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Religie
Ieder mens heeft een weg die hem recht schijnt in eigen ogen. Of dat
inderdaad ook het geval is, is maar de vraag. Wij mensen leven immers
met allerlei ideeën en gedachten, die veelal op fantasie berusten en op
inbeelding van ons hart. Wij beelden ons soms in dat iets dat van ver
komt en erg duur is, daarom ook heel erg lekker zal zijn. Dat berust
nergens op en valt dikwijls ook tegen. Wanneer wij over de Godheid en
ons heil denken, menen wij dat de Godheid heel ver weg ergens boven
de wolken woont en slechts via allerlei mysterieuze en sacrale
handelingen benaderd kan worden. Veel mensen nemen iets voor waar
aan dat door anderen voor hen is uitgedacht. Deze anderen maken er een
soort handelswaar van. Het komt dikwijls voor dat er van godsdienst
een handelswaar wordt gemaakt en er achter religies zakelijke motieven
schuilgaan. Op die wijze zijn goed florerende godsdiensten ontstaan. De
“managers” achter deze religieuze bedrijvigheden houden hun klanten
in de waan, door hen mysteries voor te houden. Op die wijze maken zij
misbruik van de goed-gelovigheid der mensen. Zij als clerus nemen het
zelf dikwijls niet zo heel nauw met de waarheid, zijn ruim van hart en
tweeslachtig van geweten. Misleiding is dan ook schering en inslag bij
nagenoeg alle religies.
Het leven en denken der mensen wordt in veel opzichten tweeslachtig
gehouden, om ons in twee verschillende werelden te laten leven.
Christenen delen de wereld veelal in twee
delen. Eerst de fysieke zichtbare wereld
waarin wij leven, die in het boze zou liggen
en die door een heel eng, onbetrouwbaar en
onzichtbaar wezen zou worden beheerd. Men
noemt dat wezen satan of duivel.
Dan wijst men naar de onzichtbare wereld, de
metafysische, die heel ver weg van deze
ellendige aarde zou zijn, waar enkel geluk en
vrede zou heersen. Bij elk van deze twee
werelden zou een zekere levensorde behoren.
De geschiedenis toont ons het beeld van de huidige wereld en haar
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levensorde. Dat geeft geen erg rooskleurig mensbeeld. Duizenden
oorlogen zijn er de afgelopen 6000 jaar gevoerd, waarbij miljoenen
mensen stierven.
Wij hebben de aarde als ons tehuis toegewezen gekregen, waarvan wij
zouden menen dat de Godheid, die ons
deze woonplaats gaf, zich vergiste.
Immers, de aarde is tot op heden geen
geriefelijke planeet, maar blijkt nog erg
woest en wederstrevig in veel
opzichten. Vele en zelfs grote
natuurrampen hebben plaatsgevonden,
en nog steeds zijn wij daarvan niet
verlost als aardbewoners. De natuur is
grillig voor mens en beest, en voor
velen is het leven één grote kwelling of lijdensweg. Het is dikwijls hard
vechten om te overleven, de zogenaamde “struggle for life”.
De oorzaak en schuld dat het op aarde een grote misère is zou liggen bij
een wezen, dat eens als engel de ware God als Almacht zou hebben
gediend, maar afvallig werd. Men noemt dat wezen satan of duivel. De
eerste mensen Adam en Eva zouden door hem zijn verleid tot het eten
van de voor hen verboden vrucht, waarna de vloek hun nageslacht en de
gehele aarde zou getroffen hebben.
De werkelijkheid toont ons dat de aarde geen vredige woonplaats is
voor mens en dier, en dat de mensen (nog) niet in staat zijn met elkaar
in vrede te leven. De vooruitzichten op een betere wereld zijn over het
algemeen niet om over naar huis te schrijven. Die hoop op een betere
wereld ligt echter wel als een smeulend vuur op de bodem van ons aller
hart te branden, maar of dat ooit werkelijkheid zal worden, is voor velen
de bange vraag.
Satan als zondebok
Het is van ons mensen altijd al een gewiekste methode geweest om de
schuld van onszelf af te schuiven op anderen. Wanneer wij onze fouten
en misstappen op een onzichtbaar denkbeeldig wezen kunnen wentelen,
is het zelfbedrog door te denken dat wij er alsdan vanaf zijn. Hoe we
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ook tegen “satan’ op kijken, het heeft al heel
wat mensen in de houdgreep genomen. Het
heeft de verschillende religies al heel wat
klanten en geld opgeleverd. Tijdens een
jeugdappèl van het Landelijk Contact
Jeugdverenigingen (afgekort LCJ) van de
Christelijk gereformeerde kerken, zie RD 1004-2006, heeft satan weer volop in de
belangstelling gestaan. De ongeveer 900
De zondebok
jongeren die er aanwezig waren werd de les
voorgehouden hoe zij zich verweren konden tegen al de “vurige pijlen
van de duivel”. De jongeren werd aangeraden de gehele dag door te
bidden, want zonde gaat pas pijn doen als je je knieën buigt, zo luidde
het advies.
Het thema van het jeugdappèl was: Doeltreffend!
Ja, en dan kom je natuurlijk met zo’n thema uit bij de satan die almaar
door vurige pijlen op je af staat te schieten! Je ziet hem niet en je hoort
hem niet, maar intussen is satan wel blij met iedere pijl die op of in je
hart blijft haken, aldus de voorzitter van het LCJ. En hoe meer van deze
pijlen, hoe minder plaats er over blijft voor hemelse pijlen. Pijlen die
nat zijn gemaakt met het bloed van de Heere Jezus. God wil dat hemelse
pijlen in jullie harten worden geschoten, in de roos, aldus de voorzitter.
Na deze beeldspraak hield ds. P.L.D. Visser uit Ouderkerk aan de
Amstel de jongeren de volgende les
voor:
“Er komen pijlen op jullie af. En niet
zomaar pijlen, maar vurige pijlen.
Mag ik de duivel even voorstellen? Hij
is de grote mensenmoordenaar. Hij is
