daden, voor wat we gezaaid hebben, op enig moment – dat is het heelal.

Mensen zijn verward
Mensen denken dat wanneer ze terecht komen in grote schulden of na tientallen jaren ziek worden door
misbruik van hun lichaam (bijvoorbeeld), dat ze slechts aan God hoeven te vragen om hen geld te geven of
hen te genezen. Maar ze beseffen niet dat de bijbel 2 punten neerlegt: het verticale, wat onze wandel met
God is. en het horizontale, wat onze wandel in deze wereld is.

Je kunt je bekeren voor jouw vele uitgaven waardoor je uiteindelijk in een armelijk huis bent gekomen. Of je
kunt je bekeren van het verstoppen van jouw aderen gedurende vele jaren. Dat maakt het vertikale in orde,
maar er is echt werk voor nodig om de consequenties onder ogen te zien van jouw daden en nieuwe daden te
doen. Want als God jou er elke keer weer op wonderbaarlijke manier uithaalt dan zou Hij fundamentele
natuurlijke en geestelijke wetten geweld aan doen van van actie/reactie en verantwoordelijkheid.

Indien jij je vertikaal bekeert, dan wordt je geestelijk niet verantwoordelijk gehouden naar God toe, omdat jij
jezelf hebt geoordeeld. Maar de consequenties in het natuurlijke worden manifest / geoordeeld op aarde. Om
te parafraseren wat Paulus zei in 1Cor.6:18 in een voorbeeld dat groter is dan het voorbeeld dat hij gaf:
zonden in het lichaam worden manifest in het lichaam. Daarmee bedoelend: zonden op de aarde gedaan
worden geoordeeld en mee afgerekend op de aarde; het lichaam, financiën, relaties, etc.

Toch is God genadig
In Matt.25:41 vertelt Jezus ons wat Hij zal zeggen tot de ongeredde mensen bij het oordeel. Hij sprak van
Zichzelf in de derde persoon als de Koning:”Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat
weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is”.

Merk op dat het eeuwige vuur oorspronkelijk was bereid voor de duivel en zijn engelen, maar mensen gaan er
ook naar toe. Het was bereid omdat geestelijke wezens eeuwig zijn en niet kunnen ophouden te bestaan.
Noch satan noch die mensen willen God noch Zijn aanwezigheid.

Dus om de vragen aan het begin te beantwoorden. Er is een hel, omdat nr.1: heel het heelal verantwoordelijk
wordt gehouden voor zijn daden en nr. 2(hoe kan God mensen naar de hel sturen); God heeft in zijn grote
genade voor mensen en gevallen engelen een plaats bereid – een plaats zonder Hem. Geen liefde, geen
vrede, geen vreugde – dat zijn allemaal dingen van God. Hij voorziet altijd een uitweg. Voor diegenen die Hen
niet willen, is dat hun uitweg.

Volgende week kijken we naar liefde en haar grenzen, het koninkrijk van de hel, is het eeuwig, hoe is het er,
etc. Ook kijken we naar wat er gebeurt met christenen die de genade van God gebruiken als een vrijbrief om
te zondigen.

Tot dan,

Zegen,

John Fenn / vertaling WJM

04-06-2011

“Eens Gered – deel 3 (Hoe ziet de hel er uit?)”

Dag allemaal,

Wat zou jij doen?
Ik zal een antwoord geven op de vraag in de titel van deze serie, “Eens Gered?”, maar eerst moet ik hier naar
toe werken, zodat je kunt doordenken wat je gelooft en waarom.

Ik hoop dat ik je gedachtenvoer geef; veel gelovigen zijn als ondiepe rivieren – ze zien er uit breed uit maar
slechts enkeldiep wanneer je onder de oppervlakte komt. We dienen te zijn als de psalmist die zegt en wat
één van mijn favoriete liederen ook zegt: Diepte roept tot de diepte. (Ps.42:7;(Engelse vertaling) het is ook
een lied van Margaret Becker)



In het eerste deel van deze serie hebben we gezien dat de geest van een persoon het leven van God moet
hebben om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Vorige keer hebben we geleerd dat het universum
opgezet is met oorzaak/gevolg en actie/reactie, wat verantwoording (rekenschap afleggen) betekent.

Nu wil ik dat je jouw voorgevormde ideeën vergeet over de hel. Vergeet de lees-opdracht die je kreeg van
Dante’s Inferno, dat je de rillingen bezorgde, vergeet de tik met de liniaal die je kreeg van de nonnen op
school met de vraag erbij van “Wil jij branden in de hel?”. Maar vergeet vooral de onbijbelse moderne
ervaringen van mensen die claimen in de hel te zijn geweest en daar mensen hebben gezien in de hel
vanwege (bijvoorbeeld) het niet geven van de tiende.

Stel je eens voor dat je zit waar God lang geleden zat, jij was er alleen met de engelen. Dan besluit 1/3 van
die engelen – 1/3 van jouw schepping – dat het jou niet meer wil. En dat zeggen ze niet gewoon beleefd,
maar dat 1/3 deel begint een oorlog als een gewelddadige verwerping van jou en alles wat jij bent!

Jij bent liefde, en tot dan toe is er slechts liefde en onderdelen van liefde dat de geestelijke wereld vult.

Wat zou jij doen als 1/3 van jouw schepping besloot dat ze niet langer willen wonen in een plaats van
eeuwige liefde, eeuwig licht, en de vrucht van de Geest: Liefde, vreugde, vrede, zachtmoedigheid,
lankmoedigheid, geduld, vriendelijkheid, enz.

Wat kun jij voor hen doen? Dat is de reden dat ik vorige week noemde wat Jezus zei in Matt.25:41, toen Hij
zei van die plaats dat brandt met eeuwig vuur, dat het was “….bereid voor de duivel en zijn engelen”.

