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Nieuwsbrief

De hoogste vreugde van christenen
‘Je hoort bijna niemand meer hartelijk lachen’ zei de
kapper in Schiedam rond 1975 toen ik onder het mes
was. Toen al. Is het er beter opgeworden sindsdien?
Velen houden zich op de been met lol. Maar lol hebben is nog wat anders dan je intens verheugen. Dat
is hèt kenmerk van christenen. Wie zegt: ‘nooit iets
van gemerkt’, heeft òf mensen voor ogen die alleen in
naam (ten onrechte) christenen heten, òf kijkt alleen
tegen de buitenkant aan. Laten we man en paard
noemen. Er zijn voor een christen (iemand die Jezus
volgt) heel veel dingen waarover hij of zij zich kan
verheugen.

Jezus, onze hoogste Vreugde!
Het is om te beginnen een onuitsprekelijke vreugde,
de Heere Jezus te kennen. Ze kunnen je alles afpakken: je baan, je goede naam, en zoveel meer, maar
als je bij Jezus behoort, behoor je Hem met alles
wat je hebt en bent toe. Je verleden, waar je je voor
schaamt, neemt Hij van je af, na berouw. Door Zijn
Bloed dat Hij op de heuvel Golgotha, even buiten Jeruzalem, uitgoot, zijn miljoenen mensen gered.
Niet alleen je zondige praktijken worden gewist. Ook je
zondige aard brengt Hij niet in rekening. Door Jezus’
dood en opstanding wordt jouw zondige ik overwonnen. Je kan nog zo begerig zijn naar mooie, dure dingen, maar die geldzucht smelt weg als sneeuw voor
de zonde, als je ziet hoe kostbaar Jezus is!

Rode Jaspis

mens, gebogen tussen Golgotha en open graf

Je kan nog zo’n neiging hebben, die ander zijn streken aan
te rekenen. Maar als je Jezus voor degenen die Hem onbarmhartig aan het kruis spijkerden, hoort bidden: ‘Vader,
vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!’ gebeurt
er iets van binnen. Zijn liefde en een wrok kunnen niet
gelijktijdig ervaren worden. Gelukkig kan Zijn Geest ons
trotse ‘ík’ aan. Je kunt knokken met onreine verlangens
(van wat voor soort ook), maar het geloof in Jezus’ opstanding maakt een nieuwe mens van ons. Wat voor ‘onmens’
ook je pad kruist, maar als wij onze naaste met Jezus’
ogen bekijken, zien we hem anders!

Vreugde om het gezin
Jezus brengt ons niet alleen bij de Vader. Hij maakt ons
ook, als we met een gezin gezegend zijn, tot een echte
vader en moeder voor onze kinderen. Of een ‘christelijk’
gezin een makkie is? Absoluut niet. In Europa, en speciaal
in Nederland, zijn krachten werkzaam die op alle mogelijke
en onmogelijke manieren het huwelijk van man en vrouw
onderuit halen. Onder de dekens mag je nog in God als
Schepper geloven. Maar zeg niet hardop dat God het huwelijk bedoeld heeft als een relatie van man en vrouw voor
Zijn aangezicht, want de hel breekt los. De hele atmosfeer
in ons land is vijandig tegenover Gods Woord, en tegenover het Evangelie.

Een van de thema’s van de maandelijkse Israëlstudies in Doornspijk is:
“Klokkenluiders in de kerk van 1933 tot 1948,..... hoe hangt de vlag er in 2019 bij?”
Later via de dropbox te beluisteren via www.jeruzalemofrome.nl
Welkom! Ook bij de Israëlbidstond, elke 3e zaterdag van de maand in Doornspijk, van 14.30-16.00 uur.