veel ouder dan jij en weet hoe hij de
mensen moet aanpakken. Je aftrekken
van God en meetrekken naar de
afgrond, dat is zijn werk. Hij gebruikt
verschillende strategieën. Hoe doet hij
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dat? Hij laat je een hele mooie wereld zien. Er komen wel duizend
prikkels op je af. Je ziet jongens en meiden die gaaf, die cool zijn. De
mooiste mobieltjes, dvd’s, scooters, pc’s. Dat is spannend en
interessant, en het gevaar is dat je langszaam wordt meegezogen en dan
krijg je net als Démas de tegenwoordige wereld lief. Maar blus die
pijlen uit! Je kunt sms-én onder de dekens, dan kun je ook bidden. De
Heere Jezus zal je begrijpen. Hij zal je verlossen van die helse pijlen,
aldus ds. Visser.
Eén van de aanwezige jongelui was blijkbaar
nog niet geinfecteerd of geraakt door een
vurige pijl van de duivel en durfde de
volgende vraag te stellen:
“Maar hoe kun je je nu verweren tegen die
pijlen als je nog geen wedergeboren christen
bent?”
Dat vond ds. Visser een hele vreemde vraag.
Want waarom wil je tegen de duivel strijden
als je niet wederom geboren bent?, vroeg de
predikant. Hij snapte niets van de vraag. “Het
is misschien zo dat de Heere Jezus al lang
werkt in je leven, maar dat je zelf nog niet
durft zeggen dat je wederom geboren bent, aldus ds. Visser. Hij drukte
de jongen op het hart niet te gemakkelijk te zeggen dat je nog geen kind
van de Heere bent.
Jeugdwerker Lia Romeijn stelde aan de ex-popmuzikant Johan
Vreugdenhil een aantal vragen. Johan zei dat je je pas bewust wordt van
de pijlen van de satan als je wederom geboren bent. “Als je de duivel
kent, ken je ook de Heere Jezus. Vandaag komen er veel meer helse
pijlen op ons af dan vroeger. Abraham had geen mobieltje, geen mp3speler of tv. Zonde is lekker, volgens Johan, en gaat pas pijn doen als je
je knieën buigt”.
Tenslotte kwam ds. A. van der Zwan uit Sliedrecht met de laatste les:
“Ik heb goed nieuws en ik heb slechts nieuws: Het slechte nieuws is dat
wij van huisuit vijanden zijn van de Heere Jezus. Goed nieuws. De
Koning mikt pijlen op je hart, om je levend te maken. De genade die
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Jezus heeft verdiend wil Hij aan jou schenken. De belangrijkste pijl die
Hij hiervoor gebruikt is de Bijbel. Mag je al onderdaan van de Heere
Jezus zijn? Misschien vind je dit een moeilijke vraag. Maar zou je het
wel willen, zou je wel getroffen willen worden? Dat merk je aan de
manier waarop je met het Woord omgaat. Heb je er belang bij? etc.,
aldus Van der Zwan.
Tja, dat zijn nog eens “mooie leerzame” (?) lessen, zou je zo zeggen.
Maar wat heeft de jeugd eraan? Het verhaal geeft een karikatuur van
satan. Waar blijft de boodschap van
het herstel van het Rijk van Jahweh,
van Israëls herstel? Wat moet de
jeugd met dergelijke beeldspraak
doen? Er wordt hen een geestelijk
wezen voorgehouden die met pijl en
boog op hun harten staat te schieten.
En pats boem, daar is er één raak.
Daar treft een vurige pijl het hart van
iemand! Wat gebeurt er vervolgens
met de getroffene? Wel, hij doet
wéér een zonde. En is alsdan de boze veroorzaker ervan? Wie is de
aanzetter? Dat is de zondebok die satan wordt genoemd. Het is die
akelige zwarte duivel.
Op zichzelf is het een “mooie” geruststellende gedachte dat je je
foutieve daden kunt afschuiven op een onzienlijke zondebok als satan.
Dan ben je mooi van je eigen verantwoordelijkheid af!
Jammer, maar de realiteit is zoek in voornoemde lessen. De duivel is
hier de grote boosdoener, en de jongelui die iets menen te voelen van
de duivel, wordt aangepraat dat ze alsdan onwetend ook alreeds
verbonden zouden zijn aan Jezus. De duivel is de grote boeman die hen
een betoverde wereld voor ogen draait, vol mooie mobieltjes, scooters,
dvd’‘s, pc’s, etc.., aldus ds. Visser. De jongelui moeten er maar vanuit
gaan dat ze wederom geboren zijn en Jezus allang met hen bezig is, ook
al durven ze dat zelf nog niet zo te noemen. Oorzaak en gevolg, want
wie de duivel kent, kent ook de Heere Jezus, werd gesteld.
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Mag ik even vragen welk mens op aarde ooit een zwarte duivel heeft
gezien, want een geest is onzienlijk, heeft geen vlees en been. De
woorden “duivel” en “satan” zijn in de Bijbel nagenoeg altijd begrippen
die een geheel ándere betekenis hebben dan dat wat de christenen
ervoor houden. De Bijbel wijst niet naar een karikatuur van satan als
een onzichtbaar geestelijk wezen, dat met pijl en boog op ons staat te
mikken. Het gaat in veel gevallen om onze eigen tegenstand en onwil,
zodat wij zelf de satan of tegenstander zijn. “Satan” betekent
tegenstander. Het gaat hierbij om ons hart dat tegengesteld wil leven
aan de levensorde van onze Schepper.
In de Bijbel en in het boek der natuur houdt Jahweh ons Zijn wil voor.
Zijn wil is wet, is de orde van het leven, dat houdt de enige juiste
leefwijze in, nl. gehoorzaamheid aan Zijn inzettingen en voorschriften.
Het lijkt o zo simpel en eenvoudig om naar Zijn wil te leven en Zijn
geboden te onderhouden. Toch weten wij en zien wij dat heel het
mensdom Zijn leefwijze aan de laars lapt. Er is niemand die goed doet,
zie Rom.3:12
Romeinen 3:12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is
niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.
3 Johannes 1:11 Geliefde, volgt het kwade niet na, maar het goede. Die goed
doet, is uit God; maar die kwaad doet, heeft God niet gezien.

