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Inleiding

Naar het schijnt is het woord ‘godsdienst’ afgeleid van het begrip

‘God dienen’. Het lijkt er inderdaad op. Het maakt echter een

wezenlijk verschil uit, zo goed als een kurk niets te maken heeft

met Urk, en wijn veel verschilt in smaak met azijn, hoewel er

dezelfde letters en klanken in deze woorden voorkomen. 

Wat zouden de verschillen kunnen zijn tussen het God-dienen en

godsdienst? Welnu, daar zullen we in deze brochure aandacht aan

besteden.

Wij zien in ons land veel kerken met torens in nagenoeg elk dorp

en in elke stad. Hoe komt het dan dat het

kerkelijk instituut de meeste mensen niet

boeit? Hoe komt het dat de kerken niet

bezielend werken tegenover de huidige

bestaanscrisis, terwijl ze toch een

organisch deel van de sociale orde is en

deel neemt aan het economische stelstel?

Dat komt omdat de kerken doel in zichzelf

zijn. Ze zullen zichzelf dienen te

verliezen, om ooit de maatschappelijke

orde naar waarheid te kunnen reformeren

en leiden. De kerken zijn verstrengeld met de maatschappij en zijn

niet vrij van sociale verplichtingen. Het Rijk Gods is echter niet de

zoveelste nieuwe sociale en economische orde. Het Rijk Gods is

een universele broederschap van hen die JHWH kennen en dienen

volgens Zijn wetten. Wel heeft zulk een broederschap grote

invloed op de maatschappij en het sociale leven, maar ze zal nooit

godsdienst worden. De kerken jagen momenteel onheilige doelen

na, doordat ze zelfgericht zijn om hun eigen instituut in stand te

houden. Kerken zouden zelfkritisch dienen te zijn, vrij van alle

sociale, economische en politieke verbintenissen. Ze dienen een

liefdevolle broederschap te zijn van allen die JHWH van harte
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  Augustinus 

vrezen.  Kerken dienen hun fanatisme achter zich te laten. Zij

menen dat ze het alleen weten, vandaar hun slogans dat zij de

‘alleen ware zaligmakende kerk’ zijn, en dat de ‘zuivere leer’ nog

bij hen is, etc. 

Het God-dienen is immers een innerlijke zaak, hetwelk zich naar

buiten vertoont in dienstbetoon, eerst aan de geloofsgenoten en

daarna aan de samenleving.  Het waarachtige God-dienen is alleen

de vrucht van het kennen van JHWH als Redder, Koning,

Verlosser, Herder en Leidsman. De broeders en zusters worden

gezien als mede-erfgenamen.  God-dienen is geen opgelegd slaafs

patroon wat men volbrengt, geen stage die men loopt, vol

dreigementen van hel en verdoemenis. Noch is het een

voorhouden van hemelse beloften bij goed gedrag. Nee, het is een

onzelfzuchtig en liefdevol dienstbaar zijn. Dat alleen zal de

samenleving behoeden voor onzedelijkheid, geweld, oorlog,

hebzucht, bedrog, wanbeleid, etc.

Hoe komt het dat de mensen van het God-dienen een godsdienst

hebben gemaakt? Het God-dienen vraagt onze gehele inzet, alle

kracht en geheel ons hart. Welnu,

Augustinus introduceerde de erfzondeleer,

en de H.C. stelde nadien in deze lijn dat de

mens ‘onbekwaam is tot enig goed en

geneigd tot alle kwaad’. Ergo, de mensen

werden op non-actief gezet, met de

gedachte dat ‘God het maar doen moest’.

Men zit te wachten op een Godswonder, en

dán pas wil men God gaan dienen. 

De erfzondeleer van Augustinus werkte

verlammend op de mensen, zodat zij zich

niet positief konden inzetten om tot een

meer leefbare samenleving te komen, om

geestesvruchten voort te brengen. De
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kerken en geestelijke stand profiteerde van de lamgeslagen

belijders, door hen uit te buiten en flink te laten betalen om een

plaatsje in de hemel te verwerven. De kerken stelden dat het

geloof zich rond het ‘heilige boek’ diende te voltrekken, om alzo

de leden aan elkaar te binden. Werkelijke vooruitgang is er op die

wijze niet van gekomen, dat kon ook niet, daar de kerken doel zijn

in zichzelf. Het geloof der kerken is het amen-zeggen op

geloofsbelijdenis en de letter van het ‘heilige boek’, zonder het

doen ervan te eisen om tot hogere waarden op te klimmen. God-

dienen geeft innerlijke rust en vreugde, maar we zien in de kerken

alle eeuwen door de sleur en verveling toeslaan. 

