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De wereldbevolking wordt vanuit geestelijk oogpunt in twee groepen verdeeld, namelijk de kinderen van God en de kinderen van de duivel. Deze verdeling staat in verband met de twee grote
koninkrijken die met elkaar in een strijd verwikkeld zijn om het beheer van de mensheid - dat is
enerzijds Gods koninkrijk van waarheid, gerechtigheid en eeuwig leven, en anderzijds Satans koninkrijk van leugen, zonde en de eeuwige dood.
Er bestaat slechts één deur die toegang geeft tot Gods koninkrijk, en dat is Jezus Christus, Die de
straf gedragen heeft voor de hele mensheid (Efeziërs 1:7). Ieder die aan Gods koninkrijk wil toebehoren, moet door bekering en wedergeboorte een kind van de hemelse Vader en een discipel worden van Zijn eniggeboren Zoon. Alle mensen buiten Christus zijn uitgesloten: “Wie de Zoon heeft,
heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet” (1 Johannes 5:12). Paulus zegt
aan de Galaten die hun geloof in de Heer Jezus beleden hebben: “Want u bent allen kinderen van
God door het geloof in Christus Jezus” (Galaten 3:26). Hij die waarlijk in Christus gelooft, wordt
door de Heilige Geest wedergeboren en geleid: “Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God” (Romeinen 8:14). De Geest bedient het genadewerk van de
Heer Jezus aan ons.
Daartegenover is er een grote meerderheid ongeredden die niet de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest in hun leven hebben. De Heer Jezus heeft van de ongeredde vormgodsdienstigen gezegd: “U
bent uit de vader, de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en is in de waarheid niet staande gebleven, want er is in hem geen waarheid
… want hij is een leugenaar en de vader van de leugen” (Johannes 8:44). De duivel is een valse god
die erop uit is de mensheid te misleiden en hen van de ware God en Zijn Zoon af te schermen. Hij
verblindt hun geest opdat zij de evangelieboodschap niet zouden verstaan en geloven: “Van hen
geldt dat de god van deze wereld de overleggingen van de ongelovigen heeft verblind, opdat de
verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet
zou bestralen” (2 Korinthiërs 4:4).
De kinderen van God en de kinderen van Satan worden uitgebeeld als de bewandelaars van respectievelijk de smalle en de brede weg1, die naar tegenovergestelde bestemmingen leiden: de ene naar de hemel en
de andere naar het verderf. Deze twee wegen maken
een classificatie van alle mensen in twee groepen. In
de praktijk wonen zij echter onder elkaar en het is niet
altijd gemakkelijk te bepalen wie van hen tot een van
de twee groepen behoort. De rechtvaardigen (door
geloof in Christus) en de onrechtvaardigen (zonder
Christus) zijn zoals koren en onkruid dat samen op
dezelfde akker gezaaid werd maar die pas in de oogst“Breed is de weg die naar het verderf leidt” Mt 7:13
tijd van elkaar gescheiden zullen worden (Mattheüs
13:24-30). Ieders karakter wordt geopenbaard door zijn werken - het zijn ofwel goede vruchten,
ofwel de onvruchtbare werken van de duisternis.
De geredden en ongeredden werken samen, leven samen en ze kunnen zelfs als gehuwden ten
nauwste met elkaar verbonden zijn. Vele ongeredden doen zich moreel voor als “goede mensen”,
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maar niemand kan de geestelijke duisternis in zijn hart verdrijven door zelf zijn zondeschuld te bedekken. Uiteindelijk zullen deze twee groepen radicaal van elkaar gescheiden worden: “Ik zeg u: In
die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden”
(Lukas 17:34-36). Hierin zijn ook de afgestorvenen begrepen, want voor alle geredden zal er een
“opstanding ten leven” zijn, en voor alle ongeredden een “opstanding ten oordeel” (Johannes 5:29).