Wij vertikken het om de levensorde van de Almacht te volgen. Die
levensorde is volgens onze eigen inzichten onjuist, belemmerend. Wij
voelen ons erdoor gebonden en willen juist vrij zijn, zelf beslissen. En
dan volgen wij liever de menselijke inzettingen dan de inzettingen des
levens van Jahweh, Marcus 7:7.
Voorschrift en garantie
Wanneer wij een kostbaar gebruiksvoorwerp kopen, krijgen wij er in de
regel een instructieboek bij en ook een garantiebewijs. Om optimaal het
gebruiksvoorwerp te kunnen benutten en om aanspraak te kunnen
maken op eventuele garantie bij gebreken, dienen wij vooraf goed het
instructieboek door te lezen en ons te houden aan de voorschriften. Bij
niet-nakoming van de voorschriften zullen gebreken die mogelijk
ontstaan niet onder de garantie vallen. Leveranciers kunnen slechts
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aansprakelijk worden gesteld voor gebreken
wanneer wij de juiste instructies en bepalingen
opvolgen. Ook hier geldt de gehoorzaamheid om de
aanwijzingen van de fabrikanten op te volgen.
Wanneer wij eigenwijs ons onttrekken aan de eisen
der leveranciers, kunnen wij ons niet beroepen op de
garantie. Ook al kennen wij het instructieboekje en
de garantievoorwaarden uit ons hoofd, maar ons
alsdan er niet aan houden, zijn wij voor eigen risico
Een instructieboek
verantwoordelijk.
Op gelijke wijze heeft onze Schepper als Almacht
ons gemaakt op een zeer vernuftige wijze. Niet dat Hij ons schiep en
Zich daarna onttrok, om ons aan ons lot over te laten. Hij plaatste ons
niet in een heerlijk Paradijs als in een oerwoud of doolhof, waaruit wij
geen uitweg zouden kunnen vinden. Hij gaf ons instructies én garantie:
Doe dat en gij zult leven!, Zie Lucas 10:28
En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven.