 

Abraham

Hoe heeft Abraham God gediend? Had hij een Bijbel? Was er toen

een kerk? Waren er wekelijkse godsdienstige samenkomsten in

een gebouw op de sabbat?  Nee, niets van dat alles! Abraham

diende JHWH, zoals er geschreven staat in Genesis 26:

2  En JHWH verscheen hem (Izaak) en zeide: Trek niet af naar Egypte;

woon in het land, dat Ik u aanzeggen zal;

3  Woon als vreemdeling in dat land, en Ik zal

met u zijn, en zal u zegenen; want aan u en uw

zaad zal Ik al deze landen geven, en Ik zal den

eed bevestigen, dien Ik Abraham uw vader

gezworen heb.

4  En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als de

sterren des hemels, en zal aan uw zaad al deze

landen geven; en in uw zaad zullen gezegend

worden alle volken der aarde,

5  Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is, en heeft

onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn

wetten.

God dienen
In Maleachi 3:18 lezen wij het volgende:  
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Dan zult gijlieden wederom zien, het onderscheid tussen den rechtvaardige

en den goddeloze, tussen dien, die God dient, en dien, die Hem niet dient.

God-dienen gaat met heel ons lichaam, met onze tederste

gevoelens waar woorden tekortschieten, terwijl godsdienst een

uitwendige vertoning is. Men bouwt mooie kerken, waarin de

belijders samenkomen met de mooiste kleren aan, om te luisteren

naar mooie woorden. Elke week wordt hetzelfde ritueel gevolgd,

zij het dat er telkens een andere tekst van de Bijbel wordt

uiteengezet. Het is

echter nooit de eis

geweest van JHWH

dat gelovigen elke

w e e k  i n  e e n

gebouw zouden

samenkomen, een

gebouw dat men de

naam ‘Godshuis’

geeft, om daar

g o d s d i e n s t  t e

plegen. Slechts

driemaal in het jaar

diende men de

f e e s t e n  o f

hoogtijden van JHWH bij te wonen in Jeruzalem. Verder was men

elke sabbat thuis.  JHWH eiste geen wekelijks terugkerende

opvoering van een religieus ritueel, maar eiste het doen van

barmhartigheid, gehoorzaamheid aan Zijn geboden met woord en

daad.  Dat Jezus zou gekomen zijn om een kerk op te richten met

daarin een geestelijke stand (hiërarchie), is één van de grootste

misvattingen die denkbaar zijn. Kerken en de clerus zijn

voortzettingen van oude heidense natuurreligies. Daarin wordt het

God-dienen tot godsdienst, het dienen van een organisatie. 
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Hoe ziet het ‘geloof’ der christenen eruit?

Algemeen is het geloof van christenen een geloof dat in boeken is

vastgelegd, ergo een ‘boekreligie’. Waarom men het geloof in

formules en belijdenissen (credo’s) heeft vastgelegd is, dat men de

eenheid in het geloof wil bewaren. Helaas, scheuringen zijn

schering en inslag onder de christenen. Binnen het christendom

kan men de grootste en wijd uiteen lopendste verschillen

ontmoeten.  Men heeft de mond wel vol over Gods liefde en

naastenliefde, maar men verkettert elkaar net zo gemakkelijk als

kleine kinderen elkaar uitjouwen. Wat precies de Goddelijke liefde

inhoudt kan men niet vertellen. Immers, in de ware Godsliefde

gaat het om samenbinding en éénheid, het luisteren naar elkaar en

het delen van kennis, ondanks verschillen. Dat is echter ver te

zoeken binnen het christendom. Elk strijdt voor zijn eigen

parochie, en elk zegt de ‘zuivere waarheid’ nog te belijden. Elk

heeft z’n favoriete geestelijken. Ware liefde richt zich op eenheid.