Deze zaak is zo uiterst belangrijk dat wij absolute duidelijkheid moeten hebben over onze geestelijke toestand - zoveel temeer omdat alle mensen geboren worden als zondaars die hun gevallen natuur van Adam geërfd hebben (Romeinen 5:12). Niemand wordt als een kind van God op de smalle
weg geboren, ook niet de kinderen van christenen, en daarom moet er een tweede, een geestelijke
geboorte plaatsvinden opdat wij de heilige natuur van de Laatste Adam, Jezus Christus, kunnen
ontvangen en overgeplaatst worden naar de smalle weg (Romeinen 5:12-19). Deze overgang uit de
duisternis naar het licht is een erg duidelijke stap van bekering die in geloof moet gedaan worden en
waarvan elke gelovige moet kunnen getuigen:
“En u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de misdaden en de zonden, 2 waarin
u voorheen gewandeld hebt, naar het tijdperk van deze wereld, naar de overste van de macht der
lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid, 3 te midden van wie ook
wij allen voorheen verkeerd hebben in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de
gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, zoals ook de anderen. 4 Maar God,
Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5
ook toen wij dood waren door de misdaden, levend gemaakt met Christus - uit genade bent u zalig
geworden” (Efeziërs 2:1-5; vgl. Kolossenzen 1:13-14).
Paulus zegt tot de Korinthiërs, die uit de duisternis naar het licht van God overgegaan zijn, dat zij
geen plaats moeten geven aan het kwaad en in alle opzichten moeten leven als veranderde mensen:
“Dwaal niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen
gemeenschap hebben, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk
van God niet beërven. En sommigen van u zijn dat geweest, maar u bent schoongewassen, en geheiligd, en gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God”
(1 Korinthiërs 6:10-11).
Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping, het oude is dan voorbijgegaan en alles is
nieuw geworden (2 Korinthiërs 5:17). De donkere gedachten van veroordeling zijn door vrede en
vergiffenis vervangen. Waar geestelijke doodsheid was is er een nieuw geestelijk leven gekomen.
Waar verslaving aan zonde was, is er vergiffenis en vrijheid gekomen. Waar nederlaag tegen verzoeking was, is er overwinning gekomen. Door de inwoning van de Heilige Geest omstraalt het
licht van de Heer Zijn tegenwoordigheid ons leven, zodat we onderscheid kunnen maken tussen
goed en kwaad. Wij hoeven niet meer volgens de verdraaide waarden van onze oude, verdorven
natuur te wandelen, maar we kunnen door de genade van de Heer werken doen die bij de bekering
passen. Deze werken vormen de vrucht van de Heilige Geest en ze hebben eeuwigheidswaarde.
Als kinderen van het licht hebben wij een duidelijke missie in een geestelijk donkere wereld. Het
feit dat geredden en ongeredden samen in de wereld wonen, en in feite elke dag in contact met elkaar leven, stelt christenen in staat om de boodschap van redding gemakkelijker uit te dragen. Wij
zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Wij moeten niet zoals de wereldlingen worden, maar
“schijnen zoals lichten te midden van een krom en verdraaid geslacht” (Filippenzen 2:15). Onze
liefde voor de Heer mag niet verkoelen door om te kijken nadat wij de hand aan de ploeg geslagen
hebben, maar we moeten vaststaan in de vrijheid waarvoor Christus ons gekocht heeft.
Dit soort van leven vereist een levenslange betrokkenheid bij het werk van de Heer op aarde. Als
bewandelaars van de smalle weg worden wij geroepen “opdat u de deugden zou verkondigen van
Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht” (1 Petrus 2:9). Alle geredden
moeten getuigen van Christus zijn (Hand. 1:8) - niet slechts predikers. Wij zijn uitgered uit de tegenwoordige boze wereld (Gal. 1:4), en we moeten anderen helpen ook deze verlossing deelachtig
te worden. De toorn van God rust op de kinderen van de ongehoorzaamheid (Efeziërs 5:6; Kolos2

senzen 3:6), daarom is het van levensbelang dat zij de boodschap van verlossing van ons zullen
horen opdat ook zij naar de smalle weg overkomen en een hoopvolle toekomst kunnen hebben.