Niet geschapen, bereid
De Vader bereidde in Zijn Goedheid een plaats voor al diegenen in het universum die niet in een plaats willen
wonen van liefde, vreugde, vrede, zachtmoedigheid etc. Niet geschapen, maar bereid. Zo’n plaats te bereiden
is niet een daad van schepping, maar een daad van het terugtrekken van schepping

Hij trok Zichzelf terug, in Zijn genade, van een plaats in de geestelijke wereld, zodat Hij daardoor een plaats
kon bereiden voor diegenen die Hem niet willen. Dat is wat genoemd wordt de hel.

Niet alleen trok Hij Zichzelf terug, maar Jezus noemt het een koninkrijk. Hij stond Lucifer toe, nu bekend als
satan, om een koning te zijn van zo’n plaats in het universum. Jezus vroeg in Matt.12:26: “En indien de satan
de satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen standhouden?”

Nu vraag ik jou: Wat voor soort cultuur zal een koninkrijk hebben waar geen liefde, licht, vreugde,
zachtmoedigheid, goedheid is, of een ander attribuut van God? Het kan niet anders zijn dan de hel, nietwaar?

Iedereen die vandaag op de aarde leeft is reeds in of de hemel of de hel
Dit feit missen velen. De Bijbel geeft aan dat iedereen die leeft een burger is van Gods koninkrijk of satans
koninkrijk. Jezus zei tegen de Farizeeën: “Gij hebt de duivel tot vader..” (Joh.8:44), maar lees als contrast:

“en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft
ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde”
Kol.1:12-13

Er zijn mensen die jij kent in jouw dagelijks leven die in de hel zijn, die op dit moment burgers van het
koninkrijk van de hel zijn. Je kent ze op jouw werk, je hebt dagelijks contact met hen. Je hebt familieleden die
op dit moment in de hel zijn en je kent ze en je spreekt ze aan de telefoon of emailt ze. Ze zijn op dit moment
burgers van de hel net zoals jij nu een burger bent van de hemel. En beide soorten van burgers rondom ons
leven hun leven hier.

Technisch gesproken, je gaat niet dood en dan ‘ga’ je naar de hel, net zo min als wanneer jij dood gaat en
dan naar de hemel ‘gaat’. Je bent nu een burger van het koninkrijk van de hemel. Wij in Hem, Hij in ons. Wij
zijn één met Hem. Afwezig zijn van het lichaam is aanwezig met de Heer.

Jij en ik zijn op dit moment in de eeuwigheid. Ik herinner mij iets wat de Vader tot mij sprak, toen ik een tiener
was:”Jouw lichaam geeft jou gezag, terwijl het levend op de aarde is. Maar wanneer jouw lichaam sterft dan
worden jouw geest en ziel automatisch onderworpen aan het koninkrijk waar je een burger van bent”.

Iedereen die vandaag leeft is een burger van de hemel of de hel. Dus waarom voelen ze op dit moment niet
de pijniging van de hel? Voelen ze dat niet? Laat me deze vraag stellen: Jij bent een hemelburger, dus hoe
vaak voel je de dingen van de hemel? Is dat niet deel van de reden waarom we samenkomen om te
aanbidden en voor gebed? Dus wij kunnen deelhebben aan Zijn aanwezigheid, dat is de atmosfeer en cultuur
van het koninkrijk van de Zoon? Krijgen we niet een deel van de hemel om om te gaan met de druk van het
leven en om bevestigd te worden in de werkelijkheid van wat we weten in de geest?



Mensen die nu helburgers zijn doen hun best om hun gevoelens te verdoven, zodat ze de atmosfeer van het
koninkrijk waar ze burgers van zijn niet hoeven te ervaren. Alcohol, drugs, seksuele ervaringen, kopen van
dingen, zo’n druk sociaal leven leiden dat ze geen tijd hebben om de conditie van hun geest onder ogen te
zien. Dit zijn allemaal dingen iet afleiden van de werkelijkheid dat ze NU burgers zijn van dat koninkrijk.

We willen dichter bij de Heer zijn en verlangen naar Zijn aanwezigheid. Paulus zei het zo in Rom.8:23:”…En
niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de
verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam..”.

Ze trekken toe naar de dingen die afleiding geven of die de gevoelens verdoven, of ze zorgen dat de
gevoelens zo druk zijn met activiteiten om maar weg te zijn van het feit dat ze burgers zijn van een koninkrijk
zonder God, zonder liefde, vreugde, vrede etc. We naderen dichter naar Zijn aanwezigheid vanwege de
cultuur van Zijn koninkrijk - liefde, vreugde, vrede en meer!

Waar komt dat vuur vandaan?
Je kunt het idee hebben dat het vuur van de hel komt van een boze God: een God die boos werd omdat eerst
1/3 van zijn engelen Hem niet wilde, en nu wil een groot deel van mensheid Hem niet, dus Hij is boos – is het
niet zo? Is dat niet waar het over gaat met betrekking tot de hel en het hellevuur – Zijn brandende toorn?

Is onze God uiteindelijk niet een verterend vuur? Dat is Hij, maar dat schriftgedeelte in Hebr.12:27-29 is net
zo als andere gedeelten waar vuur wordt gebruikt als een eigenschap van God – het is de manier waarop Hij
reinigt want er kan geen duisternis zijn in Zijn aanwezigheid.
Bijvoorbeeld: het Woord zegt dat we hout, hooi en stro toevoegen aan het fundament van Jezus in ons leven.
Of goud, zilver en kostbaar gesteente. Het hout, hooi en stro wordt weggebrand wanneer we voor Hem staan
(1Cor.3:12-13).

En denk aan de uitspraak van Johannes de Doper over Jezus:”Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met
vuur”. (Matt.3:11) In de jaren zeventig vatte een vriend van mij dat op dat het betekende een tweede doop
(met vuur). Dus zochten ze erna Zijn vuur te voelen, niet beseffend dat de rol van de Heilige Geest in het
herscheppen van de menselijke geest en het reinigen van ons leven als met vuur, een levenslang proces is.
Niet slechts een enkele ervaring die je moet zoeken. (Ofschoon de Heer in Zijn genade sommige van mijn
vrienden het 'gevoel' van vuur heeft gegeven – bedenk wel even dat we 17 jaar waren, wisten wij veel?)