Jahweh heeft ons een volkomen vrije wil gegeven en niets is ons
dwangmatig opgelegd. De mogelijkheid stond voor ons open om niet
naar Zijn instructies te leven, waarbij Zijn garantie zou vervallen.
Hoewel wij er niet persoonlijk bij zijn geweest, heeft de ongehoorzaamheid van de eerste mensen Adam en Eva ervoor gezorgd, dat de
garantie van Jahweh over ons wel-leven, blijkt te zijn vervallen. De
zegen is kennelijk verspeeld, Gen.3:17
En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en
van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet
eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan
eten al de dagen uws levens

Het is maar net in welke levensorde wij positie innemen. In de
levensorde van Jahweh, òf in de eigenwillige levensorde als
tegenstander (satan) van Jahweh. Jahweh beoogt ons welzijn, onze
opgang, onze vervolmaking, het leven dat niet verwelkt, de
onverderfelijkheid. Zelf kiezen wij voor de neergang, de dood en het
verderf. Dat is triest zou men concluderen, dat het zo met ons in gesteld.
Inderdaad, maar de realiteit toont het.
Het is niet een boze
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onpersoonlijke onzichtbare zwarte duivel,
maar het is ons eigen boze hart dat ons
verleidt en bedriegt, het is de verkeerde
begeerte. Zie Jakobus 4.
Wij zijn inkonsequente wezens geworden en
leven in verschillende werelden. Wij blijken
gespleten mensen te zijn, niet meer heel. Wij
willen nog wel godsdienstig zijn, maar dan op
onze eigen wijze van: God wat en ik wat.
Volkomen gehoorzaamheid aan de wil van Jahweh, is teveel gevraagd
van de mens. Zelfovergave is geen plant van onze eigen akker.
Gezondheidsgarantie van Jahweh, zie Exodus 15:26.
Het gaat hierbij vooral om de leef- eet- en denkwijze:
Exodus 15:26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws
Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn
geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u
leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de HEERE, uw
Heelmeester!