Eén pot nat

Jezus huilt mee met de kinderen

Nu moeten we daar niet raar van opkijken. Iedere christen kan toch weten, dat van huis uit ieder mens, ook
‘christenen’, vreemd staan tegenover God. Alleen als de
Heilige Geest ons van vijanden in vrienden verandert
wordt het anders. Laten we alsjeblieft de onkerkelijke
mensen om ons heen niet het idee geven, dat wij van
een andere planeet komen. We zijn stuk voor stuk met
hetzelfde sop overgoten. Je hoeft echt geen prostituee
bezocht te hebben of overspel gepleegd te hebben, om
te weten dat ons hart overspelig is. Je hoeft echt geen
moord begaan te hebben, om te weten dat de wortel
van de doodslag, haat en nijd, in je hart leeft. Ook als je
geen Boeddha- of Mariabeeld in huis hebt, dan vertelt je
hart dat geneigd is voor je eigen opvatting en mening te
buigen wel dat je een afgodendienaar bent.

‘Vrij van de Wet’? Hoe bedoel je?
De Bijbel, het Woord van God, heeft niet veel woorden
nodig om te zeggen wat een christen is. In het laatste
Bijbelboek worden ze een paar maal aangeduid als
mensen ‘die Gods geboden bewaren en de getuigenis
van Jezus Christus hebben’ (Openbaring 12:17) . Het is
schokkend, hoeveel zogenaamde christenen steigeren,
als zij het woord ‘geboden’ horen. Ze spreken dan negatief over ‘regeltjes’. Wij zijn -zeggen ze
trots- ‘nieuwtestamentische christenen’. We zijn niet
‘onder de Wet’. Die uitdrukking gebruikt Paulus. Maar
wat bedoelt hij er mee? Toch niet dat Jezus gekomen
is om vrij spel te geven aan afgoderij, vloeken, sabbatschending, verachting van ouders, moord, echtbreuk en
hoererij, homoseksuele praktijken, diefstal, leugen en
begeerte? Integendeel! Juist door Jezus krijg je Gods
geboden nog meer lief dan je ze al had! Het is een feest
om Gods wil te doen. Ga maar na.

Hoeveel kinderen zijn niet in stukken gescheurd doordat
hun vader en moeder uit elkaar gingen? Geen overtreding van welk gebod ook maakt vrolijk en brengt zegen.
Maar de verzoening door Jezus’ Bloed maakt alle dingen
nieuw. Zelfs al lijken sommige brokstukken niet te helen.
Groot is Jezus’ liefde voor kinderen. Daar is in
tweeduizend jaar niets aan veranderd. Zijn hart trekt naar
de kleinen. Hij is hevig ontstemd over al diegenen die
voor kinderen struikelblokken in de weg leggen.
Kinderen, die Zijn hart hebben, tot zonde verleiden. Dat
is het ergste wat je je kunt denken. En dat is schering
en inslag vandaag. Humanisme en feminisme maken
kinderen tot kleine tirannetjes. De profeet Jesaja slaat de
spijker op de kop. ‘De tirannen van Mijn volk zijn
kinderen, en vrouwen overheersen het’ (Jes. 3:12). Het
kon vandaag geschreven zijn! Maar in deze wantoestand
klinkt de stem van de Goede Herder. Hij roept schapen
die finaal de weg kwijt zijn naar Hem terug. Hij alleen is
in staat de meest uitzichtloze situatie om te zetten in iets
nieuws! Als... wij onze rebellie afleggen en gehoorzamen
aan Zijn stem! Jezus stijft geen mens in zijn verkeerde
praktijken. Maar Hij vergeeft ieder die zijn zonden belijdt!

vergeving na abortus
Hoeveel vrouwen (te weinig mannen) hebben jarenlang
een diepe pijn, omdat zij -zonder dat hen werd verteld
hoe dat toe ging- hun baby in een kliniek lieten ‘verwijderen’. Geen vrouw komt stralend uit een abortuskliniek. Zij
gaat alleen maar stralen als zij Jezus in de ogen kijkt, die
haar foute beslissing vergeeft als zij die aan Hem belijdt.
En daarna.....kan ze zelfs weer naar kinderen verlangen,
of, als ze ouder is, met liefde kinderwerk doen. Want de
vergeving van Jezus wist haar verleden uit!

