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Van compromis tot capitulatie
Tijdens Jezus’ aardse bediening werden de menigten die Hem volgden vrij groot. Hij was, wat men
vandaag zou noemen, een “celebrety” en een “succes”, maar dat was nog voordat het kruis dichtbij
kwam.
Het Evangelie van Johannes vertelt: “En een grote menigte volgde Hem, omdat zij Zijn tekenen
zagen die Hij deed aan de zieken” (Johannes 6:2). Toen Jezus op een dag de ogen opsloeg en zag
dat een grote menigte tot Hem kwam (Johannes 6:5), wist Hij dat zij iets moesten eten. En dus nam
Hij “vijf gerstebroden en 2 visjes” (Johannes 6:9) die onder hen gevonden werden en gaf zijn volgelingen te eten. Het aantal mannen alleen al bedroeg vijfduizend (Johannes 6:10).
Als we de verlokkende tactieken in beschouwing nemen die veel kerken vandaag toepassen om de
massa’s aan te trekken, is het belangrijk op te merken dat Jezus voedsel, of de belofte ervan, niet
zomaar gebruikte om de mensen te verleiden Hem te volgen. De menigte was reeds aanwezig om
deze “profeet” te zien en te horen, maar in Zijn medeleven zag Hij erop toe dat zij gevoed werden.
Met andere woorden: Hij lokte hen niet met voedsel of met iets anders - Hij kwam gewoon tegemoet aan hun noden, op dat moment.
“Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij: Deze is werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou. Omdat Jezus dan wist dat zij zouden komen en
Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op
de berg, Hij Zelf alleen” – Johannes 6:14-15
Zoals bovenstaande passage onthult, wilde Jezus niet ingaan op hun pogingen Hem tot hun koning
te maken, omdat zij nog niet begrepen waarom Hij was gekomen. Zij wisten alleen dat zolang Hij in
hun midden was, zij volop te eten zouden hebben. Hun bezorgdheid richtte zich niet op hun eigen
zielen, maar op hun magen, waarvoor de Heer hen al de volgende dag een uitbrander gaf:
“Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: u zoekt Mij, niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent” – Johannes 6:26
Kan u zich vandaag voorstellen dat een pastor van een locale kerk openlijk de bezoekers of de leden
zou berispen voor zoiets? De meesten van ons zouden zo’n uitspraak hard en contraproductief vinden, niet?
Alles wat zij wilden was voedsel. Nu, vanuit deze fysieke behoefte, leerde Hij hen iets nieuws:
“Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven,
dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld” – Johannes 6:27
Maar in plaats van te begrijpen dat hun prioriteiten helemaal fout waren en een diepere geestelijke
waarheid te willen leren, betwijfelden zij Hem en vroegen een teken. Zij zeiden dat Mozes hun vaderen brood uit de hemel te eten had gegeven, waarop Jezus dan antwoordde:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven; maar Mijn
Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is Hij Die uit de hemel
neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. … En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer
dorst hebben” – Johannes 6:32-33,35
Maar de joden klaagden en trokken Hem in twijfel, door te zeggen: “Is Deze niet Jezus, de Zoon
van Jozef, van Wie wij de vader en moeder kennen?” – Johannes 6:42.
En dan zei Jezus tot hen voluit:
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“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het Brood
des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven” – Johannes 6:47-49
En toen gebeurde er iets significants.
Jezus kon hier gestopt hebben, hun manna gegeven en nog enkele wonderen gedaan hebben, en
verder hun beschuldigingen, misplaatst geloof en misleide motieven genegeerd hebben in het belang van “kerkgroei” (futuristisch gesproken) - maar in plaats van de menigte te bespelen met “meer
brood en circus”, besloot Hij in die menigte de twijfelaars en klagers eruit te selecteren (iets wat
hedendaagse predikers en leraars nooit zouden doen), omdat Hij meer geïnteresseerd was in de
grootte van iemands geloof dan in de grootte van de menigte rond Hem. Jezus wist heel goed dat
wat Hij zou gaan zeggen velen zou ergeren - zij zouden weggaan en nooit meer terugkomen.