Wanneer er elementen zijn die deze eenheid bedreigen, zal de

liefde Gods corrigerend optreden,

met herstel als doel. Het

christendom echter heeft een

gezaghebbende kerkelijke orde

ingesteld, waaraan elke gelovige

zich dient te onderwerpen. Alzo

bindt men de mensen aan het

systeem vast, om de gedwongen

eenheid te kunnen handhaven. Van

d e  k e r k  h e e f t  m e n  e e n

oninneembare burcht gemaakt, met

een gracht eromheen, waar een

ophaalbrug ervoor zorgt dat er geen

ongewilde ketterse gasten  binnen

kunnen komen. Alleen ‘ons soort

eigen mensen’ mag er naar binnen. Op die manier heeft men de
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sleutel tot het waarachtige dienen van God weggenomen. God

dienen is immers een strikt individuele zaak, waarbij men niemand

nodig heeft, zelfs Jezus niet.  Zodra men er anderen bij gaat

betrekken verwordt het God-dienen tot godsdienst, tot religie. Niet

dat de God-dienende mens vereenzaamt. Nee, hij of zij die God

dient zoekt naar anderen die eveneens God dienen in waarheid en

in Geest. De God dienende mens kan echter alleen staan wanneer

dat vereist is.  Hij is er niet op uit om een organisatie op te richten,

maar om samen te delen en samen te gaan. 

Kerken en religies moeten het hebben van de

angst der mensen, die hun zonden willen

goedmaken. Vandaar dat de kerk de hel en de

hemel leert. Enerzijds voor de ongelovigen de

vuurpoel, waar de verworpenen zouden branden

tot in alle eeuwigheden, anderzijds de heerlijke

hemel voor de uitverkorenen om altoos God te

loven met muziek en gezang. Men vraagt zich

niet af waar de willekeur van God op berust, door

enkelen wel te zaligen en de massa’s te verwerpen. Kan een God

die liefde is zoiets wel presteren?  

Woord en daad

God-dienen zet de mens aan tot respect voor al het geschapene, tot

een vreugdevol leven, tot liefdadigheid, terwijl godsdienst zich

voortbeweegt op platgetreden paden, tradities en leringen van

mensen. Godsdienst bestaat uit riten die men volgt, voorschriften

waaraan men zich houdt, dogma’s die men opstelt en verdedigt.

Altijd ontstond hieruit verschil van mening, waardoor

verdeeldheid, ketterijen en scheuring. Godsdienst is in zijn

primitiefste vorm de strijd om het materiële bestaan. Vandaar dat

we in kranten of bladen van kerken de vele zakelijke advertenties

kunnen zien.
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  Kerkdienst ritueel

Wij hebben de opdracht tot het luisteren en doen van het volgende:
Leviticus 18:4  Mijn rechten zult gij doen, en Mijn inzettingen zult gij

houden, om in die te wandelen; Ik ben JHWH, uw God!

Leviticus 18:5  Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult gij houden;

welk mens dezelve zal doen, die zal door dezelve leven; Ik ben JHWH!

De kerken moeten de mensen amuseren, bezig houden. De rituelen

zijn daartoe overgenomen van de oude natuurreligies. Magische

handelingen moeten indruk maken op de leden, alsof er werkelijk

iets gebeurt wanneer de

geestelijke een ritueel uitvoert.

De sacramenten zijn ‘heilige

handelingen’, of te wel magie.

De kerk treedt op als een

bemiddelaar tussen God en de

mensen. De kerk leert dat Jezus

werkelijk heeft bestaan en

zichzelf opgeofferd heeft voor

de zonden van de wereld, maar

dat slechts enkelen daarvan

profijt zullen trekken. Jezus

zou gestorven zijn, ter

a f b e t a l i n g  v a n  o n z e

openstaande schuld bij God,

om die te voldoen. Jezus zelf

horen wij dit nooit zeggen. Hij

zei slechts dat hij gekomen was

om de ‘lasten’ der mensen te

dragen. Niet dat hij van de schuldenlast zou kunnen verlossen,

maar wel dat hij het leven weer in harmonie wilde brengen met

JHWH. Het is JHWH Zelf die de zonden vergeeft na bekering en

berouw, zie brochure 477.