Ik zou een andere bron van het vuur willen voorstellen: satan. Vuur wordt ook gebruikt door het Woord
heen om het verlangen naar bevrediging te beschrijven. Paulus sprak over branden van seksueel verlangen
in 1Cor.7:9, branden met zwakheid en aanstoot, in 2Cor.11:29. En Jezus sprak over branden van begeerte in
Matt.5

Mensen en gevallen engelen branden in dat geval omdat er niet aan hun begeerte wordt tegemoet gekomen.
Nooit worden er aan hun luxe verlangens tegemoet gekomen. Nooit vervuld in overeenstemming met hun
eeuwige doel in God, nooit voelend liefde, vreugde, vrede – omdat ze niet willen leven met liefde, vreugde,
vrede, troost enz. in hun leven.

Dus mensen wier levens op aarde eens vervuld was met afleidingen om de pijn te verdoven van hun
geestelijke conditie en burgerschap. Die pijn wordt natuurlijk meer vergroot in de hel, zoals er geen
afleidingen zijn van de werkelijkheid van wat ze gekozen hebben. Er wordt geen schema gevuld, geen drank
kan het gevoel verdoven, geen ervaring om af te leiden van de werkelijkheid. Slechts alleen de werkelijkheid
van het burgerschap, waarvoor ze gekozen hebben.

Ga terug naar het begin en denk aan Lucifer – hij heeft nooit God van de troon kunnen stoten – dat verlangen
is niet vervuld ofschoon hij doorgaat met het branden met dat verlangen tot vandaag de dag. Dus alles in zijn
koninkrijk heeft daar mee te maken – nooit worden die verlangens en doelen bevredigd – de onbekwaamheid
om vervuld te worden op elk terrein.

Ik geloof dat daarom Ez.28:18 zegt, sprekende van de val van Lucifer, dat God voortbrengt, of in het
Hebreeuws, toestaat om “voort te brengen uit het midden van u een vuur dat u verteert”.

Ik geef ter overweging, DAT is wat het vuur van de hel over gaat – brandende verlangens die nooit vervuld
zullen worden. De oorsprong is het onvervuld verlangen van satan om God te onttronen. De hel is de plaats
die God bereid heeft in liefhebbende goedheid als een alternatief voor de hemel – Hij dwingt mensen er niet
toe om burgers te worden van een plaats die geregeerd wordt door liefde, vreugde, vrede.... Een ander
perspectief misschien....

Maar is het voor altijd?
Dat is voor volgende week, want ik heb geen ruimte meer. Tot dan,



Zegen,
John Fenn / vertaling WJM
www.supernaturalhousechurch.org
Emailen naar: cwowi@aol.com

11-06-2011

“Eens Gered – deel 4 (Is de hel voor eeuwig?)”

Dag allemaal,

Waar we vorige week gebleven waren
Vorige week sloot ik af met de overweging dat de hel op z’n minst gedeeltelijk brandt, omdat God in Ezechiël
2 zegt dat een vuur uit het midden van Satan komt om hem te verteren (volkomen te overheersen). Maar de
vuren van de hel zijn niet hetzelfde als de poel des vuurs, zoals we dadelijk zullen zien, dus lees verder...

Hoe ziet de hel er dan uit, en hoe lang zal die blijven?
We hebben één voorbeeld van Jezus’ lippen waarin Hij ons vertelt over de ervaringen van iemand in de hel.
Je kunt het vinden in Lucas 16:19-31, het gaat over de bedelaar genaamd Lazarus en een rijke ongelovige. In
de loop van de tijd stierven beide mannen en de ongelovige ging naar de hel terwijl Lazarus naar ‘de boezem
van Abraham’ ging, wat ook het ‘Paradijs’ genoemd wordt.

Er waren twee afdelingen in de aarde, de hel en het paradijs. Het paradijs was de plaats waar de
rechtvaardige doden heengingen, waar ze wachtten totdat aan het kruis hun zonden betaald waren en Jezus
opgestaan was uit de dood, zodat hun geest het leven van God kon ontvangen, en ze toegang kregen tot de
hemel. Jezus zei tegen de man die zich bekeerde aan het kruis: “Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn” en
Efeziërs 4:9 zegt dat Jezus ‘afdaalde in de diepere delen van de aarde.’

Toen Jezus herrees is Hij opgevaren naar de hemel om Zijn offer te presenteren aan de Vader, en leidde de
Gevangenen, dat wil zeggen degenen die tot aan Zijn opstanding gevangen werden gehouden in het
Paradijs, in gevangenschap naar de hemel. (Johannes 20:17, Hebreeën 9:23-25)

Dus nu is het Paradijs ‘boven’ in de hemel. Paulus zei in 2 Korintiërs 12:4 dat hij opgenomen was in het
Paradijs in de 3

e
hemel (in het Judaïsme is de eerste hemel de lucht, de tweede hemel de sterren en de

derde hemel de plaats waar God leeft).

Terug naar ons verhaal
Dus de rijke ongelovige ziet Abraham en Lazarus in het Paradijs. Zoals Lucas 16:19-31 zegt, begint hij een
gesprek met hem. Het eerste dat ik opmerk is dat ondanks dat hij dorstig is en het heet is, hij niet zoveel pijn
heeft dat hij niet kan rondkijken, een gesprek beginnen en het gesprek op een normale toon kan voortzetten.
Ik weet dat sommige mensen denken dat iemand niets kan doen dan kronkelen van de pijn, maar dat is niet
zo.