Onderstaande brief zonden wij naar dhr W. Methorst, naar aanleiding
van een artikel in de Gezinsgids: 02-03-2006 Artikel : “Via Mozes
gezonder?”
Brief:
“Het artikel maakt mij nieuwsgierig om eens een “rein-gemaakt” varken
te mogen zien. Ik heb al heel wat varkens van mijn leven gezien en er
tussen vertoefd in stallen. Ik zag nog nooit een varken dat én de klauw
verdeelde én herkauwde. Dat zijn de kenmerken van reine dieren die
Jahweh eraan gegeven heeft, zie
Leviticus 11:4 Deze nochtans zult gij niet eten, van degenen, die alleen
herkauwen, of de klauwen alleen verdelen: den kemel, want hij herkauwt wel,
maar verdeelt den klauw niet; die zal u onrein zijn;
Deuteronomium 14:6 Alle beesten, die de klauwen verdelen, en de kloof in twee
klauwen klieven, en herkauwen onder de beesten, die zult gij eten.
Deuteronomium 14:7 Maar deze zult gij niet eten, van degenen, die alleen
herkauwen, of van degenen, die den gekloofden klauw alleen verdelen: den
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kemel, en den haas, en het konijn; want deze herkauwen wel, maar zij verdelen
den klauw niet; onrein zullen zij ulieden zijn.

Wanneer ik de varkens die ik tot nog toe gezien heb beoordeel aan de
hand van bovenstaande teksten, dan zijn varkens ook ná het
lijden/sterven/opstaan van Jesjoea nog even fysiek onrein als tijdens de
schepping. Het blijkt dat de kenmerken tussen rein en onrein nooit zijn
opgeheven, ook niet in het zogenoemde Nieuwe Testament. Een varken
is géén herkauwer geworden en eet nog met graagte dood aas. Een
varken zou in de ogen van Jahweh pas
rein zijn wanneer deze én de klauw
verdeelt én herkauwt!
Het moet dan ook berusten op een
fabel dat Jahweh in het visioen aan
Petrus in Handelingen 10 de fysiek
onreine dieren plotseling rein zou
hebben verklaard. Zo iets behoort tot
de onmogelijkheden. Het visioen had
Ben ik rein of onrein? Eenmaal
fysiek onrein is áltijd onrein!
dan ook kennelijk een andere
bedoeling, n.l. dat het erom gaat dat de
mensen waarvan Petrus dacht dat ze onrein waren en waarmee hij geen
gemeenschap mee dacht te mogen hebben, wel degelijk in Jesjoea rein
zijn, zie Handelingen 10:28. Het gaat om de symboliek door middel van
het laken. Het misverstand van Petrus was dat hij dacht niet te mogen
omgaan met Cornelius als “heiden”.
Paulus zal dan ook zeer zeker nooit en te nimmer een vrijbrief hebben
willen geven aan wie dan ook om onrein vlees te eten. Er is
herbezinning noodzakelijk om de gewraakte teksten in dit verband te
herlezen. Dat zal zeker resulteren in een gezonder leven!
Wij leven vandaag in dezelfde omstandigheid als ten tijde van de
profeet Ezechiel, zie 22:26 Haar priesters doen Mijn wet geweld aan,
en zij ontheiligen Mijn heilige dingen; tussen het heilige en het
onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil tussen het onreine
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en reine geven zij niet te kennen; daartoe verbergen zij hun ogen van
Mijn sabbatten; ja, Ik word in het midden van hen ontheiligd”.
(einde brief)
Het volgende antwoord ontvingen wij van dhr,. Methorst:
Geachte heer Van der Meer,
"Nee, een rein varken kan ik u niet laten zien. Maar dat hoeft ook niet.
Daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat? Om de vraag of we onder
de nieuwe bedeling vlees van onreine dieren
mogen (niet: moeten) eten. Niet meer en niet
minder. Voor de beantwoording van die vraag
zullen toch in het zogenoemde (waarom dat
woord, hebt u daar misschien niet zoveel
waardering voor?) Nieuwe Testament moeten
zijn. Dat zit immers in de vraag begrepen!
Ik ben en blijf áltijd
Daar gaan we dan.
ONREIN!
In de eerste plaats wil ik stellen dat we op
onze vragen niet altijd een concrete, letterlijke tekst als antwoord
mogen verwachten. Wilt u een voorbeeld? De Tien Geboden noemen
echt niet alle gevallen die in ons leven denkbaar zijn. Ook als we alle
andere bijbelse voorschriften daarbij betrekken blijven er nog ethische
vragen over. Daarom moeten we soms dingen uit de bijbeltekst afleiden.
Het hoeft geen betoog dat we daarbij behoedzaam, nauwgezet, enz.
moeten te werk gaan. Zo licht dragen we onze eigen gedachten in de
Schrift binnen. Dat mag nooit!
Teksten functioneren soms als richtingwijzers. Neem nu het door u
genoemde visioen met de reine en onreine dieren. Ik vermoed dat u zich
goed in de Joodse gedachtewereld kunt inleven. Doet u dat nu eens en
beantwoord dan voor uzelf de volgende vraag. Stel u ontmoet een
Israëliet met weinig kennis van de TENACH. U vertelt dat visioen en
vraagt hem: "Zou dat in de TENACH kunnen staan en waarom
wel/niet? Tien tegen één dat hij ontkennend antwoord met als
motivering: "Wij mogen volgens de TORA geen onreine dieren eten."
Dat geeft toch op zijn minst aan dat er wat het eten van onreine dieren
betreft iets aan het veranderen is. Of niet, soms? U zegt: "Dat is een

