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Nieuwsbrief

Dammen,
opgeworpen tegen
de stromen van
Levend Water
De hitte houdt al maanden aan in ons
kikkerlandje. Het is al een wonder op zichzelf
dat een land dat zo beheerst wordt door de
zee, rivieren, meren, kanalen en stromen, al
maar droger wordt. Het land schreeuwt om
water! Langzamerhand gaan er steeds meer
stemmen op die zeggen: laten we bidden om
de regen, anders komt het niet goed. Maar is
het wel eerlijk, om als gemeente van
Christus te bidden om regen, terwijl we
tegelijkertijd de stromen van levend water
die Jezus beloofd heeft, met alle geweld
tegenhouden?
Symptoombestrijding lost niets op. Het
kwaad moet bij de wortel aangepakt worden.
Hebben we de moed door de zure appel
heen te bijten en man en paard te noemen?
De verdeeldheid binnen de gemeente van
Christus is één van de grootste zonden.

Je moet maar durven: boosaardig de sleutel wegnemen die toegang verleent
tot de rijke schatten van de Schriften van de Thora, de profeten, Evangelisten en
apostelen. Gode zij dank heeft God aan de Messias 'de sleutel van David'
gegeven! Waar anderen zondaars beletten binnen te gaan, opent Hij de deur!

Blokkade 1: Wee u, theologen, die de sleutel van de kennis hebt weggenomen!
De Bijbel is na de Heere Jezus, het grootste cadeau van God aan de mensheid. Het volk van Israël, en met name de Joodse
Schriftgeleerden, hebben ons het grootste deel van de Bijbel heel betrouwbaar overgeleverd. Maar is de Bijbel bij de gemeente
altijd in goede handen geweest? Er is een sleutel, die toegang geeft tot Gods Woord. Zonder die sleutel heb je niet echt toegang
tot de rijke schatten van Gods Woord. Die sleutel is: het diepe ontzag voor God.
Een voorbeeld. Hoe kan iemand die ander, wie hij of zij ook is, recht doen? Door zijn of haar woorden niet te verdraaien.
Alleen de liefde geeft de juiste kijk op die ander. Niet dat je je naaste alleen maar naar de mond moet praten. Juist niet! Maar een
echte, diepe relatie met iemand verandert absoluut je kijk op hem of haar. Dat geldt helemaal voor de Bijbel. Wie de Bijbel benadert
als een Boek waar hij of zij zijn zegje over kan doen, zonder de Persoon te kennen Die spreekt in de Schriften, slaat de plank bij
voorbaat mis. God is niet wie u, jij of ik denken dat Hij is. God is Wie HIJ is. Zoals HIJ Zich openbaart in Zijn Woord!
Er komt in de Bijbel heel wat aan de orde. Ook heel veel wat ons mensen van huis uit niet aanstaat. Dan moet je voor één ding
oppassen: dat je die stem niet in de kiem smoort, door je eigen verhaal op te hangen en Gods Woord te negeren. Want dan
ontneem je ‘de sleutel van de kennis’ aan de Bijbel. Dat is in de loop der eeuwen keer op keer het geval.

Er moest heel wat weerstand overwonnen worden om deze boodschap met de illustraties tot stand te
brengen. Het is nogal fundamenteel en ingrijpend. Daarom willen wij allen die zich verantwoordelijk weten
voor het welzijn van de Gemeente van Christus en voor ons land en volk, en die Sion een warm hart
toedragen, vragen of zij ruimte willen bieden om deze boodschap openlijk voor Gods aangezicht neer te
leggen en biddend te bespreken. Wij van onze kant zijn graag bereid om deze boodschap breder toe te
lichten. Onze contactgegevens vindt u op pagina 6.

De sleutel der kennis wegnemen

Blokkade 2: Jaloezie.

Jezus verwijt de Schriftgeleerden van Zijn dagen dat zij de sleutel van de kennis weggenomen hebben (Lukas 11:52). Hoe?
Dat leest u in Markus 7 en Mattheus 15. Doordat zij aan hun
eigen voorvaderlijke inzettingen (de ‘ouden’, zoals Jezus die
noemt) hetzelfde gezag toekenden als aan de Schriften, schakelden zij het gebod van God uit door hun eigen gebod ervoor
in de plaats te stellen. Over 'vervanging' gesproken!