Als getuigen van Christus moeten wij in de volheid van de Geest wandelen, want anders kunnen wij
geen toonbeelden zijn van Zijn reddende genade. Mensen moeten de vrucht van de Heilige Geest in
ons leven kunnen zien, want dan alleen zullen zij een idee krijgen van het grote verschil dat de Heer
Jezus in de levens van Zijn discipelen kan maken. Als onze oude natuur niet gekruisigd is, kunnen
we niet door de Geest wandelen (Galaten 5:16-17; 6:14). Bent u van al uw zonden verlost en identificeert u zich dagelijks zodanig met het kruis van de Heer Jezus dat de heiligheid van Zijn opstandingsleven boven enige twijfel in uw leven zichtbaar is (Lukas 9:23; Romeinen 6:5-6; Filippenzen
3:10)? De wereld moet kunnen zien dat wij de Heer Jezus toebehoren en dat we voor de zonde gestorven zijn:
“En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet. 6
Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. 7 Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig
zoals Hij rechtvaardig is. 8 Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het
begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou.
9 Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. 10 Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de
duivel te herkennen. Ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn
broeder niet liefheeft” (1 Johannes 3:5-10).
Het grijze gebied van misleiding
Hoewel er een duidelijk onderscheid bestaat tussen geestelijk licht en geestelijke duisternis, is er
ook een grijs gebied van vormgodsdienstigheid. Zij die dit beoefenen geven voor dat zij goede mensen zijn die op de smalle weg lopen en de Heer toebehoren. Zij dienen de Heer echter met hun goede werken en eren Hem met hun lippen, maar hun harten zijn koud en niet wedergeboren. Jezus
Christus heeft van Israël gezegd: “Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt
zich ver bij Mij vandaan … U zet mooi Gods gebod aan de kant om u aan uw overlevering te houden” (Markus 7:6, 9).
De meerderheid van de Israëlieten heeft zich beschouwd als leden van het verbondsvolk en ze hebben zich als zodanig van het ongeredde heidendom onderscheiden. Maar zij hebben slechts godsdienstige tradities in stand gehouden zonder dat zij een relatie hadden met de Heer. Deze mensen
waren in een grijs gebied van vormgodsdienstigheid gevangen, waarin zij geen heidenen waren
maar ook geen gelovigen met besneden (veranderde) harten die de Heer in Geest en waarheid dienden. Zij waren vormgodsdienstig en verloren. Zij hebben deze verlorenheid achter een rookscherm
van godsdienstige tradities verborgen en zich voorgedaan alsof zij Gods volk zijn.
Hetzelfde grijze gebied van vormgodsdienstigheid bestaat ook in een nieuwtestamentische gedaante
onder niet-joodse volken. Lidmaatschap van een evangelische gemeente is geen waarborg voor iemands redding, want het is best mogelijk dat in die omstandigheden slechts lippendienst aan de
Heer bewezen wordt. Paulus heeft Timotheüs gewaarschuwd voor mensen die in zonden leven,
maar die zich nochtans schuilen achter een “schijn van godsvrucht” (2 Timotheüs 3:1-5). Zij zijn uiterlijk schijngodsdienstig, als gevolg van hun kerklidmaatschap, sacramentsbeoefening en financiele bijdragen, maar zij hebben niet de wedergeboorte en de kracht van de Heilige Geest in hun leven. Zulke mensen zijn ongeredde, geestelijk krachteloze slaven van de zonde die slechts voor vermaak, materialisme en ijdele eer leven, maar tegelijk maken zij er aanspraak op christenen te zijn
die de weg bewandelen naar de hemel toe.
Paulus’ opdracht voor zijn jonge medewerker was: “Keer u ook van hen af” (2 Timotheüs 3:5). Zij
leren altijd maar kunnen nooit tot kennis van de waarheid komen (2 Timotheüs 3:7). Zij zitten jaar
na jaar in kerken waar hen meestal slechts verwaterde boodschappen opgedist worden, en komen
nooit tot een zaligmakende kennis van Gods vereisten van wedergeboorte en heiliging. Zelfs al horen zij deze boodschap, verharden zij hun harten. Deze ongeredden zullen ondanks hun kerklidmaatschap en vormgodsdienstige inspanningen afgewezen worden omdat zij geen waarlijke ont3

moeting met de Heer Jezus gehad hebben. Zij zullen tevergeefs roemen in hun kerkbijwoning en
goede werken die zelfs in de naam van Jezus gedaan werden, maar de Heer zal hen zeggen: “Ik heb
u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!” (Mattheüs 7:21-23). Een uiterlijke
schijngedaante van godsvrucht is niet voldoende om van iemand een christen te maken.