11

Geen woorden maar daden

No. 385

onvoldoende antwoord op onze vraagstelling!" Akkoord! Daarom gaan
we nog even verder.
We slaan Markus 7 op. U zegt: "Het gaat daar over het eten met
ongewassen handen, niet over het eten van onreine dieren." Alweer
akkoord. Toch gaat het hier over het begrip onreinheid en laten we ook
eens letten op wat de Heere zegt in vers 19
en 20. Alles wat van buiten in de mens
ingaat kan hem niet verontreinigen.
Vervolgens lezen we in Handelingen 15,
het twintigste vers. Christenen uit de
heidenen behoeven zich volgens dat vers
slechts aan vier dingen te houden. Het nieteten van vlees van onreine dieren staat daar
niet bij! Dat moet ons toch wat te zeggen
hebben.
Vervolgens 1 Korinthe 10 : 25 "Eet alles
wat in het vleeshuis te koop is." U zegt:
"Dat slaat op het eten van afgodenoffer." Petrus met de sleutels van
het rijk Gods
Dat klopt. Echter, de argumenten die
Paulus in het verband van deze tekst gebruikt (leest u ze zelf maar na!)
passen wonderwel bij onze vraagstelling! Dat moet ons toch wat te
zeggen hebben.
Tenslotte Rom. 14: 20. Alle dingen zijn wel reinY." De context is hier
gelijk aan de eerder genoemde tekst. U zou ook Titus 1: 15 nog op
kunnen zoeken. Ik stop er nu mee. Zoals gezegd, ik kan u geen rein
varken laten zien. Maar dat wist u natuurlijk al van te voren. Wel meen
ik uit het voorgaande te mogen concluderen dat het christenen onder de
nieuwe bedeling vrij staat het vlees van onreine dieren te eten. Dat het
eten van reine dieren gezonder is wil ik echt niet uitsluiten. Dat zou
kunnen. Achter Gods geboden in het Oude Testament kunnen alleen
maar positieve bedoelingen zitten, want de God van het Oude
Testament is Dezelfde als de Vader van Jezus Christus. Lees hierbij Joh.
3 : 16. Zo lijkt de besnijdenis ook positief voor de gezondheid te zijn.
Zeker weten doen we dat echter niet. We zijn als mens te klein om Gods
bedoelingen te doorgronden. Misschien is het ook wel goed om
vegetariër te zijn, want aanvankelijk heeft de HEERE ons alleen het
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groene kruid tot voedsel gegevenY.. Ik ga nu echt stoppen. Bedankt
voor uw reactie, want die heeft me opgescherpt". Tot zover de brief van
dhr. W. Methorst. De Torah (=onderwijzing) gaat veel verder dan
slechts 10 geboden. De regels van de wet (wijsheid) omvatten héél het
leven. De vier zaken in Handelingen 15 ter onthouding zijn voorlopige
zaken, daar er in iedere stad waren die vérder in de Torah zouden
onderrichten. Het bleef niet bij die vier zaken..
Horen én Doen
De geboden van Jahweh zijn de levensvoorschriften waaraan garanties
zijn verbonden.
Het vierde gebod is de Goddelijke testproef, of wij niet slechts hoorders,
maar ook daders zijn van het woord dat wij van Hem horen. Wij dienen
de daad bij het woord te voegen. Wie volbrengt de wil van Jahweh? Zie
als voorbeeld wat Jesjoea stelt per vraag in Mattheus 21:
28 ¶ Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen, en gaande tot den eersten,
zeide: Zoon! ga heen, werk heden in mijn wijngaard.
29 Doch hij antwoordde en zeide: Ik wil niet; en daarna berouw hebbende,
ging hij heen.
30 En gaande tot den tweeden, zeide desgelijks, en deze antwoordde en zeide:
Ik ga, heer! en hij ging niet.
31 Wie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot Hem:
De eerste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de
hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods.
32 Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt
hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; doch
gij, zulks ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven.