Een andere hinderpaal voor eenheid is: jaloezie. Sowieso is jaloezie slecht voor je lichamelijke en geestelijke conditie. Salomo
zegt: 'jaloersheid is vertering (SV: verrotting) voor de beenderen' .(Spr. 14:30b). De medische wereld en farmaceutische
industrie werken alleen aan de bestrijding van de symptomen.
Gods Woord en het Evangelie, het enige medicijn dat bij gelovig
gebruik zonder bijwerkingen is, werken genezend. Waarom zou
je je gestel ruïneren door jaloezie? En dan zeker niet als het om
mensen gaat die door God als een instrument gebruikt worden
in Zijn oogst! Pastor Wim Breedveld merkte eens op n.a.v. de
geschiedenis van de wonderbare visvangst: 'willen wij de 'makkers' zijn om de anderen te helpen de vis binnen te halen?' Met
andere woorden: als God ergens werkt zodat er een grote oogst
aan mensen wordt binnengehaald, wat is dan onze reactie?
Kijken we scheel van jaloezie omdat het niet in onze gemeente
gebeurt? Of prijzen we God, zegenen we die ander, en helpen
hen om de oogst binnen te halen? Zijn we jaloers als die andere
een grotere gemeente dient, meer mensen trekt, meer opvalt?
Maar waar doen we het dan voor? Deels voor eigen eer? Doen
we dezelfde dingen voor God, ook als niemand het opmerkt, als
alléén God het ziet? Proberen we mensen te behagen, of alleen
God? Zeggen we met Johannes de Doper: 'HIJ (Jezus) moet
wassen, maar ik minder worden'? Zeggen we met Von Zinzendorf: 'ik heb maar één hartstocht, en dat is HIJ, alleen HIJ!'?

Wij hebben geen enkele reden met stenen te gooien want de
pot verwijt de ketel. Eerst heeft het Romeins-heidense
godsdienstige systeem dat zich 'kerk van Jezus Christus'
durfde noemen de levende stem van Jezus en het Evangelie
terzijde gesteld door haar eigen Romeins-heidense tradities er
voor in de plaats te stellen. Op den duur gingen sommige
protestanten hetzelfde doen. Hoewel zij het Woord beleden als
enige kenbron van het heil, en Jezus als de enige weg,
veranderde dat gaandeweg. Eigen theologische inzichten,
kerkordelijke regels en tradities hebben geprobeerd - met
'succes'- de levende stem van het Evangelie te overstemmen,
ja te vervangen. Je kan natuurlijk een heel eigentijdse opvatting
hebben over de schepping, over het huwelijk, over het Bloed
van de verzoening, over de opstanding, over de Goddelijke
herkomst van de Messias, over Israël en de toekomst, maar als
je je eigen mening binnensmokkelt in de 'uitleg' van het Woord,
steel je de sleutel!
Wat hebben rijen predikers een enorme verantwoordelijkheid!
Je kunt je hoorders de weg wijzen naar het koninkrijk, en de
deur openen, of....de deur sluiten en hun de toegang beletten.
Door jouw eigenzinnige uitleg van Gods Woord! Hoewel ik geen
fan ben van het feminisme, humanisme, atheïsme, van COC of
aanverwante stromingen, wil ik wel duidelijk dít stellen: de
oorzaak van de noodtoestand van ons land ligt....bij de
gemeente van Christus die het moderne heidendom stem geeft!
De enige therapie die werkt, is het Woord van God tot Salomo:

'Indien Ik de hemel toesluit, dat er geen regen zij, of
indien Ik de sprinkhanen gebied het land te verteren,
of indien Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk,
[namelijk] degenen waarover Mijn naam genoemd
wordt, zich verootmoedigen en bidden en Mijn
aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze
wegen: dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden
vergeven en hun land genezen' (2 Kron. 7:13,14).

De discipelen roepen hun makkers te hulp bij de grote
visvangst. Kunnen wij de nederigheid opbrengen, anderen
te helpen, hun oogst binnen te halen?