Herder redt schaap dat in ravijn dreigt te storten. Zó redt Jezus
zondaars uit de klauwen van de vijand.

Homofiele theoloog onderschrijft
Nashvilleverklaring. Petje af!
Kun je niet respect hebben voor die jonge theoloog, die
homofiele gevoelens heeft,...en toch met overtuiging
de Nashvilleverklaring onderschrijft? Geen wonder. Die
schitterende verklaring spreekt alleen maar met eerbied
over Gods schepping en het huwelijk tussen man en
vrouw. Het wijst geen mens af. Het noemt alleen zonde,
wat God zonde noemt. Mag het?
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Een roddelende natuur is beslist niet gemakkelijker te
genezen dan iemand die geldgierig of overspelig is of
een homofiele geaardheid heeft. Sommigen mensen
liegen dat het gedrukt staat. Zit dat ook ‘in de genen’?
Anderen kunnen van een andere vrouw niet afblijven. Of
eigenen zich met het grootste gemak dingen van een
ander toe. Gelukkig dat stelen nog steeds verboden is.
Dat zal wel zo blijven ook. Maar gezien dat het
overtreden van elk gebod in Nederland weinig problemen
geeft, is dat vreemd. Waarom is er wel speelruimte voor
het dienen van andere goden? De Bijbel noemt dat nota
bene dienst aan duivelen! Waarom legaliseren wij in
Nederland zo’n beetje alles: vloeken, opstand tegen ouders, overspel, pornografie, abortus, euthanasie,
roddelpers, geldzucht? Dan kun je toch net zo goed
diefstal ook vrij geven? Maar stelen, o nee, kom niet aan
onze centjes. Stelen is een van de weinige dingen die in
Nederland echt niet kunnen. Weet je waarom? Omdat...
het geld onze eerste en grootste afgod is! Begrijp me
goed: ik ben steil tegen diefstal, in elke vorm. Maar ook
tegen de overtreding van die andere negen geboden.
Omdat onze God, mijn Vader, die zonden haat. En omdat
onze Heiland zo zwaar boette voor al onze zonden. God
heeft zondaren lief, van wat voor slag ook. Maar de zondige daden haat Hij! En volgelingen van Jezus haten de
zonden ook! Omdat zij de geboden van Jezus bewaren.

Meer over het feminisme als oerzonde leest u in:
Schoon schip in kerk en staat, door J. den Admirant.
Het volgende citaat vindt u op blz. 113 en115 van dit
boek. Verkrijgbaar bij de Uitgeverij voor € 8,50.

Gods orde in de schepping
Man en vrouw zijn gelijkwaardig geschapen. Niet gelijk-aardig. Een man is een man met mannelijke
eigenschappen, en een vrouw is een vrouw met
vrouwelijke eigenschappen. Beiden hebben in Gods
scheppingsplan een eigen taak, beiden zijn zij op
elkaar en samen op God aangewezen. (....). ‘...het
gebod om niet van de boom van kennnis van goed en
van kwaad te eten, wordt aan Adam gegeven, voordat
de schepping van de vrouw beschreven wordt. Hij
draagt als ‘ hoofd der mensheid’ de eindverantwoordelijkheid. (....). De vrouw heeft zich echter op een
bepaald moment van deze orde van God afgekeerd.
De oerzonde ( of liever één van de oerzonden) is
dat de vrouw, die door de slang op een dwaalspoor
gebracht wordt, niet met de bedriegelijke vraag naar
haar man gaat. Deze zou, zeker als zijn vrouw hem
daarin ernstig genomen had, zijn volle verantwoordelijkheid terdege bewust zijn. De vrouw handelt op
eigen houtje. Zij (....) vertrouwt op haar eigen intuïtie,
passeert haar man als ‘hoofd’ ...en daarmee is het
feminisme ter wereld gekomen’.