Kerkleiders moeten in grote mate verantwoordelijk gesteld worden voor het verschijnsel van vormgodsdienstigheid, want zij zijn het die afwijken van de gezonde leer van de Bijbel. Ter wille van de
populariteit en de verzekering van continue financiële bijdragen, stellen zij allen gerust en preken
zij iedereen zalig. Zij spelen in op hun vleselijke lidmaten en bewandelen samen de weg van een
dode vormgodsdienst: “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen,
maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot
verzinsels” (2 Timotheüs 4:3-4). Met makkelijke woorden word je de hemel aangeboden, maar de
eisen van bekering (omkering) en zondebelijdenis worden niet verkondigd.
De afvallige lidmaten die van lage standaarden en een niet-veroordelende boodschap houden, hebben evenzo schuld aan de verwerping van de gezonde bijbelse leer als hun voorgangers. Zij volgen
dit soort predikers, wonen hun diensten bij, kopen hun boeken en geven hen ruime financiële bijdragen. Hiermee moedigen zij de verzinsels en leugens aan die door die leraars verkondigd worden,
en als gevolg daarvan geven zij een slechte naam aan predikers die de bijbelse standaarden trouw
blijven en die het toenemende verval ontmaskeren.
Een van de zovele populaire verzinsels die verkondigd worden, is dat van het positief denken. In
deze benadering worden licht en duisternis niet tegenover elkaar gesteld, omdat zonde, oordeel en
straf als negatieve gedachten beschouwd worden die liever verzwegen worden. Niemand wordt
zondaar genoemd. Gods straf over zonde wordt niet verkondigd, en daarom wordt ook het kruis als
een symbool van oordeel over zonde niet genoemd. Slechts positieve gedachten worden geuit, over
hoe God iedereen liefheeft en hen wil zegenen en helpen om hun volle potentieel te bereiken.
Dit moderne, doelgerichte leven is echter mensgericht en begint niet bij het kruis en de belijdenis
van zonde, en daarom is dit een leven dat op het zand van zelfmisleiding gebouwd is. De aanhangers hiervan worden niet door de Heilige Geest geleid, maar worden door beloften van succes, rijkdom en voorspoed tot hogere niveaus aangespoord. Om hun geweten te sussen worden zij betrokken bij programma’s van welzijnszorg, maar niet bij echte evangelisatie.
Het noodzakelijke gevolg van halve waarheden is geestelijke misleiding door middel van een valse
zelfverlossingsleer. Deze humanistische benadering is erg populair en het leidt naar de snelle toename van een ongered naamchristendom waarin mensen slechts een schijn van godsvrucht bezitten.
Talloze mensen stromen naar megakerken, luisteren naar “christelijke” popmuziek en welklinkende
motiveringspraatjes waarin het evangelie van Jezus Christus helemaal niet tot zijn recht komt. Men
zal zich dringend moeten realiseren wat het einddoel is van de vijand der zielen en zijn verscherpte
veldtocht van misleiding op het christelijke erf.
Een valse Jezus
Het eindtijdse Christendom wordt aan een geweldige druk blootgesteld om van bijbelse leerstellingen af te wijken, om zodoende overgeleverd te worden aan het misleidende evangelie van de nieuwe wereldorde en zijn valse Christus. Dit is een wereldwijde beweging die als de grote afval van de
laatste dagen beschreven wordt (2 Thessalonicenzen 2:3-4). In dit proces wordt de zuivere leer van
de Bijbel door duivels geïnspireerde leringen vervangen: “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in
latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende
geesten en leringen van demonen” (1 Timotheüs 4:1). Zij die misleid worden beseffen niet dat de
duivel achter het vervalste evangelie staat, een schijnevangelie dat hen met mooie woorden verkondigd wordt en dat aanvaard wordt zonder tegenspraak (2 Korinthiërs 11:3-4).