Het gaat in het God-dienen om het alles loslaten van jezelf, om

zelfovergave, om daarna in harmonie te komen met JHWH en de
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schepping. Dan mag een mens als vrijgekochte leven en wordt hij

gedragen. God leeft niet

ergens in een verre hemel,

maar in ons hart. Wie God

buiten zichzelf zoekt zal

Hem nooit vinden. Lees eens

de werken van Jakob

Boehme.  God is niet slechts

mét ons, zoals op de rand

van de gulden stond. Nee,

Hij is in ons. Wij zijn Zijn

beelddragers. Elke cel van ons is door Hem gemaakt en Hij heeft

van Zijn geest ons het leven geschonken.   Het is dan ook ons

recht dat Hij ons in alles voorziet. JHWH wil dat we Hem

daarvoor erkennen en danken, zonder in angst te leven. Het God-

dienen op deze wijze is voor de kerkelijke leiders niet

winstgevend. Zij houden de mensen liever

dom, spreken een aparte taal en gaan in

speciale gewaden gekleed (ambtskleding). Zij

parasiteren op de angst en onwetendheid der

mensen, waardoor zij hun macht kunnen

uitoefenen. Evenwel waren het juist de

geestelijken die de Inquisitie instelden, de

monniken die het buskruit uitvonden, en christenen die de a-

bommen lieten vallen op Japan. Wij zullen het christendom achter

ons moeten laten, het vaarwel dienen te zeggen, om tot een

waarachtig God-dienen te komen, zoals Abraham en velen na

hem!

Zijn er positieve kanten aan godsdienst?

Ja, er zijn ook positieve kanten aan godsdienst. In de ontwikkeling

van de mensheid zien we de trage vooruitgang van naïef naar meer

bewustwordend. Tijdens deze eeuwen durende ontwikkeling heeft
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de godsdienst veel goeds tegengehouden. Ze stond de

economische ontwikkeling in de weg. Ze heeft grote kapitalen

verkwist aan de bouw van ‘godshuizen’ (grote oneconomische

kathedralen, etc..). Ze heeft oorlogen gevoerd met alle leed

vandien. Ze heeft de wetenschap tegengehouden en mensen die

nieuwe dingen ontdekten op de brandstapels gebracht.  Ze heeft de

mensen arm gehouden door hun een rijk hiernamaals voor te

schilderen. Ondanks dat is de mensheid toch omhoog geklommen

d a n k z i j  d e

godsdienst. Uit de

p a r a s i t e r e n d e

geestelijkheid zijn

sommige mannen

e n  v r o u w e n

opgestaan die tot

g e l e e r d e

wetenschappers zijn

uitgegroeid.  De

beschaving is door

d e  g o d s d i e n s t

bevorderd, ook de

kunst en de moraal.

De lage en naieve

mensheid is door

g o d s d i e n s t  t e

bedrijven aangezet

om zich langzaam

maar zeker omhoog te bewegen. Zo zijn er ook nog goede dingen

te noemen betreffende de godsdienst. 

Wij lezen in de gelijkenis van de Farizeeër en de Tollenaar dat de

Tollenaar naar huis ging na zijn schuldbelijdenis en daar een kerk

ging stichten. Er kwamen velen zich aanmelden als lidmaat. O nee,

wij lazen het verkeerd. Het was de Farizeeër die uit hoogmoed in
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de laagte neerkeek op de mensen die niet leefden zoals hij.  Hij

had met zijn medebroeders een genootschap gevormd van

elitairen. Er waren scholen opgericht om de teksten der ouden

naarstig te bestuderen. Men was zeer vindingrijk om overal een

uitwijkmogelijkheid op te verzinnen, om zich niet strikt aan het

gebod van de wet te houden, etc.  Zeker, hij had ook goede

eigenschappen, maar die werden overgroeid door het onkruid van

eigenwillige godsdienst.   

Verzoening cruciaal

God dienen geschiedt uit dankbaarheid en liefde tot JHWH, waar

men zich houdt aan Gods verbond en inzettingen. Godsdienst

ontstaat waar mensen zich schuldig achten en de godheid willen

tevreden stellen, vooral wanneer men tegenspoed ervaart.  De

mens zou door en door zondig zijn volgens de geestelijken, van

zijn hoofdschedel af tot aan zijn voetzool toe, onbekwaam tot enig

goed en geneigd tot alle kwaad, volgens de Heidelbergse

Catechismus. Om hiervan verlost te kunnen worden bedacht de

geestelijkheid de rol van de zondebok, die plaatsvervangend kon

optreden. De verantwoordelijkheid van de mens nam men hiermee

geheel weg. Zonde, ja dat was iets duisters, en het loon op de

zonde was de dood. Dat was de bittere werkelijkheid die men de

mensen voor ogen hield. Zonde was niet meer rationeel voor de

mensen, maar omgevormd door de geestelijken tot een ritueel, nl..

tot iets dat men erfde van zijn voorgeslachten, de erfzondeleer.