Deze man was volledig bij bewustzijn en herinnerde zich zijn vijf broers en hun levens, hij sprak, antwoordde
en redeneerde duidelijk. Iemand met extreme pijn kan niet goed redeneren en een gesprek voeren op een
normale toon – (vrouwen, denk aan de pijn van een bevalling en mannen denk aan het verwijderen van
nierstenen – hoe goed kun je dan een gesprek voeren?)– toch kan hij dat wel en dat laat ons zien dat er niet
zoveel pijn is als bijvoorbeeld bij een bevalling of bij nierstenen.:)

De hel blijkt te zijn wat ik heb gedeeld uit het Woord – een plaats waar mensen kunnen verblijven die zonder
God willen zijn. Maar wat een afschuwelijk koninkrijk moet dat zijn – er is geen liefde, vreugde, vrede – wat
betekent dat het gedomineerd wordt door haat, hopeloosheid en kwelling, en een koning die brandt met
zoveel haat!

Eenmaal daar zijnde wilde die ongelovige er niet zijn, het punt waar het om gaat is ongeloof want hij vraag
Abraham om Lazarus te sturen, om ervoor te zorgen dat zijn 5 broers in ieder geval niet op die plaats komen.
Abraham zegt hem dat als ze Mozes en de profeten al niet geloven, ze dan ook niet zullen geloven wanneer
iemand uit de dood is opgestaan – een dubbele betekenis – die spreekt van zowel de bedelaar Lazarus als
Jezus.

http://www.supernaturalhousechurch.org/
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Een tijdelijke plaats
Vergeet niet dat de boezem van Abraham/Paradijs een tijdelijke verblijfplaats was totdat Jezus opgestaan
was, en dat is de hel ook. In Openbaring 20:7-15 wordt ons verteld dat na de duizendjarige regering van
Jezus, Satan vrijgelaten wordt en op weg gaat om mensen te misleiden, en deze misleidde mensen zullen in
oorlog gaan tegen Jeruzalem en worden gedood.

De reden waarom Satan vrijgelaten wordt is omdat de afgelopen duizend jaren een tijd is geweest van
geforceerde rechtvaardigheid op aarde, met Satan de hele tijd vastgebonden en uit beeld. Mensen die
gedurende die tijd geboren worden hebben niet de gelegenheid gehad om zich vrijwillig toe te wijden aan God
met als gevolg dat ze, net als Adam, de kans gegeven moet worden te kiezen tussen leven of dood. Daarom
moet Satan vrijgemaakt worden (Lees Zacharias 14 over geforceerde rechtvaardigheid wanneer Jezus
Koning op aarde is).

Na de oorlog zegt Openbaring 20:10: “En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel
geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in
alle eeuwigheid.”

Het gaat verder in de verzen 13 tot 15: “... Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen
waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood
werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in
het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.”

Dus de hel is niet permanent. Er wordt ons echter niet veel verteld over de gebeurtenissen die ik net
opnoemde – en dat geeft een hoop ruimte voor discussie. Sommigen geloven, omdat dit gezegd wordt, dat
de mensen in de hel geoordeeld worden over wat ze gedaan hebben in dit leven, en alleen de slechtsten van
de slechtsten deze poel des vuurs ingaan, net als de Antichrist in vers 10.

Sommigen geloven dat de tweede dood een plaats van ‘wegglippen’ is van iemand – dat ze ophouden te
bestaan bij de tweede dood.
Er is zoveel dat we niet weten, en ondanks dat we daar op een vriendelijke manier over kunnen discussiëren,
zegt Paulus dat we dat niet moeten doen tot het punt van twist en strijd. Dus in plaats van te belanden in
dingen die we niet weten, laat ik het bij de gedeelten die ik hierboven heb aangehaald en behandel de vraag
waar ik de afgelopen vier weken naar toe gewerkt heb: Kan iemand zijn redding verliezen?

En dit, mijn vrienden, is het onderwerp van volgende week – het antwoord kan je verrassen!
Wees gezegend,
John Fenn / vertaling GG
www.supernaturalhousechurch.org

18-06-2011

“Eens Gered? – deel 5 (Jouw redding verliezen?)”

Hallo allemaal,

Kan een gelovige zijn redding verliezen?
Het korte antwoord, met hoofdstuk en vers, is: ja, een christen kan zijn redding verliezen. Maar dat roept een
tweede stel vragen op dat ik zal beantwoorden:

1) Kan een gelovige zijn redding verliezen door een keuze hiervoor te maken?
2) Kan iemand zijn redding verliezen door nalatigheid, door levenswijze, onwetendheid of zondigen?

Allereerst: de onvergeeflijke zonde begrijpen
Jezus zei in Mattheüs 12:31-32 dat alle zonde en lastering vergeven zal worden, behalve de lastering van de
Geest. Wat is dat?

De heilige Geest is vandaag de dag de Enige van de Godheid in bediening op aarde. Ik bedoel daarmee dat
Jezus niet lichamelijk op aarde bedient, zoals Hij dat deed in de evangeliën. Alles wat Hij vandaag doet, is
door de Heilige Geest.

De Heilige Geest bewerkt redding, Hij zorgt ervoor dat onze geest wedergeboren wordt. Als we daarom Jezus
als Heer afwijzen, lasteren we de Heilige Geest (wijzen we hem af).
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Een andere manier om ertegen aan te kijken: Jezus stierf voor elk mens dat ooit geleefd heeft, nu leeft of ooit
zal leven. Voor al die miljarden mensen in de loop der eeuwen, is Hij gestorven, maar er is 1 iemand waar
Jezus niet voor stierf – Zichzelf.

Hij stierf voor anderen, niet voor Zichzelf. Het afwijzen van Jezus is niet voorzien door het kruis, dus Hem
afwijzen (lasteren) is het lasteren van de Heilige Geest.

De rol van de Heilige Geest in het leiden tot een beslissing gered te worden

Iedereen die wedergeboren is heeft een openbaring van de Vader ontvangen door de Heilige Geest, dat
Jezus Heer is. Nadat Petrus zei: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!” vertelde Jezus hem dat
mensen hem dat niet geopenbaard hadden, maar ‘mijn Vader, die in de hemelen is’. (Matth. 16:17)

Die openbaring, of ‘verlichting’ vond plaats bij iedereen die wedergeboren is, en komt op velerlei manieren,
maar kan samengevat worden door ieder van ons als een drang om de uitspraken van Jezus te onderzoeken
en te weten dat we een beslissing moeten nemen te geloven en Hem te dienen.