Is diefstal erger dan afgoderij, moord,
overspel, vloeken en roddel?
Oei, gevoelig punt. Waarom? De Evangelisten van het
‘Nieuwe Testament’ noemen de zonden evengoed bij
de naam als de profeten van Israël. En zij lichten er
niet één zonde uit terwijl ze de rest maar verzwijgen.
Integendeel! Roddel en laster zijn net zo goed kwade
praktijken die zelfs in de Gemeente van Christus
hoogtij vieren.

Je bezit angstvallig veilig stellen. Prima! Maar...geven we het
kind, ons hart, het huwelijk, Gods Naam, probleemloos prijs
aan de tegenstander?

Een andere Jezus en een ander Evangelie
Wij moeten erg uitkijken, dat wij niet in de val lopen. Er
zijn nogal wat ‘Jezussen’ in omloop. Paulus waarschuwde er al voor. Pas op voor ‘een andere Jezus’, ‘een ander
Evangelie’ en ‘een andere geest’. (2 Korinthe 11:4). Wij
hebben de gave van de Geest nodig om het verschil
te kennen tussen wat van God komt en wat van Zijn
tegenstander. Anders raken wij absoluut het spoor bijster.
Wanneer moet er nu een rood lampje gaan branden?
Mag ik een paar dingen noemen die de Bijbel zelf aangeeft?
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Oude en Nieuwe Testament vormen één orkest
Om te beginnen is de Bijbel een volmaakte eenheid. In
welk van de zesenzestig Bijbelboeken je ook leest, er
waait één en Dezelfde Geest door. De Heilige Geest.
Dat maakt al die Bijbelschrijvers, hoe ver in tijd ook
verwijderd, tot één machtig orkest. Ieder met z’n eigen
instrument, maar beademd en gedirigeerd door dezelfde
Dirigent. Het is dus levensgevaarlijk als mensen minderwaardig over het Oude Testament spreken als afgedaan. Jezus heeft nooit uit een ander deel van de Bijbel
gepreekt dan uit het Oude Testament. En de apostelen
ook niet! Simpelweg omdat er nog geen Nieuw Testament
was. Maar zij verkondigden het volle Evangelie vanuit die
‘Heilige Schriften’ !

‘Het Oude Testament is mij te bloederig. Geef mij
het Nieuwe Testament maar’.
Velen vinden het Oude Testament veel te wreed. Ze houden meer van het liefelijke Evangelie. Maar zij vergeten
dat de God van Israël Dezelfde is als de Vader van onze
Heere Jezus Christus! In heel het Oude Testament klinkt
het heerlijke getuigenis van Jezus door. ‘Het getuigenis
van Jezus is de geest van de profetie’, zegt Openbaring
(19:10). Het is waar: de volken die in het aan Israël
beloofde land Kanaän woonden, moesten uitgeroeid
worden. Ja, maar lees dan wel goed waarom. Om hun
gruwelijke goddeloosheid. En God was zo barmhartig, dat
Hij hen nog vier eeuwen uitstel gaf. En daar zelfs voor
riskeerde dat Israël, Zijn volk, vier eeuwen zwaar verdrukt
werd in Egypte (Genesis 15:14-16). Toen moest het oordeel wel komen. Net als eens over Sodom en Gomorra.
Denken wij dat Europa de dans ontspringt? Als wij menen
dat er sinds Jezus’ komst geen sprake meer is van
oordeel en straf, vergissen wij ons lelijk. De tonen in het
Nieuwe Testament zijn naast heerlijk lieflijk ook streng.
Wie niet eerbiedig en blij erkent dat Jezus als het Lam
voor zijn of haar zonden boette....die krijgt straks de toorn
van het Lam over zich uitgegoten! (Openbaring 6:16,17).
En de volken die het lef hebben, straks de doorbraak van
Jezus’ koninkrijk te willen stagneren, wringen zich in een
situatie waarbij God Zijn oordelen doet losbarsten. De
vier engelen, die om zo te zeggen nu al gereed staan bij
de Eufraat, worden dan losgelaten ‘om het derde deel
der mensen te doden’ (Openbaring 9:15). Je moet echt
een ‘andere Jezus’ uitvinden en de Bijbel laten buikspreken, om de Openbaring monddood te maken.