Men voerde hiervoor onterecht psalm 51 aan. Het vlees (het

menselijk lichaam) werd zondig verklaard, zodat armoede en

vasten werd aangemoedigd om het vlees te laten versterven.  De

clerus maakte hiervan gretig misbruik door zich op die manier te

verrijken. De mensen werd armoede als ideaal voorgehouden, om

hun zonden af te kopen. Een offer moet immers pijn doen, anders

heeft het geen zin. Een bekeuring of boete moet de wetsovertreder

aantasten in zijn portemonnée, anders valt hij gemakkelijk in
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herhaling. Het offer zou een aangename reuk zijn in de neus van

de vertoornde godheid. De mens werd gezegd zijn leven aan te

vangen onder een zware schuldenlast van zijn voorouders, waarbij

alleen nog offers de goden zouden kunnen bevredigen. In Egypte

was er een rijk man die op schrift stelde wat hij in zijn leven reeds

had geofferd aan de goden. De lijst is indrukwekkend:  

113.433 slaven; 493.386 stuks vee; 88 schepen; 2756 gouden

beelden; 331.702 kruiken met honing en olie; 228.380 kruiken

wijn; 680.714 ganzen; 6.744.428 broden; 5.740.352 zakken met

munten.  Wat zijn wij dan toch maar nietige armoedzaaiers in

vergelijking met deze ‘edele’ Egyptenaar!

Een rechtvaardig man was in die zin een persoon die alle dingen

bij de goden had afbetaald. Er moest ook

nog bloed aan te pas komen, als losgeld.

De cultus die Paulus ontwierp werd door

hem op bloed gegrond, op het mensenoffer

van Jezus, en dat vindt vandaag de dag

nagenoeg geen enkele christen vreemd en

absurd. De Goddelijke rechter zou voor

eens en voor altijd tevreden zijn toen hij

bloed zag vloeien van een onschuldige. Op

geen andere wijze zouden de mensen

bewust kunnen worden van de vergeving

van hun zonden, dan door bloedige offers,

zo meende men en alzo werd hen voorgehouden. Deze nieuwe leer

van verzoening door voldoening is echter vreemd aan de Torah.

Het is JHWH die de zonden vergeeft na berouw, zie o.a. Ezechiël

33:14, Jeremia 50: 16-20. Het komt op bekering aan en het doen

van recht en gerechtigheid, nl.. het houden van de inzettingen des

levens.                                                    

Eens zal het onderscheid pas goed gezien worden tussen hen die

God dienen en hen die Hem niet dienen, zoals in Maleachi 3:18

staat. God dienen doet men vanuit het hart, thuis, in de
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binnenkamer. Dat hoeft iedereen niet te zien, maar het mag en kan

wél gezien worden, want een goede boom brengt goede vruchten

voort. Men kan niet voor een ander borg worden in het dienen van

God. Een vader of moeder kan niet garant staan voor hun kinderen

inzake de Goddelijke eis van het dienen van JHWH.  Wij zijn

geheel en al zelf verantwoordelijk.  Men kan verstandelijk exact

weten wat het dienen van God inhoudt, hoe dat eraan toe dient te

gaan, maar het evenwel niet doen met de daad. Dan leeft men

slechts vanuit zijn limbische

hersengedeelte. God dienen

komt vanuit het hart en de

hersens tam en is  een

levensproces. Dan is men

geheeld, heel gemaakt, uit één

stuk. De gespleten mens dient

God én de mammon.  In het

boek ‘Het mysterie van de

hersenstam’ zet de schrijver T.

van de Berk mooi uiteen wat

het  verschi l  is  tussen

verschillende hersengedeelten.

Ons verstand is gelokaliseerd

in de hersenstam (de cortex),

dat is de buitenste schil van de

grote hersenen. De kleine

h e r s e n e n  ( o o k  w e l

rept ielenbrein genoemd)

regelen de basisfuncties om te

overleven, zoals hartslag en

ademhaling, en ze zijn bij ons

evenwicht betrokken. De tussenhersenen (hersenstam) zijn

betrokken bij onze emoties, hartritme, lichaamstemperatuur,
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bloedsuikergehalte,etc.  Twee zeer belangrijke delen van de

hersenstam zijn:

a) het limbische systeem, en b) de reticulaire formatie.

In het limbische systeem ontstaan o.a. woede, vrees, verdriet, sex,

walging en blijschap. Dit systeem staat in verbinding met de

hersenstam en de organen als hart, longen, maag, etc. 