In de maanden jan. t/m juni en sept t/m november
worden er maandelijks Israëlstudies gehouden
in het gebouw van de Evangelische gemeente
‘de Oase’, Oude Kerkweg 88 in Doornspijk. Deze
studies zijn ook te beluisteren via de dropbox van
de gemeente, die te vinden is op de website:
www.jeruzalemofrome.nl

Bent u gegrepen door deze boodschap en ervan
overtuigd dat deze bij de leiding van de plaatselijk
afdelingen van de Gemeente van Christus thuis
hoort? Wilt u deze Nieuwsbrief dan met onze
(algemene) begeleidende brief naar uw gemeente
toesturen? Eventueel kunt u dit met een
persoonlijk briefje vergezeld doen gaan. De brief
aan de kerkenraden/besturen kunt u bij ons
aanvragen.
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Blokkade 3: Ergernis omdat God
trouw is aan Zijn volk Israël.
De Joodse predikant, Johannes Rottenberg, die in Jezus
Zijn Messias vond, kwam samen met miljoenen andere
Joden, in Auswitzsch om. In 1933 schreef hij: 'waar ging
het mis in de kerkgeschiedenis? Toen de takken
begonnen te roemen tegen de wortel'.
En of hij gelijk had!
Jezus scheiden van Zijn volk?
Zelfs in de 21 eeuw zijn er nog velen die zich christen noemen
(en zelfs hun leraren die hun het Woord Gods dienen uit te
leggen) die verklaren: ik heb niets met Israël. Mij dunkt, heb je
dan wel iets met Jezus? De eerste woorden van het Nieuwe
Testament verwoorden de identiteit van de Messias. ‘Dit is het
boek van het geslacht van Jezus, de Messias, de Zoon van
David, de Zoon van Abraham’ (Matth. 1:1). Je hebt veel lef, als
je Jezus’ geestelijke paspoort openlijk durft te vervalsen door
Hem te scheiden van Zijn volk Israël. Dan krijg je onherroepelijk
wat Paulus noemt ‘een andere Jezus’ (2 Kor. 11:4) En natuurlijk ook ‘een ander Evangelie’ en ‘een andere geest’ (met een
kleine letter!).

Geen gezicht eigenlijk, die kerk die (ondanks zichzelf) rust op
de olijfboom, en nogal wat druk uitoefent op de olijfboom. Het
woord ‘kerk’, ‘church’, had nooit uitgevonden moeten worden
De ‘kerk’ als machtsinstituut domineert door haar organisatie
en kolossale gebouwen. Maar God riep Zijn volk om Zijn
getuige te zijn. De Bijbel spreekt van Israël als de
gemeente, het huisgezin van God. Het enige wat er sinds
Pinksteren gebeurd is, is dat de tent van Abraham - op basis
van Jezus’ Bloed- haar pinnen wijder heeft verplaatst. Eerst
om de verloren zonen en dochters van het huis van Israël
weer met haar broer Juda te herenigen. En vervolgens om
ook de gelovigen uit de andere volken aan de maaltijd van het
Verbond te nodigen. Er is geen gemeente naast Israël. De
gemeente is Israël zelf, verbonden aan de Wortel Jezus,
vermeerderd met de gelovigen uit de andere volken die in
Abrahams tent zijn opgenomen.

‘Tegen de natuur’ geënt, dat is even slikken.
Wat is er nou erg aan, dat de olierijke sappen uit de olijfboom je
deel worden als je deel krijgt aan deze ‘edele olijf’? Het enige is
dat het ‘tegen de natuur in’ gebeurt. Dat is even slikken.
Normaal wordt een boom die dreigt te verwilderen stevig
beknot en worden er takken van een edeler soort op geënt.
Maar hier gebeurt het omgekeerde: ‘wilde takken’ worden op de
edele olijf geënt. Dat betekent: wij zelf brengen die heilrijke
sappen niet voort. Zij stromen ons toe vanuit Jezus, de ware
Wortel van de hele Olijfboom, Die Zijn liefde, vergeving,
genezing, bevrijding, verlichting enz. door ons heen doet
stromen. Door het geloof krijgen we deel aan Zijn beloften,
Verbond, aan Hem Zelf, en zijn zo verbonden met onze oudste
broeder, Juda. Hoelang sputteren de gemeenten van Christus,
met haar voorgangers nog tegen? Bidden om regen, terwijl wij
deze stroom van zegen boycotten en aan de gemeente
onthouden?
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Blokkade 4: Wat snappen we nog van
de rechtvaardiging van de goddeloze
door het geloof alleen?
Waar haalden de apostelen die moed vandaan, om het
Evangelie te brengen in steden, streken en onder volken die tot
over de oren in het heidendom zaten? Zij geloofden eenvoudig
in de kiemkracht van het Evangelie. Het is toch verbazingwekkend hoe in de schepping onooglijke zaadjes rotsen doen
scheuren, stenen optillen? Duizendmaal sterker is de kracht van
het 'zaad' van het Evangelie. Ga maar na. Ondanks het feit dat
zendelingen soms jarenlang op rotsen ploegen, breekt soms
ineens een geweldige zegen door. Toen Paulus in de
synagoge in Antiochië vanuit de Schriften Jezus had verkondigd
als Messias en Verlosser, trokken zijn hoorders hem na aﬂoop
aan de jas. Zij smeekten hem de volgende sabbat dezelfde
boodschap te brengen. En inderdaad kwam de volgende sabbat
bijna de hele stad om het Woord Gods te horen!
(Hand. 13:44).
Wat voor zegen (en regen van de Heilige Geest) kun je verwachten, zolang de gemeente van Christus maar matig
geïnteresseerd is in het Evangelie? We slepen er van alles en
nog wat bij. Het moet allemaal vooral indruk maken. Alsof het
Evangelie zelf en de heerlijker Persoon van Jezus niet
indrukwekkend genoeg zijn!