Jahweh vraagt van ons gehoorzaamheid aan Zijn voorschriften en
principes van de enige juiste levensorde. Aan die beginselen dienen wij
ons te houden, en dan zullen we bemerken dat het ons welgaat. Het is
inconsequent de dingen wel goed te weten met je verstand en er niet
naar te handelen. Dat merkten wij onlangs duidelijk uit het artikel van
prof. H. de Jonge over de sabbat. (zie onze brochure 381)
De levensvoorwaarden en eisen zijn simpel en eenvoudig, zoals o.a.
verwoord in Psalm 15, Jesaja 33:15, Romeinen 2:13, Jakobus 1:22,
2:20, Openbaring 22:14
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Psalm 15:1 Een psalm van David. HEERE, wie zal verkeren in Uw
tent? Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid?
2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart
de waarheid spreekt;
3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad
doet, en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste;
4 In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen,
die den HEERE vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel
verandert hij niet;
5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen
den onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in
eeuwigheid.
Jesjaja 33:14 De zondaren te Sion zijn verschrikt; beving heeft de
huichelaren aangegrepen; zij zeggen: Wie is er onder ons, die bij een
verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons, die bij een eeuwigen
gloed wonen kan?
15 Die in gerechtigheden wandelt, en die billijkheden spreekt; die
het gewin der onderdrukkingen verwerpt; die zijn handen uitschudt,
dat zij geen geschenken behouden; die zijn oor stopt, dat hij geen
bloedschulden hore, en zijn ogen toesluit; dat hij het kwade niet
aanzie;
16 Die zal in de hoogten wonen, de sterkten der steenrotsen zullen
zijn hoog vertrek zijn; zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn
gewis.
17 Uw ogen zullen den Koning zien in Zijn schoonheid; zij zullen een
ver gelegen land zien.

Het blijkt dat niet slechts de hoorders, die het goede woord en de
instructies van de levensorde van Jahweh horen, en er verder niets mee
doen, gerechtvaardigd, of in het gelijk gesteld zullen worden, zie:
Romeinen 2:13 Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig
voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd
worden;
Jakobus 1:22 En zijt daders des Woords, en niet alleen
hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.
23 Want zo iemand een hoorder is des Woords, en niet een
dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht
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bemerkt in een spiegel;
Openbaring 22:14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat
hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten
mogen ingaan in de stad.
Wij zijn vrij, en JHWH maakt ons vrij van de slaafse gehoorzaamheid.
De geveinsdheid brengt ons er niet. Het gaat om het in liefde vrij dienen
van Jahweh en Zijn Wet(ten). Dat is de volmaakte wet der vrijheid. Het
is dus niet zo dat wij ooit los komen van de Wet en wetten van Jahweh,
want die kunnen niet ontbonden worden. Jesjoea kwam niet om die te
ontbinden, maar die te vervullen. Dus niet het afschaffen ervan, maar
om er de volle betekenis aan te geven. Er zal geen tittel of jota van de
wet voorbijgaan. Niet in de zin van de wetten op te heffen, maar er
gehoorzaamheid en gestalte aan te geven. Daarbij gaat het niet om
werkheiligheid, maar om de juiste leefwijze. Het gaat om het boze
geweten van ons mensen dat gereinigd werd, zie Hebreeën 10:22. Om
de wil die vernieuwd werd, zie
Efeziërs 4:23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest
uws gemoeds,
Kolossensen 3:10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die
vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die
hem geschapen heeft;
Opdat wij Zijn geboden onderhouden,
Ex.20:6, Deut.5:10 en Hem van harte, of uit
het hart navolgen en liefhebben.
Jahweh had Israël (nog) niet een hart
gegeven, zie
Deuteronomium 29:4 Maar de HEERE heeft
ulieden niet gegeven een hart om te verstaan,
noch ogen om te zien, noch oren om te
horen, tot op dezen dag.