Het grote doel van deze nieuwe zienswijzen is de ware Jezus te vervangen door een valse Jezus. Er
vindt een postmoderne deconstructie plaats van de bijbelse Jezus, waarin Hij van Zijn bovennatuurlijkheid en goddelijke attributen ontdaan wordt en dan als de “historische Jezus” van de moderne
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theologie voorgehouden wordt. Wanneer dit gebeurt, is de bijbelse Jezus aan het beeld van de Antichrist gelijkvormig gemaakt, maar hij wordt nog steeds “Jezus” genoemd.
De wereld bevindt zich reeds in een vergevorderd stadium van misleiding, waarin de maagdelijke
geboorte, godheid, wonderwerken, plaatsvervangende dood, opstanding en hemelvaart van de ware
Jezus door een toenemend aantal mensen ontkend wordt in christelijke kerken. In het proces wordt
de bijbelse Jezus stelselmatig veranderd in een “andere Jezus” die binnen het verband van een vals
evangelie onder de invloed van Satans verleidende geesten verkondigd wordt (2 Korinthiërs 11:34). Nu ligt de weg open voor de verschijning van, en de wereldwijde overname door de eindtijdse
valse Jezus, die in de Bijbel als de Antichrist en als een beest beschreven wordt. Hij zal door een
misleide wereld aanvaard en door iedereen als een vredestichter aanbeden worden (Openbaring 13).
Satan wil geenszins de christenheid2 en andere godsdiensten vernietigen - hij wil hen naar zijn hand
kneden - zodat het hele mensdom hem als de universele God van alle geloven zal aanbidden (Daniël
11:36-38; 2 Korinthiërs 4:4; 2 Thessalonicenzen 2:4). Dit kan slechts gebeuren met mensen die
reeds misleid zijn, want zij zullen zich massaal openstellen voor de wonderwerken en het bovennatuurlijke machtsspel van de “Valse Profeet”3 en zodoende onder het beheer en de geestelijke verblinding komen van verleidende geesten (2 Thessalonicenzen 2:8-12; Openbaring 13:11-15).
Wij leven in de tijd dichtbij de geheime komst van de hemelse Bruidegom voor Zijn bruidsgemeente en de openbaring kort daarna van de valse Christus van alle geloven. Wij zullen meer dan ooit
tevoren acht moeten slaan op de vele waarschuwingen voor de Kerk tegen misleiding (1 Timotheüs
4:1; 2 Timotheüs 3:13; Efeziërs 5:6; 1 Johannes 2:26; 3:7; Openbaring 20:3).
De grote eindtijdse misleiding wordt gebracht in de naam van Jezus, maar deze is duidelijk niet de
Jezus van de Schrift. Men verkondigt een valse, oecumenische Jezus uit het koninkrijk van de duisternis, en de hele wereld wordt voorbereid om hem in bewondering na te volgen. Naamchristenen,
die onkundig zijn met betrekking tot bijbelse profetieën, zijn makkelijke slachtoffers van deze misleiding. Zij verloochenen makkelijk de ware Jezus en Zijn echte boodschap van verlossing.
De oplossing
De enige oplossing voor deze ernstige situatie van misleiding is de verkondiging van de juiste, bijbelse Jezus en Zijn evangelie van bekering en vergiffenis van zonde (vgl. Lukas 24:46-48; Handelingen 17:30; Efeziërs 1:7). Het is de enige manier om te verzekeren dat mensen op de smalle weg
lopen die naar de hemel leidt. Valse leraren en profeten proberen nu alles te doen wat in hun vermogen ligt om mensen het brede pad van onbeperkte menselijke vrijheden en oecumenische compromissen voor te houden als het juiste pad dat naar de hemel leidt. Zij beweren dat alle mensen
naar de hemel gaan omdat er, volgens hen, geen duivel of een hel bestaat en dus geen bestraffing
van zondaars.