Het kruis rekent niet alleen af met onze schuld, maar schakelt
ook de bron van de zonden uit. Door het geloof in Jezus' dood
en opstanding kan en hoeft geen enkele zonde meer
vergoelijkt te worden. De overwinning ligt gereed: door het
Bloed en door de Geest!

Lamskotelettenmethode
De opa van de grote Evangelist, David Wilkerson, bemoedigde
zijn kleinzoon aan het begin van zijn grote bediening onder
verslaafden en zondaars van de straat als volgt. Je moet de
'lamskotelettenmethode' van evangelisatie hebben. Hij
bedoelde dit: als je een hond die een kaal botje in zijn bek heeft,
dat probeert af te pakken, gaat hij grommen. Maar houdt hem
een vet lamsboutje voor, en hij laat zijn kale botje onmiddellijk
vallen. Hoe lang onthouden wij ons volk, en onze gemeenten
nog de heerlijkheid en kracht van Jezus? Natuurlijk, de massa
bijt op een houtje. Pak ze hun eigen mening, hun religie, hun
luxe, hun rechten, hun drugs, drank, feestje, leefwijze niet af,
want ze gaan grommen. Maar verkondig hen in geuren en
kleuren de rijkdom van Jezus. Dat aan het ruwe houten kruis
door Jezus, Gods Zoon, hun oordeel, straf, vloek en zonde
is gedragen. Dan kun je wonderen verwachten, en een rijke
oogst. En als het Evangelie verworpen wordt? Dan kan niets
of niemand hen redden! Maar laat je vooral niet ontmoedigen
door het ongeloof van anderen. Paulus zegt: wat zou het, al zijn
sommigen ongelovig geweest? Je denkt toch zeker niet dat hun
ongeloof kan maken dat God opeens niet meer betrouwbaar is
en Zijn beloften niet vervult? (zie Rom. 3:4).

Wie mag zich christen noemen?
'Christenen' zijn 'gezalfden', namelijk met de Heilige Geest.
Dat betekent dat Griekse woord, vertaling van het Hebreeuwse
‘Messichi-jien’. Christen ben je als je de Heilige Geest
ontvangen hebt Die van Jezus getuigt! Elk ander gebruik van
het woord christen ontkracht haar betekenis.
Laten wij niet rusten voor wij als Gemeente van Christus
'de volle zegen van het Evangelie van Christus' (Rom. 15:29)
zoals Paulus dat verkondigde ons weer eigen gemaakt hebben!
Jood en Griek (Rom. 1:16) , Juda en Israël, en alle naties
dienen de blijde boodschap te horen. 'Wee mij, als ik het
Evangelie niet verkondig' (1 Kor. 9:16)

Ds. H.O. Roscam Abbing voorzegde in
zijn geschrift: 'Het kerkelijk vraagstuk, op
last des Allerhoogsten' , anno 1923:
Heel Nederland zal tot Karmel worden

Dus gewoon doorgaan met het Evangelie!
Het kruis is de doodsteek voor elke zonde of zondige neiging
Maar dan wel een Evangelie dat kracht doet. Zowel de
boodschap als de brenger ervan dienen zuiver te zijn. Elke
zonde of zondige neiging verliest het van de kracht van
Jezus' Bloed. Zodra iemand Jezus in het oog krijgt, vergaat
de lust om te zondigen. Bekijk die illustratie van het kruis maar
eens. Duizend en één zonde zijn er aan gespijkerd. Het kruis is
geen doekje voor het bloeden. Jezus' kruisiging is de doodsteek
voor welke zonde of zondige neiging ook. Over elke zonde kan
de overwinning behaald worden door de kracht van
Jezus' Bloed! En door de Heilige Geest
Die op basis van Jezus' Bloed geschonken wordt! Hallelujah!