‘Ik ben niet gekomen om de Wet en de
Profeten te ontbinden....’

Dat klinkt niet als een straf, maar als een juichkreet!
Trouwens, heeft Jezus niet in de Bergrede een dikke
streep gezet onder Wet en Profeten? Hij zwakt de
geboden van Mozes bepaald niet af, maar doet er nog
een flinke schep boven op. De huwelijkswetten zoals
Mozes die gaf zijn een stuk soepeler dan die van Jezus! Maar Mozes kon dan ook geen enkel hart veranderen, Jezus wel! Daarom kan Hij de apostelen uitsturen om aan alle volken het Evangelie te verkondigen en
hen te leren onderhouden al wat Hij hen geboden had!
De geboden van Jezus zijn precies dezelfde als de Tien
Geboden. In Jezus’ mond en in Zijn hele levenswandel
klinken die geboden nog veel krachtiger door dan ooit.

Wet en Evangelie
Minstens even gevaarlijk is het, wanneer wij de
verhouding van gebod en belofte niet zien. Het is als
met spoorrails. Twee sporen lopen evenwijdig aan
elkaar. Wanneer er in een van beide rails een
kromming is, ontspoort de trein. We moet geen
druppel water bij de wijn doen. De Wet is de ene rail,
het Evangelie de andere. Probeer de geboden niet af
te zwakken of het Evangelie te verdunnen, want de
boel ontspoort! Maar.....als de spoorrails wel evenwijdig
naast elkaar lopen maar....niet steeds door
spoorbielzen aan elkaar verbonden zijn? Dan ontspoort
de trein alsnog. Elk gebod ligt in de buurt van een
belofte.

De ene spoorrail: de Wet
Wanneer we om de lieve vrede wil de geboden aanpassen aan ons denken, is dat opstand tegen God. Opstand tegen Hem Die de grondwet van Zijn koninkrijk
eigenhandig in steen beitelde! Hitler was zich -onder
invloed van satan- goed bewust waar Israëls diepste
kracht ligt: in Gods Woord. Alvorens hij het Joodse volk
biologisch wilde uitroeien, begon hij daarom zijn aanval
....op het ‘Oude Testament’ en op de Tien Geboden. We
zijn in Nederland natuurlijk geen nazi’s. Maar het heidendom van de nazi’s hebben we allang in een ander
jasje gehuld en openlijk gehuldigd! Leve het vrije
denken. Los van God en Zijn Woord.

De andere spoorrail: het Evangelie

Een andere graadmeter voor het ‘echte Evangelie’ en het
vervalste, is de houding tegenover Gods Wet, Zijn geboden. Er is een ‘evangelie’ in omloop vandaag dat griezelig
is. Men bestaat het om hele stukken uit de Bijbel, zelfs uit
de Evangeliën, voor achterhaald te beschouwen. Na Golgotha klinkt er alleen maar: genade, genade. Dit is een
ernstige misvatting, ja misleiding. Alsof de Wet Die God
aan Israël gaf een drama was. En dat terwijl de Psalmist
het uitjubelt:

							

‘Hij heeft Jakob Zijn Woorden bekend gemaakt, Israël
Zijn inzettingen en rechten. Zo heeft Hij aan geen volk
gedaan, en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!’
(Ps. 147:19,20).

4

De andere rail, het Evangelie, kan ook krom getrokken
worden. En veel haat tegen de geboden komt voort uit
een verdraaïng en hopeloze verzwakking van het Evangelie. Gaf God aan Israël niet Zijn Wet nadat Hij hen
verlost had uit Egypte....door het lam? (dat naar Jezus
verwees) Een verlost volk ontving de Wet. Het Evangelie dus voorop! Hoeveel hoop hebben wij voor mensen
die een wrak zijn? Verhinneweerd door de zonden?
Laten wij bij Paulus in de leer gaan. Wat doet hij in de
havenstad Korinthe?