Door deze verlichting door de Heilige Geest namen jij en ik de beslissing in Jezus te geloven. Jezus zei in
Johannes 6:40 dat ‘ een ieder die de Zoon aanschouwt (verlichting door de Heilige Geest) en in Hem gelooft
(onze beslissing) eeuwig leven hebbe’. Allereerst ‘zien’ we door de Heilige Geest, en gebaseerd op wat we
‘zien’ van Jezus, beslissen we te geloven.

In vers 45 van hetzelfde hoofdstuk vervolgt Hij: ‘ Een ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft
(geopenbaard, zoals Petrus een openbaring had), komt tot Mij (onze beslissing)’.

Verlichting wil zeggen dat de Heilige Geest ‘Zijn licht liet schijnen’ op Jezus zodat wij zullen gaan geloven in
Hem.

1) Kan een gelovige zijn redding verliezen door een keus die hij maakt?
Hebr. 6:4-6 en 10:29 laat ons de mate van volwassenheid zien die vereist is voor iemand om zijn redding te
‘verliezen’. Het beschrijft een goed overdachte beslissing van iemand die heel goed weet wat hij of zij doet.

“Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben,
en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede Woord Gods en de krachten der
toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen….”

a) Verlichting – een openbaring gehad door de Vader: ‘U bent de Christus, de Zoon van de Levende God’.

b) van de hemelse gave genoten hebben – geloven in Jezus als Heer.

c) Deel hebben aan de Heilige Geest – gedoopt zijn met de Heilige Geest

d) Het goede Woord Gods gesmaakt hebben – het woord ‘Woord’ hier is ‘rhema’, wat wil zeggen een woord
dat God tot jou spreekt. Zo’n iemand is gewend dat God tot hem spreekt door het Woord en door de Geest.

e) Krachten der toekomende eeuw – ze functioneren in de gaven van de Geest.

Hebr. 10:29 zegt verder:
“Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het
bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft?”

a) De Zoon van God met voeten treden – dit is een gezegde die in de eerste eeuw gebruikt werd voor het
‘naar buiten brengen van de vuilnis’. Men gooide zout, dat zijn kracht verloren had, op de voetpaden zodat de
mensen er overheen liepen. (zie Matth. 5:13)

b) Het bloed des verbonds onrein achten – onheilige dingen moeten afgewezen en tot iedere prijs vermeden
worden. Deze persoon, een wedergeboren iemand, acht nu het offer van Jezus als iets onheiligs.

c) de Geest der Genade smaden – deze volwassen gelovige, gewoon God tot hem te horen spreken, gewend
om te functioneren in de gaven van de Geest, ook al behandelt hij Jezus nu als vuilnis en ontwijkt hij Hem tot
iedere prijs, wordt tot dit moment nog steeds door de geest der Genade opgeroepen om terug te keren van
deze weg.
“Smaden” (Grieks enybrisas, alleen hier gebruikt) wil zeggen ‘ beledigen, honen’ (door afwijzing).

Dit zijn de condities die in het Nieuwe Testament genoemd worden waardoor iemand bewust, uit eigen vrije
wil, de Heilige Geest kan vertellen weg te gaan van hem en zich terug te trekken uit zijn geest.



Ik ken een man die erkend was als profeet, als pastor en die een Bijbelschool leidde. Hij had een affaire,
weigerde zich te bekeren, en werd als snel een alcoholist. Iedere poging om hem tot bekering te brengen,
wees hij af. Hij raakte zijn huwelijk kwijt, zijn gezin en hij verhuisde naar een andere staat.

Een aantal jaren later vertelden twee mannen, die student van hem geweest waren, onafhankelijk van elkaar
en enige maanden na elkaar en de één niet wetend wat de ander gezegd had, aan mij: “ ik bad altijd dagelijks
voor hem maar op een dag interrumpeerde de Heer mijn gebed, zeggende: “Bid niet meer voor hem, hij heeft
zijn keus gemaakt.”

Een emotionele uitbarsting hebben: ‘als dit hoort bij het leven van een Christen, dan hoef ik het niet’, heeft
niets met het bovenstaande te maken. Net zoals we voorbijzien aan de driftbuiten bij peuters en kleuters, en
bij tieners die ‘ Ik haat je’ tegen vader of moeder zeggen, zo ook ziet God de uitbarstingen door
onvolwassenheid, door de vingers.

Als we wedergeboren worden, worden we in een gezin geboren. Dat is relatie. Als we tegen onze Vader
zondigen of tegen een ander familielid, hebben we de omgang gebroken. Als we excuses aanbieden aan de
Vader en onze familieleden, wordt de omgang weer hersteld.

Toen ik een kind was, sloeg ik mij broertje eens (wat? Ik?!) en werd naar mijn kamer gestuurd. Mijn moeder
schopte me niet uit de familie, maar ik had wel de gemeenschap, de omgang met mijn broertje en haar,
gebroken. Toen ik mij bekeerde door excuses daarvoor aan te bieden aan hem en aan mijn moeder, werd de
omgang weer hersteld. Maar mijn relatie als deel van het gezin, was nooit in gevaar.

2) Kan iemand zijn redding verliezen door levensstijl, veronachtzaming, door in gebreke te blijven,
onwetendheid, of door te zondigen?
Jezus vertelde wel aan een groep mensen, dat als zij niet zouden veranderen, Hij hun namen uit het Boek
des Levens zou halen.
Volgende week kijken we wie dat waren, en wat de voorwaarden waren.

Tot dan, zegen,
John Fenn / vertaling AHJ
www.supernaturalhousechurch.org

25-06-2011

“Eens gered – deel 6 (Verlies je redding door in gebreke te blijven?)”