Profetisch woord, ontvangen in 1948
door ds. A. A. Leenhouts:
'Nee, Ik zal de antichrist de eer niet
gunnen, Mijn volk bij elkaar te
brengen, maar Ik zal dat doen door
de zweepslagen van Mijn Woord'.
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Blokkade 5: Hoelang nog knoeien met de namen van de erfgenamen
in Gods Testament?
Een testament dient helder en duidelijk te zijn. Wat de erﬂater
heeft laten vastleggen en in werking is gegaan door zijn of haar
dood, is onveranderlijk. Toch moet het ons verbazen, hoe in de
loop der eeuwen tot nu toe in Gods testament wordt geknoeid.
Alsof wij iets over de erfgenamen te zeggen hebben! Israël is,
uit alle volken, Gods erfdeel, Zijn bezit (Deut. 32:8,9). Dat wil
zeggen: alle twaalf stammen van Israël en ook het land dat aan
hen is toegewezen, behoren Hem toe! Wie Israël versmalt tot
‘het Joodse volk’ moet oppassen dat hij Israël niet ont-erft.
Dat God het noordelijke rijk van de Tien Stammen tijdelijk op
een zijspoor heeft gezet is Zijn zaak. De echtscheidingsakte die
Israël (niet Juda!) kreeg (Jer. 3:8, Jes. 50:1) is iets tussen God
en Zijn volk. Maar zelfs toen Israël al meer dan honderd jaar tot
‘geen volk’ was geworden, raakte de Vader Zijn eerstgeboren
Zoon Efraim niet kwijt.

Zijn binnenste bleef in ontferming over Zijn ‘troetelkind’
ontbranden (Jeremia 31:20.) Toch zou het tot aan de kruisdood
van Jezus duren, eer de scheidbrief werd vernietigd (Efeze
2:15) en Israël weer kon thuiskomen. Het Nieuwe Verbond, door
Jeremia aangekondigd (Jer. 31:31-34) betreft het herstel van het
Huis van Israël en het Huis van Juda. Wie voor ‘Huis van Israël’
Joden leest, maakt niet alleen de tekst onzinnig maar knoeit
bovendien eigenhandig in Gods testament. Dat er een
x- aantal mensen is dat er een racistische tienstammentheorie
op na houdt of ongeveer elke Jood tot Edomiet verklaart is mij
bekend. Maar welk onderdeel van de ‘gezonde leer’ van de
apostelen is niet door anderen misvormd en tot een karikatuur
gemaakt? Als je ooit één keer je tanden in een rotte appel hebt
gezet of je per abuis een hap bedorven pap hebt gegeten, is dat
geen reden om alle fruit en pap voor ‘fout’ te verklaren!

Jeremia 31 vers 31-34 geeft glashelder aan, met wie God in de toekomst het Nieuwe Verbond zou sluiten: het Huis van Israël
en het Huis van Juda. Toch worden hetzij onwetend, hetzij willens en wetens, met het grootste gemak de erfgenamen in Gods
testament veranderd. De blindheid ten aanzien van wat onder ‘Israël’ en wat onder ‘Juda’ verstaan moet worden is zelfs onder
hen die voor ‘Israël’ op de bres staan, groot. Moge de God van Israël de sluier spoedig verwijderen. Opdat de beide broers
elkaar in de ogen zien en omhelzen. Tot zegen van alle overgebleven volken....
Bovendien - en hier ligt de kern!- gaf Jezus niet Zijn Bloed voor
alle twaalf stammen? Droeg de Hogepriester niet twaalf
edelstenen op Zijn borstschild, elk van de stammen in een
aparte fonkelende edelsteen gegraveerd? (Ex. 28) Mogen wij
dan tien edelstenen van het borstschild verwijderen? Hebben
wij geen openbaring nodig? Feit is dat Juda al in de
Middeleeuwen op zoek was naar zijn tien broers. De Joodse
schrijver Yair Davidy heeft sinds 1994 verschillende boeken
gewijd aan het opsporen van zijn tien broers. Jood noch Griek
hebben enig excuus. De ‘Tien Stammen’ zijn niet bedoeld als
discussiepunt, laat staan dat je hen kunt verlagen tot een
theorie. Het zijn levende mensen: honderd miljoen of meer
Israëlieten die zich in een zeer riskante situatie bevinden!