							

Midden tussen prostituees, afgodendienaars,
geldvrekken, roddelaars, hoerenlopers, pedofielen,
homoseksuelen? Hij verkondigt dat zij allemaal radicaal
opnieuw kunnen beginnen! Maakt niet uit wat zij
uitgevreten hebben. In het Evangelie staat Jezus voor
hen. En Zijn liefde, Zijn levenwekkende stem, is in staat
hen tot nieuwe mensen te maken. Een x-aantal mensen
aanvaarden de boodschap,....en veranderen. Zij laten
hun zondige praktijken achter zich, en laten zich afspoelen door het Bloed van Jezus. En met dat zij door
ondergaan in het water van de doop, worden zij ondergedompeld in de Heilige Geest!

Jullie speelden onder één hoedje met de rest. Jullie
zijn van hetzelfde hout gesneden. Geen greintje anders
of beter dan de anderen. Maar...Jezus is tussen beide
gekomen. En Zijn liefde en Evangelie, Zijn Bloed,
Geest en het water van de doop heeft een scheidslijn
getrokken tussen jullie oude en nieuwe bestaan. Al
bleef het oude soms nog trekken. Zelfs nu moet Paulus
hen schrijven: ‘vlucht weg van de hoererij’. Keulen en
Aken zijn niet op één dag gebouwd. Maar wie Jezus
volgt heeft ‘levenslang’. Wat een vrijheid! Je bent vrij...
om ‘Nee!’ te zeggen tegen je eigen ik, en ‘Ja!’ te
zeggen tegen Jezus en Zijn geboden.

‘Sommigen van u zijn dat geweest!’
Wat een heerlijk getuigenis, als je kunt zeggen: ‘ik was
een aborteur, moordenaar, schijnchristen, homofiel, leugenaar, afgodendienaar, geldmaniak’. Paulus kon aan de
gemeente van Christus in Korinthe schrijven:
‘sommigen van jullie zijn dat geweest’ (1 Korinthe 6:11).

							

Extra Nieuwsbrieven (ook eerdere nummers)
voor verspreiding onder belangstellenden,
sturen wij u graag en gratis toe!
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Waarom zou u of jij ontbreken in het koninkrijk?
Nog even, en Jezus zal Zijn koningschap vanuit Jeruzalem op de troon van David aanvaarden. Dat zal de wereld onherkenbaar veranderen. Je kunt zo een reeks woorden bedenken die dan niet meer in de woordenboeken
voorkomen. Abortus, hoererij, echtbreuk, paus, religie, Boeddha, islam, afgodentempel, homoseksualiteit, New
Age, feminisme, pornografie, kindermisbruik, raket, kanon, geweer enz. enz. De mensen die in het koninkrijk van de
Messias binnengaan , zullen niet één van deze dingen missen! Wat een tijd zal dat zijn! Het is nog niet de voleinding,
maar wel de heerlijkste periode uit de hele geschiedenis. Veiligheid op straat, voor de kinderen. Huwelijk van man en
vrouw, gezegend door kinderen, in vreugde. Volken die hun vertegenwoordigers jaarlijks naar Jeruzalem sturen, om
het Woord van God te horen. En dan weer naar huis. Om het onderwijs in Gemeentehuis, huisgezin, op school en
samenkomsten, in huiskamer en op straat toe te passen! ‘De Wet zal van Sion uitgaan en het woord van de HEERE
vanuit Jeruzalem’! (Jesaja 2: 3) Laat de heerlijke uitnodiging van Jezus u en jou er toe aanzetten, om dit heerlijke koninkrijk te zoeken en straks binnen te gaan. Mijn volk, wie je ook bent: ga niet verloren! Laten wij straks samen feest
vieren in het heerlijke koninkrijk van de Messias. Daar zal één God, de God van Israël, door alle stammen van Israël,
en door de Arabische volken, en door alle overgebleven volken geëerd worden. Wat een feest, de
Messias, Jezus, alle eer te geven, tot glorie van God de Vader!
Jan den Admirant, dienaar van ‘het Evangelie van het koninkrijk’.
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