Het limbische systeem luistert niet naar woorden, maar is alleen

gevoelig voor beelden (rituelen). De droom vindt dan ook hier

haar oorsprong. Verslavingen worden vanuit hier veelal in stand

gehouden. Een verslaafde weet dikwijls wel wat goed en kwaad

voor hem is, maar zijn hersenstam trekt daarvan niets aan. Iets

weten is dan ook iets geheel anders dan het daadwerkelijk doen.

Dat zien we dan ook dikwijls in verslaafden, maar ook in

godsdienstige mensen. Men weet het wel, maar doet het niet!

De hersenstam activeert

o n s  b e w u s t z i j n .

Sommige zaken doen

wij bewust, anderen

v o l t r e k k e n  z i c h

onbewust. Ademhaling

e n  ha r t s l a g  ga a n

o n b e w u s t .  D i t

f u n d a m e n t e l e

levensproces verloopt

r i t m i s c h .  H e t  i s

samenpersen en weer

l o s l a t e n ,  i n -  e n

uitademen. Het leven dwingt ons die te doen, anders zouden wij

sterven. Wij zien dan ook dat leven en dood elkaar als het ware

passeren in deze onbewuste zaken. Wij hebben de zuurstof nodig

via inademing, en de afvoer van koolzuur door uitademing. Hieruit

blijkt dat wij ook niet los kunnen geraken van de buitenwereld. Uit

14     Verschil tussen God-dienen en godsdienst        No. 522

de lucht halen wij de zuurstof, die via fotosynthese via de bomen

en planten en zonne-energie tot stand komt. Wij maken deel uit

van een veel groter geheel dan wijzelf zijn. Dat maakt ons klein in

onszelf. Het blijkt uit

het voorgaande dat

onze hersenstam

geactiveerd dient te

worden om het

besluit te nemen God

te dienen zoals Hij

dat vraagt. vanuit

o n s  l i m b i s c h e

hersensysteem zullen

we  geen gehoor

g e v e n  a a n  d e

roepstem van de

Torah.  Wij dienen bewust te worden wie JHWH is, en hoe wij

Hem leren te dienen. van het luisteren en evenwel niet opvolgen

van Gods roepstem moet het komen tot een actie. De mens zou

onmachtig zijn het goede te doen. Nee, de mens is onwillig,

tegengekant, en deswege wél verantwoordelijk!

Zolang als men heimelijk kan doorgaan met het berusten in

onmacht, pleegt men godsdienst. Wanneer men met z’n onmacht

en onwil werkelijk geen raad meer weet en tot JHWH roept om

hulp, is de redding nabij. Zou men dan z’n Redder kunnen

vergeten? Dan volgt het God-dienen als vanzelf, uit dankbaarheid.

Hij immers heeft ons verlost van het verderf en gekroond met

goedertierenheid.  God-dienen gaat met geheel ons hart en alle

kracht, dus met geheel ons lichaam, materieel en spiritueel.

Godsdienst veracht in veel gevallen de stof en materie en noemt

dat ‘het slijk der aarde’, om zich alleen in het spirituele te

verheffen (geestdrijverij). God-dienen houdt in dat het materiële

het spirituele insluit, en het spirituele zich steeds materieel laat
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zien. Het God-dienen ziet in heel de schepping de hand van de

Schepper, vanaf het kleinste insectje tot de reusachtige bergen, in

planten, dieren en mensen, etc.  In vormen, kleuren en getallen,

overal erkent degene die God dient JHWH om Zijn grootheid.

Godsdienst negeert veelal het stoffelijke met de mond, maar zit er

toch aan vast gekluisterd. Ook al ziet men het aardse leven als een

woestijn, een noodzakelijk kwaad, waar doorheen men zo spoedig

mogelijk dient te reizen, toch onzegt men zich niet het wereldse

comfort en alle luxe.  Hoe is het christendom toch uitgegroeid tot

een jammerlijk kerkelijk instituut! Men leert elkaar de godsdienst

aan, terwijl het God-dienen ons wordt gegeven om niet. 