Alleen door de Geest van God zullen alle dorre beenderen van
‘het ganse huis van Israël’ (Ezech. 37:11) herleven!
Ik kan maar één reden bedenken waarom God de blindheid en
doofheid van Zijn knecht Israël (Jes. 42:19) nog niet heeft
weggenomen. De jongste zoon, Efraim, krijgt alleen dán de
naam ‘Israël’, ‘zoon’ terug, als hij in diep berouw belijdt, die
naam ‘zoon’ en daarmee ‘Israël’ verspeeld te hebben (Luk.
15:18,19). Het heelal zal zijn adem in houden
(en de Satan zal beven als een rietje) als die twee broers, Juda
en Efraim (Israël) elkaar gevonden hebben en omhelzen.
De wereld zal te klein zijn, om de stroom van zegen te bevatten
die deze familiereünie onder de volken teweeg brengt.
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Aan allen die zich er naar uitstrekken, het koninkrijk van de Heere Jezus,
de Messias binnen te gaan
Geliefden in onze Messias!
Wij staan voor de poorten van het beloofde land. Spannend en riskant. Niet omdat het koninkrijk van God dubieus
is. Dat staat voor de deur. Geen menselijke, politieke of religieuze macht kan voorkomen dat het doorbreekt.
Wij kunnen alleen onszelf de toegang beletten. Laten wij daarom voor Gods aangezicht in alle ernst het volgende
overwegen. In het koninkrijk van God gaat het primair om de glorie van de Messias.
De God van Israël gaat publiekelijk en wereldwijd Zijn Zoon alle eer geven die Hem, vanwege het grote Offer,
eens en voorgoed op Golgotha volbracht, toekomt. Is Jezus ons alles? Hebben wij al onze eigen belangen, eer
en voordeel prijs gegeven voor de Naam van Jezus? Is Hij de enige Persoon om Wie ons hele leven draait? Wat
hebben wij anders in het koninkrijk te zoeken?
Zijn wij ervan overtuigd dat het land Israël en de stad Jeruzalem maar één wettige Eigenaar hebben? De God van
Israël zelf ? Staan wij om wille van de Naam van God voor Zijn stad op de bres? Verheffen wij Jeruzalem boven
onze hoogste vreugde?
Beseffen wij dat Israël, naar Zijn twaalf stammen, door God verkoren is? En dat, hoezeer ook èn Juda èn Israël
voor een groot deel nog van Hem vervreemd zijn, het absoluut zeker is: 'HIJ zal Israël verlossen van al zijn
ongerechtigheden' ?(Psalm 130:8). Ooit zei een (reeds ontslapen) broeder: 'Juda is vermoord, en Israël (Efraim)
bij verstek doodverklaard'. Wordt het niet hoogtijd dat er in de tenten van Sem, ja in de tent van Abraham zelf ,
voor beide broers ruimte komt?
Durven wij onze eigen geliefdkoosde opvattingen, of het nu een bepaald détail van de profetieën betreft, of een
opname-van-de -gemeente-leer, of wat ook, prijs te geven ter wille van het Woord van God?
En durven wij alles wat wij denken en doen te laten toetsen door Jezus,onze hoogste Profeet en Leraar?
Zijn wij ervan overtuigd dat het koninkrijk van de Messias komt, niet vanwege onze inspanningen, organisatie of
wat ook, maar louter omdat Hij het beloofd heeft en Zijn Woord absoluut
betrouwbaar is.
Verlangen wij er naar, iets meer te hebben van de bovennatuurlijke liefde van Paulus?
(Rom. 9:1,2). Hij wilde zelf wel uit de gemeenschap van Christus verbannen worden, als zijn eigen volk maar
behouden werd! Hoewel er maar één echt verbannen werd uit Gods ogen -Zijn Zoon Jezus aan het kruis- is het
toch niet nodig dat onze liefde tot God en tot Israël en de volken wordt uitgezuiverd?
Houden wij er rekening mee, dat het herstel van heel Israël gepaard gaat met de ondergang van Gods
vijanden in zware gerichten?
Ik wil eindigen met een kernuitspraak uit het profetische getuigenis van ds. A.A. Leenhouts:

'Slechts in een uiterste crisis kunnen de stenen van het verbroken
pinksteraltaar samengeraapt worden. En naar dit vuurgericht zijn we in volle
vaart op weg!´
Jan den Admirant, dienaar van het Woord van God, zomer 2018
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