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Een vraag die ik mij soms stel is: “Moet ik blijven zwijgen?”
Bij vele gelegenheden en van verschillende mensen heb ik hatelijke en gemene brieven gekregen
waarin ik wordt beschuldigd haat te zaaien, gewoon omdat ik mijn stem verheven heb om te waarschuwen tegen hen die afvallig zijn en compromissen maken. Ik word ervan beschuldigd niet lief te
hebben, dikwijls door hen die in hun bijtende beschuldigingen helemaal geen liefde tonen.
Ik vraag me af of ons leven niet een pak makkelijker zou zijn indien ik gewoon zou zwijgen over
deze zaken en ik aan de Heer zou vragen om Zelf zorg te dragen voor deze valse profeten en valse
leraars.
Zou het niet makkelijker zijn om eerder positief te zijn dan negatief, enkel het Evangelie te verkondigen en me geen zorgen te maken over de liberalen, precies zoals de oecumenischen en de compromismakers dat doen? Het antwoord op zo’n een vraag is eenvoudig: Ja, het zou een stuk makkelijker zijn om het stilzwijgen te bewaren of positief te zijn.
Maar welke bevelen heeft onze Heer Jezus Christus ons gegeven via Zijn apostelen?
Judas wenste te schrijven over de algemene leer van het behoud maar vond het ook nodig te waarschuwen tegen sommige mensen:
“Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen …” (Judas 4).
Paulus bracht drie volle jaren door bij de Efeziërs en waarschuwde hen dag en nacht met tranen
over de wrede wolven en de verdorvenen van binnenin. Paulus vermaande ons om altijd de waarheid te spreken:
“Legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een ieder met zijn naaste; want wij zijn elkanders
leden” (Efeziërs 4:25).
Paulus predikte het Evangelie maar zweeg daarbij niet over de valse leraars en ongehoorzame broeders.
Ja, het zou veel gemakkelijker zijn van het stilzwijgen te bewaren en nooit negatief te zijn, maar die
regel volgen is Gods Woord ongehoorzaam zijn.
Moge de Heer ons helpen om nooit nodeloos beledigend te zijn maar te beseffen dat het onze verantwoordelijkheid is Gód te behagen en niet mensen.
Degenen die het niet eens zijn met onze bijbelse stellingname komen soms met de volgende uitspraak: “God zegent de bediening van die-en-die, en God zou hem nooit zegenen indien hij fout zou
handelen”. Maar dat is een menselijke redenatie, niet het woord van God.
Jezus Christus zei ons van God: “Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over
rechtvaardigen en onrechtvaardigen” (Mattheüs 5:45). God gebruikte Samson, maar dat betekent
niet dat God het karakter van Samson onderschreef of al zijn daden. God zegende en gebruikte David, maar dat betekent niet dat God akkoord ging met Davids zonde met de vrouw van Uria.
Teveel godsdienstige mensen vluchten voor controverse1 en zij willen dat de waarheid wordt gezegd zonder te verwijzen naar degenen die de tegenovergestelde, foute leer aanhangen. Voor hen
zijn controverse en ongeestelijkheid synonieme termen, en het tegenstaan van wat fout is wordt beschouwd als strijdig met de christelijke zachtaardigheid.
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Het is een ernstige zaak een wachter te zijn, omdat de bestemming van kostbare zielen op het spel
staat - Ezechiël 3:16-21 en 33:1-9.
“Mensenkind! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls; zo zult gij het woord uit
Mijn mond horen, en hen van Mijnentwege waarschuwen. Als Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult
de dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet, om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen” (Ezechiël 3:17-18)
De wachter moet zeer alert blijven, bij elke omstandigheid en mag niet bang zijn om alarm te slaan.
Blinde wachters zijn niet getrouw, zoals geschreven staat in Jesaja 56:10-12:
“Hun wachters zijn allen blind, zij weten niet; zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet bassen; zij zijn slaperig, zij liggen neer, zij hebben het sluimeren lief. En deze honden zijn sterk van
begeerte, zij kunnen niet verzadigd worden, ja, het zijn herders, die niet verstaan kunnen; zij allen keren zich naar hun weg, elkeen naar zijn gewin …”
Paulus was een getrouwe wachter die in staat was te zeggen:
“Daarom betuig ik u op deze huidige dag, dat ik rein ben van het bloed van [u] allen. Want ik
heb niet achtergehouden, dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Zo hebt dan acht
op uzelf en op de gehele kudde, waarover u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de
gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. Want dit weet ik,
dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf
zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich.
Daarom waakt, en gedenkt, dat ik drie jaren [lang] nacht en dag, niet opgehouden heb een ieder
met tranen te vermanen” (Handelingen 20:26-31).
Alhoewel de Bijbel in Spreuken 10:20 zegt “De tong van de rechtvaardige is uitgelezen zilver”,
wordt een trompettende wachter meestal veracht en gehaat, net zoals gebeurde met Ezechiël:
“En Hij zeide tot mij: Mensenkind, ga heen, kom tot het huis Israëls, en spreek tot hen met Mijn
woorden. Want gij zijt niet gezonden tot een volk, diep van spraak en zwaar van tong, [maar] tot
het huis Israëls; Niet tot vele volken, diep van spraak en zwaar van tong, welker woorden gij
niet kunt verstaan; zouden zij niet, zo Ik u tot hen gezonden had, naar u gehoord hebben? Maar
het huis Israëls wil naar u niet horen, omdat zij naar Mij niet willen horen; want het ganse huis
Israëls is stijf van voorhoofd, en hard van hart zijn zij” (Ezechiël 3:4-7).
WAT IS LIEFDE? HOE WORDT ZE GETOOND?
Ware liefde heeft zijn bron in God. God is liefde en die liefde wordt uitgedrukt in de Heer Jezus
Christus “Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed”2. Gods
liefde is zuiver, krachtig en eeuwig, maar er bestaan vele Satanische en menselijke namaaksels van
Gods liefde, zoals de verdorven concepten van liefde die gepromoot worden door populaire religieuze denominaties.
De oecumenische beweging gebruikt ‘liefde’ om de collaboratie te rechtvaardigen en de samenwerking met valse leraars en religies. Meer recent gebruikt de charismatische beweging ‘liefde’ om
onschriftuurlijke posities en acties te rechtvaardigen.
In de naam van de liefde wordt de christelijke soldaat gevraagd zijn zwaard neer te leggen, de
wachter gezegd stil te zijn, de herder wordt gezegd niet te waarschuwen voor wolven in de kudde.
Maar zij die de Heer echt liefhebben en die Zijn liefde manifesteren aan anderen, worden van
Godswege geïnstrueerd om zich af te scheiden van valse leraars en ongehoorzame broeders. Wij
worden onderricht om de schriftuurlijke bediening van waarschuwing en berisping te beoefenen.
Velen noemen dit nagativisme, maar God noemt het GEHOORZAAMHEID.
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Telkens als liefde wordt geherdefinieerd, om de bediening van waarschuwing en berisping uit te
roeien, verheugt de duivel zich, en Satan wordt een beschermd sanctuarium binnen de kerk, Christus’ Kerk.
Het is beter verdeeld te zijn door de waarheid dan verenigd in de valsheid.
Het is beter de waarheid te spreken die pijn doet en daarna geneest, dan valsheid die comfortabel is
en daarna doodt.
Het is beter gehaat te zijn door de waarheid te vertellen, dan geliefd te zijn voor het spreken van
leugen.
Het is beter om alleen te staan met de waarheid, dan verkeerd te zijn met de massa.
Jezus Christus zei: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven” (Johannes 14:6).
http://fakefaithhealers.com/index.htm
http://fakefaithhealers.com/shouldiremainsilent.htm

E-mail:

verhoevenmarc@skynet.be

Homepage:

www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen

3