  

De  ge l i j ke n i s  v a n  de

barmhartige Samaritaan, zoals

d o o r  d e  e v a n g e l i s t e n

geschreven, met de pretentie

dat deze door Jezus zou zijn

uitgesproken, toont ons dat niet

de priester en leviet God

dienden, maar wel godsdienstig

waren. Ze waren druk met hun

plichten te vervullen aan ‘God’

gewijd in de tempel. Ze liepen

echter met een grote boog om

een volksgenoot heen die door rovers was mishandeld. Ze zagen

God niet in hun naaste, en onttrokken zich aan humanitaire hulp,

want ook daarin wordt God gediend. De Samaritaan toonde een

hart te hebben met een oog voor God en de éénheid van de

schepping, om elkaar tot een hand en voet te zijn.

Deut. 30 leert ons het volgende: 
8 Gij dan zult u bekeren, en der stemme van JHWH gehoorzaam zijn, en

gij zult doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede.

9  En JHWH, uw God, zal u doen overvloeien in al het werk uwer hand, in

de vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws
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lands, ten goede; want JHWH zal wederkeren, om Zich over u te verblijden

ten goede, gelijk als Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft;

10  Wanneer gij der stemme van JHWH, uws Gods, zult gehoorzaam zijn,

houdende Zijn geboden en Zijn inzettingen, die in dit wetboek geschreven

zijn; wanneer gij u zult bekeren tot JHWH, uw God, met uw ganse hart en

met uw ganse ziel.

11  Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet

verborgen, en dat is niet verre.

12  Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel

varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het

doen?

13  Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons

overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve

horen late, dat wij het doen?

14  Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te

doen.

15  Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en den dood,

en het kwade.

16  Want ik gebiede u heden, JHWH, uw God, lief te hebben, in Zijn

wegen te wandelen, en te houden Zijn geboden, en Zijn inzettingen, en Zijn

rechten, opdat gij levet en vermenigvuldiget, en JHWH, uw God, u zegene

in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven.

                                                                     

In andere gedeelten van de Bijbel wordt het God-dienen op

eenvoudige wijze uiteengezet als een praktische levenswandel, zie

o.a in Jesaja 33:15-16 en Psalm 15
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;

Psalm 15:1 Een psalm van David. JHWH, 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;
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4  In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die

JHWH 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.

Daniël en zijn drie vrienden

Een schitterend voorbeeld van God-dienen is ons gegeven in

Daniël en zijn drie vrienden. 

In Daniël was een voortreffelijker geest aanwezig dan in alle

andere hofdignitarissen, zodat de koning Darius hem tot hoofd

over allen stelde. Dat wekte jaloersheid op bij zijn collega’s, die

naarstig zochten op welke wijze zij Daniël zouden kunnen wippen

van zijn hoge positie. Zij konden niets bedenken, dan alleen

wanneer zij iets zouden vinden wat tegen de wet van Daniels God

in zou gaan. Zij hadden wel gezien dat Daniël een principieel man

was, waarmee zij hem vanwege zijn God-dienen niet zouden

kunnen manipuleren. Daniël zou inzake de wil van JHWH niets

tolereren, marchanderen noch toegeven. Welnu, zij vonden Daniël

steeds biddend voor een open venster, richting Jeruzalem,

driemaal per dag. Dat bracht hen op het sinister idee om de koning
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Darius om te kopen, door op diens hoogmoed en ijdelheid te

zinspelen. Darius werd gepaaid door zijn stafleden, zodat hij een

wet ondertekende dat niemand tot enige God mocht bidden in een

tijdsbestek van enkele weken, dan tot de koning Darius. De wet

werd van kracht door de bezegeling van Darius. Deze wet zou

Daniël de das omdoen. In deze opgezette

val zouden zij Daniël wel even vangen en

op geruisloze wijze liquideren, zodat zij

van hem af waren, zonder hun handen te

bevuilen. 

Het pakte echter anders uit. Daniël bleef

inderdaad standvastig en ging met zijn

God-dienend bidden naar goede

gewoonte door, driemaal per dag, voor

een open venster, zodat iedereen hem kon

zien. Geen valse schaamte, geen stiekum

gedoe. Daniël werd opgepakt, nadat zijn collega’s hem hadden

aangegeven. De koning Darius doorzag toen de verborgen

doelstellingen van zijn dienaren. Darius sprak met Daniël voordat

deze in de leeuwenkuil werd geworpen, zie Daniël hoofdstuk 6: 
14  Toen de koning deze rede hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelven,

en hij stelde het hart op Daniel om hem te verlossen; ja, tot den ondergang

der zon toe bemoeide hij zich, om hem te redden.

15  Toen kwamen die mannen met hopen tot den koning, en zij zeiden tot

den koning: Weet, o koning! dat der Meden en der Perzen wet is, dat geen

gebod noch ordonnantie, die de koning verordend heeft, mag veranderd

worden.