De smalle weg wordt geminacht als de zienswijze van een klein groepje christelijke fundamentalisten, die helemaal uit de pas lopen van Gods plan voor het mensdom. Zij worden beschouwd als een
bedreiging voor de samenleving omdat zij zo sterk op bijbelse waarheden staan en iedereen veroordelen die deze niet eerbiedigen. Dit kleine groepje evangelische christenen zal in toenemende mate
door de wereld verworpen en ook vervolgd worden omdat zij niet willen meedoen met de zienswijzen en handelingen van de misleide meerderheid. Wij mogen ons daardoor niet van streek laten
brengen, maar we moeten Paulus’ raad volgen: “Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen.
Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle” (2 Timotheüs 4:5).
Er is voor ons slechts één pad, naar voren toe, en dit is de smalle weg naar de hemel. Luister niet
naar valse leraars en profeten die voor financieel gewin, aanzien en oecumenische erkenning, geloofwaardigheid aan de brede weg geven door middel van verzinsels en leugens. Wij moeten ons
niet door onze minderheidspositie laten ontmoedigen en niet beginnen met het pad naar de hemel
breder te maken, voor ieders gerief - het is en blijft een smal pad. De Heer Jezus heeft gezegd:
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Dit is het christelijke getuigenis op aarde, met daarin ware én onware christenen (naamchristenen). Deze laatsten vormen de overgrote meerderheid, en ze nemen alsmaar toe.
3
De “Valse Profeet” (Op. 16:13; 19:20), of het “beest uit de aarde” (Op. 13:11-18), is de valse Messias of Antichrist.
Lees hierover in http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf.
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“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt,
en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar
het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten,
die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten
zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?” (Mattheus 7:13-16).
Het moet ons grote doel in het leven zijn om zodanig aan de Heer Jezus en Zijn Woord trouw te
blijven dat Hij op een dag ook tot ons zal kunnen zeggen: “u hebt Mijn Woord in acht genomen en
Mijn Naam niet verloochend” (Openbaring 3:8). Het Woord van de Heer zal tot in de kleinste details letterlijk vervuld worden, en daarom moet dit Woord in al zijn details en consequenties verkondigd worden. Ook moet Jezus’ verheven Naam als Verlosser, God en Koning in ere gehouden
worden, want “want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor
wij zalig moeten worden” (Handelingen 4:12).
Het zijn slechts de waakzame en trouwe christenen die waardig geacht zullen worden om opgenomen te worden wanneer de Bruidegom komt: “Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten
had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou
hebben laten inbreken. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken,
zal de Zoon des mensen komen” (Mattheüs 24:43-44). Wij mogen niet links of rechts van de smalle
weg afwijken.
De Heer Jezus verdraagt geen compromismakers die de integriteit van de Bijbel aantasten door deze
in vraag te stellen en te verdraaien om hem voor zondaars aanvaardbaarder te maken, want zij zijn
het die de mensen hun gehoor strelen en de brede weg goedpraten. Hij zoekt getrouwe dienstknechten die het Woord van de waarheid recht snijden en met overtuiging naar anderen uitdragen
(2 Timotheüs 2:15). We moeten onszelf ertoe verbinden om de hele raad Gods te verkondigen - ook
het profetische woord (Handelingen 20:27; 1 Thessalonicenzen 5:20). Predikers moeten niet slechts
Gods liefde en genade verkondigen, maar ook Zijn toorn en oordelen over alle zondaars die weigeren zich op grond van Zijn Woord te bekeren. Allen moeten voor een duidelijke keuze gesteld worden, want er zijn slechts twee wegen die bewandeld kunnen worden. De weg van de Heer kan
slechts door Zijn genade en slechts volgens Zijn voorwaarden betreden worden. Toegewijde discipelen krijgen van de Heilige Geest de kracht om op de smalle weg te kunnen volharden tot het eind.

Lees ook:
o Alle mensen zijn kinderen van God?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kinderenGods.pdf
o Het onkruid op de akker: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onkruid-tussen-tarwe.pdf
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