Dag allemaal,

Kan iemand zijn redding verliezen door veronachtzaming, een levenshouding, verzuim, onkunde of
door zonde?
De Heilige Geest wordt gezien als olie of brandstof voor lampen, met de brandende vlam als een licht gezien
als beeld van onze levens die branden voor God vanwege de Heilige Geest (olie) binnen in. In Mattheüs 5:14-
16 zei Jezus dat we het licht van de wereld zijn en dat we ons licht niet moeten verstoppen onder een
korenmaat, maar het laten schijnen zodat mensen ons licht kunnen zien en daarmee onze Vader kunnen
verheerlijken. De olie/Heilige Geest voorziet, wij branden/schijnen omdat Hij binnen in ons is.

Dat brengt ons bij de gelijkenis van de tien maagden en hun lampen in Mattheüs 25:1-13. Ze begonnen alle
tien met olie in hun lampen, dat wil zeggen dat ze allemaal de Heilige Geest in zich hadden toen ze
begonnen. Om het duidelijk te zeggen: ze waren wederom geboren. Ze hadden olie in hun lampen (de Heilige
Geest in hen) en waren helder brandend in de nacht voor de bruidegom.

Het licht laten uitgaan (De Heilige Geest laten weggaan)
Vijf van hen hadden geen extra olie meegebracht, dus hun lampen gingen uit – dat is een beeld van hen
omdat ze niet met de Heer bleven wandelen terwijl ze wachtten. Als de olie het beeld is van de Heilige Geest
in iemand, kunnen we zien dat het voor mensen mogelijk is om het leven van God in hun geest te laten gaan,
waarna hun ‘licht’ dooft.

Afgelopen week hebben we gezien wie actief en bewust besluiten de Heer af te wijzen, waarbij ze zelfs Jezus
en Zijn offer als vuilnis en onheilig beschouwen, tot het punt waarop ze de pogingen van de Geest van
Genade om hen terug te brengen, minachten.

De vijf maagden namen niettemin een reeks kleine beslissingen om de Heer af te wijzen. Ze verruilden
de Bruidegom als eerste prioriteit in hun leven met andere dingen. Ze zien dat de ‘brandstof’ van de Heilige
Geest minder en minder wordt, maar doen niets om terug in gemeenschap met Hem te komen.
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Uiteindelijk stapelen deze kleine beslissingen om Hem af te wijzen zich op en zorgen ervoor dat hun licht
uitgaat – de Heilige Geest verdwijnt.

De Bruidegom zei tegen de vijf die hun olie/Heilige Geest lieten gaan: “Ik ken je niet.” Jezus liegt niet – als Hij
zegt: “Ik ken je niet” – dan kent Hij ze ook niet, wat betekent dat ze geen toegang hadden tot het
bruiloftsfeest in het Koninkrijk. “Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de
Zoon des mensen komen zal.”

De instructie om te ‘waken’ is het Griekse woord ‘gregoreo’, wat betekent waakzaam zijn als iemand die
afgescheiden is voor dat doel. In het Latijn, betekent de basis van het woord ‘Greg’ ‘kudde’ of ‘afgezonderd
zijn (als een kudde). Deze vijf hadden kleine beslissingen genomen waardoor ze hun prioriteit om waakzaam
afgezonderd te zijn voor de Bruidegom, verloren hadden. De tien kregen een opdracht en
verantwoordelijkheid om de weg voor de Bruidegom te verlichten, maar hadden hun doel voor Hem verloren.
Ze waren niet langer geïnteresseerd om te worden geïdentificeerd als deel uitmakend van de Bruidegom.

Dief in de nacht?
Aan de gemeente in Sardis zegt Jezus in Openbaring 3:1-6:
“Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. ALS u dan niet waakzaam
bent, zal Ik bij u komen als een dief (in de nacht) en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.
Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen
in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witten kleren en Ik zal zijn
naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en
voor Zijn engelen.”

Er is veel te zeggen over deze verzen. Het eerste wat we zien is dat Jezus dezelfde instructie geeft om
‘waakzaam’ te zijn, net zoals Hij die gebruikte in de gelijkenis van de tien maagden. Hij gebruikte dat op
dezelfde manier, apart gezet als groep/kudde met waakzaamheid.

Ten tweede zien we witte kleren, dat is rechtvaardigheid. Openbaring 19:7-8: “Zijn vrouw heeft zich
gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne
linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.”

Dus toen Jezus zei dat sommigen in Sardis hun kleren bevlekt hadden, betekende dit, dat ze niet
rechtvaardig waren voor Hem. Paulus gebruikte deze illustratie in Efeziërs 5:26-27 waar hij zegt dat Christus
de gemeente zo lief heeft dat Hij zichzelf voor haar gegeven heeft “opdat Hij haar zou heiligen, door haar te
reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een
gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.”

Het feit dat ze hun rechtvaardigheid/kleren vuil gemaakt hadden laat ons zien dat ze de reiniging van het
Woord verlaten hadden. Ze zullen hoorders van het Woord geweest zijn, maar geen daders van het Woord.
Jacobus noemde ze ‘zelf-misleiders’ in 1:22.

Deze mensen waren opgehouden voor de Heer te leven, waren gestopt met daders van het Woord te zijn, en
waren teruggevallen tot het punt waarop ze het Woord kenden, maar er niet naar leefden. Zoals de vijf
maagden hadden ze een reeks kleine beslissingen genomen waardoor de brandstof van de Heilige Geest
wegging of op het punt stond om weg te gaan.

Het derde wat we moeten zien over de gelovigen in Sardis die het risico liepen dat hun naam uitgewist zou
worden uit het boek des Levens is dat de Heer naar hen zou komen ‘als een dief in de nacht’. Paulus gebruikt
deze term in 1 Thessalonicenzen 5:2-5:

“Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen
zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën
een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u broeders, bent niet in duisternis,
zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij
zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.”

Hij komt als een dief in de nacht voor degenen die niet wandelen met de Heer, naar hen die in
duisternis zijn. Daarom weten we, wanneer de Heer zegt tegen de gelovigen in Sardis dat als ze zich niet
bekeren Hij zal komen als een dief in de nacht, Hij spreekt tegen gelovigen die niet alleen gestopt zijn met
daders van het Woord te zijn, maar zich ook hebben teruggetrokken van de gemeenschap met anderen en
hun persoonlijke wandel met de Heer. Zij zijn nu in geestelijke duisternis als een soort levenshouding, toch is
er nog hoop dat zij zich zullen bekeren.