16  Toen beval de koning, en zij brachten Daniel voor, en wierpen hem in

den kuil der leeuwen; en de koning antwoordde en zeide tot Daniel: Uw

God, Dien gij geduriglijk eert, Die verlosse u!

17  En er werd een steen gebracht, en op den mond des kuils gelegd: en de

koning verzegelde denzelven met zijn ring, en met den ring zijner

geweldigen, opdat de wil aangaande Daniel niet zou veranderd worden.

18 Toen ging de koning naar zijn paleis, en overnachtte nuchteren, en liet

geen vreugdespel voor zich brengen; en zijn slaap week verre van hem.
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19  Toen stond de koning in den vroegen morgenstond met het licht op, en

hij ging met haast henen tot den kuil der leeuwen.

20  Als hij nu tot den kuil genaderd was, riep hij tot Daniel met een droeve

stem; de koning antwoordde en zeide tot Daniel: O Daniel, gij knecht des

levenden Gods! heeft ook uw God, Dien gij geduriglijk eert, u van de

leeuwen kunnen verlossen?

21  Toen sprak Daniel tot den koning: O koning, leef in eeuwigheid!

22  Mijn God heeft Zijn engel gezonden, en Hij heeft den muil der leeuwen

toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor Hem onschuld

in mij gevonden is; ook heb ik, o koning! tegen u geen misdaad gedaan.

23  Toen werd de koning bij zichzelven zeer vrolijk, en zeide, dat men

Daniel uit den kuil trekken zou. Toen Daniel uit den kuil opgetrokken was,

zo werd er geen schade aan hem gevonden, dewijl hij in zijn God geloofd

had.

24 Toen beval de koning, en zij brachten die mannen voor, die Daniel

overluid beschuldigd hadden, en zij wierpen in den kuil der leeuwen hen,

hun kinderen, en hun vrouwen; en zij kwamen niet op den grond des kuils,

of de leeuwen heersten over hen, zij vermorzelden ook al hun beenderen.

25  Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natien en tongen, die op

de ganse aarde woonden: Uw vrede worde vermenigvuldigd!

26  Van mij is een bevel gegeven, dat men in de ganse heerschappij mijns

koninkrijks beve en siddere voor het aangezicht van den God van Daniel;

want Hij is de levende God, en bestendig in eeuwigheden, en Zijn

koninkrijk is niet verderfelijk, en Zijn heerschappij is tot het einde toe.

27  Hij verlost en redt, en Hij doet tekenen en wonderen in den hemel en op

de aarde; Die heeft Daniel uit het geweld der leeuwen verlost.

28 Deze Daniel nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius, en in het

koninkrijk van Kores, den Perziaan.

De drie vrienden van Daniël waren Sadrach, Mesach en

Abednecho. Zij bogen niet voor het beeld dat Nebucadnezer had

opgericht, ondanks de dreiging van de vurige oven. Zij werden op

wonderbare wijze geholpen door JHWH’s engel. Zo zijn er nog

vele goede voorbeelden te noemen van mensen die God dienden,

niet uit sleur of gewoonte, niet als godsdienst in menselijke vorm,

maar in oprechtheid van hun hart. Het boek der martelaren staat er

vol van. De brede weg is wel de gemakkelijkste weg, waar men als
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Van de Roemeense cartonist Paval

Constantin, waarmee hij een prijs won. De

massa volgt de mammon

kuddiedieren elkaar volgt in het kwaad en genot. Onderstaande

cartoon toont ons dit duidelijk. 

Voor het volk als natie dat JHWH dient geldt het volgende:
Deuteronomium 33:29  Welgelukzalig zijt gij, o Israel! wie is u gelijk? gij

zijt een volk, verlost door JHWH, het Schild uwer hulp, en Die een Zwaard

is uwer hoogheid; daarom zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u

onderwerpen, en gij zult op hun hoogten treden!

En voor de mens die JHWH individueel dient geldt het volgende:
Psalmen 1:1  Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der

goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte

der spotters;

Psalmen 32:2  Welgelukzalig is de mens, dien JHWH de ongerechtigheid

niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.

Psalmen 119:1  Aleph. Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in

de wet van JHWH gaan.

Psalmen 119:2  Welgelukzalig zijn zij, die Zijn getuigenissen

onderhouden, die Hem van ganser harte zoeken;