Koning Saul kwam uiteindelijk
bij de waarzegster terecht

Ook het hart van Saul zat op de verkeerde
plaats, zinnebeeldig gesproken, zie hoe
Samuel hem antwoord geeft:
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1Samuel 15:22 Doch Samuel zeide: Heeft de HEERE lust aan brandofferen,
en slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem des HEEREN? Zie,
gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen.
23 Want wederspannigheid is een zonde der toverij, en wederstreven is
afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des HEEREN woord verworpen hebt, zo
heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn.

Het gaat om kinderlijke gehoorzaamheid, onvoorwaardelijk, uit liefde
tot Jahweh.
Jahweh ziet op ons hoe wij voor Hem leven. Hij beproeft of wij in Zijn
waarheid staan. Zien Zijn ogen niet naar waarheid, zie Jeremia 5:3.
Dan legt men zijn eigen hart open voor Jahweh, zie wat David deed,
Psalm 139:
1 ¶ Een psalm van David, voor den opperzangmeester. HEERE! Gij doorgrondt en kent
mij.
2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten.
3 Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend.
4 Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het alles.
5 Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij.
6 De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij.

Wij staan voor de keus in ons leven, dat als een leerschool en proeftijd
is, zoals het volk Israël voor de keus stond bij de bergen Ebal en
Gerizim, te kiezen voor de vloek òf voor de zegen. Jahweh doet er álles
aan, opdat wij zouden gehoorzamen, zie
Hosea 6: 5 Daarom heb Ik hen behouwen door de profeten; Ik heb ze gedood
door de redenen Mijns monds; en uw oordelen zullen voortkomen aan het
licht.
6 Want Ik heb lust tot weldadigheid, en niet tot offer; en tot de kennis Gods,
meer dan tot brandofferen.
7 Maar zij hebben het verbond overtreden als Adam; daar hebben zij
trouwelooslijk tegen Mij gehandeld.

Die gunst heeft Hij Zijn volk bewezen, opdat het altoos Hem zou
vrezen, Zijn wet betrachten en voortaan, volstandig op Zijn wegen gaan,
Psalm 105:24 berijmd..
Dat is geen wettisch leven, maar wel een wettig leven. Het staan in de
vrijheid waarvan Paulus spreekt in Galaten 5, houdt in dat wij van onze
goede wetswerken geen optelsom maken om erdoor aangenaam te
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worden bij Jahweh. Alleen het geloof dat door de liefde wordt
aangedreven maakt dat wij de ganse wet in één woord vervullen,
namelijk door onze naaste lief te hebben gelijk onszelf, zie Galaten
5:14. En in vers 18 is de slotsom ervan, dat wanneer wij door de geest
worden geleid, wij niet meer onder de veroordeling van de wet zijn,
maar onder de genade vallen. Dan verblijdt Jahweh zich over ons om
aan ons wel te doen, zie Jeremia 32 het hernieuwde verbond:
39 En Ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven, om Mij te vrezen
al de dagen, hun ten goede, mitsgaders hun kinderen na hen.
40 En Ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat Ik van achter
hen niet zal afkeren, opdat Ik hun weldoe; en Ik zal Mijn vreze in hun
hart geven, dat zij niet van Mij afwijken.
41 En Ik zal Mij over hen verblijden, dat Ik hun weldoe; en Ik zal hen
getrouwelijk in dat land planten, met Mijn ganse hart en met Mijn
ganse ziel.
42 Want zo zegt de HEERE: Gelijk als Ik over dit volk gebracht heb al
dit grote kwaad, alzo zal Ik over hen brengen al het goede, dat Ik over
hen spreke.

En in aansluiting hierop, een gedeelte uit Jesaja 43:
19 Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden
dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in
de wildernis.
20 Het gedierte des velds zal Mij eren, de draken en de jonge
struisen; want Ik zal in de woestijn wateren geven, en rivieren in de
wildernis, om Mijn volk, Mijn uitverkorenen drinken te geven.
21 Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen.

Hem zij de glorie!