Het vierde punt is dat Jezus zegt dat Hij hun namen zal uitwissen uit het Boek des Levens. Dat boek wordt
genoemd in Openbaring 20:15: “En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het Boek des Levens, werd



hij in de poel van vuur geworpen.” Wanneer ze zich bekeren zal Hij hun naam belijden voor de Vader en Zijn
engelen, wat overeenkomt met ‘waken’ - als ze waakzaam afgezonderd voor Hem gerekend willen worden,
zal Hij dat bekend maken voor de Vader.

Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor ‘afwissen’ zien we in Openbaring 7:17 en 21:4 als
beschrijving hoe God de tranen van de gelovigen ‘afwist’.

Het wordt ook gebruikt in Handelingen 3:19 om te omschrijven hoe onze zonden ‘uitgewist’ of ‘weggevaagd’
worden wanneer we gered worden, dus dit proces wordt precies omgekeerd, als zij dat willen – Hij kan hun
zonden wegvagen of uitwissen als ze zich bekeren, of hun namen uitwissen/wegvagen uit het Boek des
Levens. Hun keus.

Er zijn twee groepen gelovigen getoond in Sardis. Zij die weten wat de Geest zegt en het seizoen van de
Geest kennen omdat ze in rechtvaardigheid wandelen, waarmee bedoeld wordt dat ze wandelen in het licht
dat ze hebben – niet volmaakt, maar ze doen hun best te wandelen in wat ze weten – dus de wederkomst
van de Heer zal voor hen niet komen als een dief in de nacht.

De tweede groep zijn gelovigen die het Woord niet doen en die geen gemeenschap hebben met anderen en
de Geest, zodat de duisternis die daarop volgt, betekent dat ze in het duister tasten over de dingen van de
Geest en ze in geestelijk gevaar zijn.

De ruimte begint op te raken en we hebben nog geen conclusies getrokken, alleen hoofdstuk en vers
gedeeld. Volgende week de laatste in deze serie – een bruiloftsfeest met een verkeerd geklede gast, modder
en echte verhalen van genade. Tot dan, wees gezegend,
John Fenn / vertaling GG
www.supernaturalhousechurch.org
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“Eens Gered ? – deel 7 (Modder & een Bruiloft)”

Dag allemaal,

Vorige week beloofde ik modder
Het grote medisch centrum richtte zich op natuurlijke geneeswijzen en trok mensen vanuit de regio en
daaromheen aan. De hete bronnen voorzagen pijnlijke gewrichten aan een natuurlijk heet bad terwijl het hete
vulkanische modder, over het hele lichaam uitgesmeerd, het lichaam zacht maakte en huidziektes deed
verbeteren. De rijken en beroemden gingen voor de spa behandelingen, de zieken voor verlichting en herstel.

Maar het was de oogkliniek die beroemd was. Mensen met oogziektes kwamen overal vandaan om een zalf,
gemaakt van dat water en modder op hun ogen te krijgen, zodat onzuiverheden verwijderd werden, voor
drainage en ziektes, zodat de patiënt weer helder kon zien.

Het water van de hete bronnen, via pijpleidingen naar de stad gebracht, koelde door de afstand wat af, maar
was nog steeds te heet om te drinken, echter te koud om direct voor het koken gebruikt te worden. Dus zowel
de kok als de dorstigen vonden het water onbevredigend voor direct gebruik, maar het kon wel gebruikt
worden om braken op te wekken.

Dit was de stad Laodicea in de eerste eeuw,
wat verklaart de uitdrukkingen die Jezus gebruikte, zoals ‘omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal ik u
uit mijn mond spuwen.’ en ‘ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij moogt zien.’ (Openb. 3:14-22)

Houd in gedachten dat Jezus dit zei tegen de apostel Johannes ergens rond het jaar 100 AD. Paulus en
Petrus waren al zo’n 35 jaar dood. Het Nieuwe Testament was rond die tijd geschreven met de geschriften
van Johannes erin.

Gnosticisme was een echte bedreiging voor het ware en gebalanceerde geloof. Gnosticisme geloofde in een
genade zonder verantwoordelijkheid. Ze geloofden dat het lichaam van de aarde was, dus tijdelijk, en in
wezen slecht. Ze leerden dat een Christen kon leven hoe hij wilde; zolang hij maar geloofde zou hij wel naar
de hemel gaan.

De harde kern ervan geloofde dat Jezus niet letterlijk uit de dood was opgestaan, maar slechts geestelijk, dus
daarom had iedereen ‘Christus in zich’ en zolang je maar geestelijk was zou je naar de hemel gaan ongeacht
hoe je op aarde geleefd had.

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=3199761&msgid=294872&act=R81Q&c=679198&destination=http%3A%2F%2Fwww.supernaturalhousechurch.org%2F


En te midden hiervan verschijnt Jezus aan Johannes en vertelt de gemeente in Sardis dat sommigen het
gevaar liepen dat hun namen verwijderd zouden worden uit het Boek des Levens. En degenen in Laodicea
zegt hij dat ze het gevaar lopen uitgespuugd te worden door de Heer – met dezelfde belofte aan beiden
indien zij zich bekeerden: met Jezus en de Vader in de hemel te zitten.

Wat was de zonde van Laodicea? ‘Omdat gij zegt ik ben rijk en heb mij verrijkt, en heb aan niets
gebrek….’Maar de Heer concludeert: …’gij weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde
en naakte, raad ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en
witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde, en ogenzalf om uw
oogleden te bestrijken, opdat gij moogt zien…..allen die ik liefheb, bestraf ik, wees dan ijverig en bekeer u.’