Niettemin zei Hij:
“Ik ben het Levende Brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij
leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. 52 De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden: Hoe kan Deze ons Zijn
vlees te eten geven? 53 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees
van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. 54 Wie
Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken op de
laatste dag. 55 Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. 56 Wie
Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem” – Johannes 6:51-56
Het Evangelie zegt wat verder: “Van toen af trokken velen van Zijn discipelen Zich terug en wandelden niet meer met Hem” (Johannes 6:66).
Wat een sterk contrast met hedendaagse kerkleiders, die absoluut weigeren iemand aanstoot te geven, en zeker niet middels de rauwe waarheid van Gods Woord. Het vereist een echt en zeldzaam
geloof om ronduit en waarheidsvol te prediken - een geloof dat kerkgroei in Gods handen laat, in
plaats van de verlokkingen, schema’s en strategieën van mensen.
Ziet u, Jezus zei nog iets anders tot deze menigte wat veel hedendaagse voorgangers blijken te vergeten: “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal
hem opwekken op de laatste dag” (Johannes 6:44).
Wat blijft er dan voor ons over dan de hele raad Gods te prediken, wat er ook mag komen of wie
zich ook beledigd mocht voelen? Liefde houdt de waarheid niet tegen dat je een menigte enkel kan
vasthouden wanneer het Woord van God vervangen wordt door iets gemakkelijkers voor het geweten en iets productievers voor de aantallen.
Zo, waar naartoe leidt dit de niet-aanstootgevende kerk?
Wel, aan het eind van dit artikel plaats ik wat links naar enkele gepubliceerde verslagen over wat
verscheidene populaire kerken tijdens het weekend deden om menigten te trekken naar hun paasdiensten. Wat u zult lezen is beslist niet nieuw. Maar hoe afschuwelijk deze voorbeelden ook zijn,
geloof ik niet dat we de bodem ervan al gezien hebben.
Alhoewel er variërende extremiteiten zijn waartoe kerken in staat zijn om aanwezigheid, lidmaatschap en participatie te doen toenemen, is het de trouweloze en principeloze praktijk van pragmatisme die zij allen gemeen hebben. Overtuigd dat ze zijn dat het doel de middelen heiligt, falen zij
die er zich aan overgeven het tragische spirituele eind ervan te onderscheiden - altijd aangemoedigd
door de verrukte massa’s die samenkomen om aan het vlees te voldoen ten koste van de ziel.
Zij komen naar de concerten, carnavals en circussen die zij “kerk” noemen, zonder vreze Gods,
noch geloof; en als zij binnenkomen onder de hoge zoldering, de grote schermen en de schitterende
lichten, vleien we hen, amuseren we hen en plezieren we hen op elke denkbare manier, in de hoop
dat zij ons genoeg zullen mogen om terug te keren voor meer.
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Charles Spurgeon had gelijk toen hij reeds in de 19de eeuw de vraag stelde of wij “Feeding Sheep or
Amusing Goats?”1 - schapen voeden of bokken amuseren?
Wat ik denk dat u zal vaststellen in de nieuwsberichten hieronder is dat het hedendaagse, zogenaamde “christendom” ver doorgeschoven is van de onbijbelse “niet-aanstootgevende” agenda naar
iets veel ergers. Het hedendaagse “christendom” gaat niet langer compromissen aan, en wedijvert
niet langer met de cultuur voor de “relevantie” - het capituleert, het geeft er zich aan over, met al
zijn corruptie, in een poging om te overleven.
En terwijl u deze ontstellende berichten leest, hou dan in gedachten dat de Heer Zijn volgelingen al
tuchtigde omdat zij kwamen voor het voedsel.
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