Geestelijk waren ze naakt
Merk op dat ze geen witte klederen aan hadden – ze waren niet rechtvaardig voor Hem. Ze waren zo met
zichzelf bezig en ze dachten te weten wat het inhield een gelovige te zijn. Maar ze wilden niet uitgedaagd
worden in het leven – ze waren rijk, hadden veel bezittingen – en dachten dat een Christen zijn dat allemaal
inhield. Ze liepen echter het gevaar dat hun naaktheid zichtbaat zou worden voor de wereld.

Ze waren niet langer rechtvaardig voor de Heer, en geestelijk blind. Het goud dat door het vuur gegaan was,
volgens de instructie van Paulus in 1 Cor. 3:10-15, heeft te maken met groeien in karakter om meer als
Christus te worden. Om afgunst, ruzie, tweestrijd en meer details te vinden in Galaten 5:17-25, weg te doen,
en dat heeft te maken met het ontwikkelen van de vrucht van de geest door de Geest.

Voor Jezus, gelovigen die zo met zichzelf bezig zijn en gericht zijn op fysieke bezittingen, zijn lauw en kunnen
uit de mond van Jezus gespuugd worden als zij zich niet bekeren. Als zij zich niet gaan richten op wat
werkelijk belangrijk is, het groeien als persoon om meer als Hem te zijn, hetgeen voortvloeit uit een verlangen
met Jezus en de Vader te zitten in het koninkrijk.

Mattheus 22:1-14 is de gelijkenis van het Koninklijke bruiloftsmaal
Velen waren uitgenodigd, maar weinigen die uitgenodigd waren, kwamen ook – de meesten negeerden de
uitnodiging. Dus de Vader van de Bruidegom nodigde iedereen uit, goed en slecht, en iedereen kreeg een
bruiloftskleed als symbool van gerechtigheid. Maar er was daar een man die geen bruiloftskleed had, en men
vroeg hem daarover: ‘ en hij verstomde’. Hij werd geworpen in de ‘buitenste duisternis; daar zal het geween
zijn en het tandengeknars’. (vs. 12-14)

Merk op dat de man verstomde. Psalm 107:2 en Romeinen 10:9-10 zeggen: ‘dat de verlosten des Heren zo
spreken’ en dat ‘indien men met de mond belijd….zult gij behouden worden’. Deze man was sprakeloos
omdat hij niet gered was. Hij was uitgenodigd en dacht binnen te kunnen glippen zonder rechtvaardigheid,
zoals de vader van de Bruidegom aan had gegeven wat de juiste kleding voor het bruiloftsfeest was.

Hij was uitgenodigd, maar was door eigen keus niet rechtvaardig. Hij was op de uitnodiging ingegaan en
probeerde naar het bruiloftsfeest te gaan op basis van zijn eigen inspanningen, maar hij was niet gekleed in
de witten kleding van het bruiloftsfeest.

De afgelopen 7 weken heb ik de vraag onderzocht: “Eens gered, altijd gered?”, en we zagen hoe de
hele schepping verantwoordelijk is voor zijn daden; van Lucifer die een oorlog in de hemel begon en daarvoor
verantwoording moest afleggen, tot het fysieke universum waar iedere actie een gelijke en tegenovergestelde
reactie heeft. Tot mensen die oogsten wat ze gezaaid hebben, en mensen die op een bepaald moment voor
de Heer komen te staan om rekenschap van hun levens af te leggen.

Ik heb het gehad over een beslissing die een volwassene zou kunnen maken als hij besluit de Heer af te
wijzen die hem eens redde, tot de afgelopen 2 weken waar ik het gehad heb over kleine beslissingen die
iemand kan maken dat kan leiden tot de afwijzing van de Heer.

Uiteindelijk is ieders wandel met de Heer tussen hem en Jezus. Alleen zij weten waar ze staan. Terwijl
het juist en gepast is dat we de vrucht van iemands leven beoordelen, kunnen we niet oordelen waar hun hart
met de Heer is. Dat gezegd, we lijken te leven in een tijd die vergelijkend is met Laodicea en Sardis. Van
sommige gelovigen is hun ‘ vrucht’ hun gericht zijn op zichzelf en het zich omringen met materiële dingen,
denkend dat zoiets God is, terwijl Jezus zegt dat ze onrechtvaardig, blind, naakt en jammerlijk zijn.

Sommigen lijken zoals Sardis te zijn, waar ik het vorige over heb gehad, geestelijk slapend en de dingen
van God en misschien Jezus Zelf, zal tot hen komen als een dief in de nacht. Vorige week heb ik niet een
historisch kenmerk van Sardis gedeeld. Als men werd bedreigd, renden de inwoners naar de hoge rotsen
waartegen de stad was gebouwd. Er was slechts een smal pad naar boven, dat niet te zien was vanaf de
grond. De stad was slechts twee maal in de geschiedenis veroverd, eeuwen na elkaar.



Beide keren lagen de inwoners vast te slapen. De vijand had het geheime pad ontdekt doordat men een man
geobserveerd had die het afval via het smalle pad naar beneden gooide en de andere keer was er een
soldaat die zijn helm liet vallen en het pad afliep om zijn helm weer op te halen. Beide keren waren
schildwachten van het andere leger ooggetuige daarvan. Maar de inwoners hebben nooit geweten dat ze niet
langer veilig waren, omdat ze slapende waren in hun trots en arrogantie.

Ik vraag me af, gescheiden door eeuwen van onze broeders en zusters in Sardis en Laodicea, of sommigen
in onze tijd niet in dezelfde geestelijke conditie zijn als zij, slapend in het Licht, of gericht op zelf en materiële
dingen. Omdat Jezus gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is, lopen sommigen blijkbaar ook het
gevaar hun redding te verliezen. Maar dat is hun verhaal, en alleen zij en Jezus weten het antwoord.

Volgende week een nieuw onderwerp, sommige gedachten over het misbruik van genade, en gerelateerd aan
wat de Heer tegen de mensen in Laodicea zei, dat de schande van hun naaktheid bijna onthuld wordt. Wat
betekent dat?

Zegen,
John Fenn / vertaling AHJ
www.supernaturalhousechurch.org
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