Jaagt de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de HEERE zien
zal. Hebr.12:14
Lezen: 1 Joh.3: 1-3 en Hebr 12:14-29
Geliefde broeders en zusters,
Gisteren hebben we onze moeder mogen begraven. Gezaaid in verderfelijkheid, zij zal
worden opgewekt in onverderfelijkheid, het lichaam werd gezaaid in oneer, het wordt
opgewekt in heerlijkheid, het werd gezaaid in zwakheid het wordt opgewekt in kracht.
Paulus zegt: 1 Kor 15:44 “Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk
lichaam wordt er opgewekt.” Vs 52 Want de bazuin zal slaan/stoten, de laatste sjofar!
Openbaring leert als de laatste, 7de bazuin blaast, dat de tijd is dat Messias Koning is en
heerst over de hele Wereld. Het is ook de tijd voor de doden om opgewekt te worden en
geoordeeld te worden. De een wordt op de roepstem van Jesjoea uit de doden opgewekt,
de ander nog levend, wordt in een ondeelbaar ogenblik (atoom) veranderd. Vs 50 Vlees
en bloed kunnen immers het Koninkrijk van God niet beërven.
Hoop/Tikva
Heb ik, hebben jullie deze HOOP? Is dit jullie erfenis, Zoals Jeroesja; eigendom is van
haar hemelse Vader, spreekt haar naam ook van erfenis. Zij is uitgeleend aan haar
ouders Wim en Anja, zoals wij allemaal uitgeleend zijn. Maar in de Messias zijn wij
erfgenamen, zonen en dochters van God. “Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het
is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen, Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard
zijn, wij Hem gelijk zullen wezen, want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.” |1 Joh3:2 Met
Hem zullen we ook alles erven, als wij met Hem geleefd hebben. Met een onderpand in
ons, de Heilige Geest. Leven we uit deze Hoop? Dat JEsjoea zal geopenbaard worden, in
het openbaar gaat optreden? Als Koning heersend te midden van een boetvaardig volk.
Hij zal heersen van zee tot zee en alle koningen zullen voor HEM buigen. “Want Hij zal de
nooddruftige redden, die daar roept, als ook de ellendige die geen helper heeft.”Ps 72:12
Leven we naar het Koninkrijk toe, naar Jesjoea toe? Dan zullen we ons er ook naar
gedragen, zegt Johannes in vers 3: “Een ieder die deze hoop op Hem heeft, die reinigt
zichzelf, gelijk Hij rein is.” Als vader en moeder blij met dochter die zich voorbereid op
haar huwelijk. Wat een inspanningen, tijd, energie, regelen, overleggen. Alles wordt
opgegeven voor de heerlijke bruiloft, met het leven in het huwelijk samen met de
bruidegom Evert-Jan.
Ani Maamin . Ik geloof met mijn hele hart in de komst van de Messias en ik zal Hem
iedere dag verwachten. Dit is één van de 13 geloofsprincipes geschreven door
Maimonides; de 12de . Elke dag worden ze herhaald na het ochtendgebed. Hebben jullie
dat zo weleens horen in de kerken, gemeenten? We leven in spannende tijden. Op weg
naar de Openbaring van Jesjoea hamasjiach. We moeten leren los te komen van het oude
vertrouwde en openstaan voor het nieuwe. Voor de reflectie van de nieuwe tijd, de
nieuwe morgen van Gods Koninkrijk.

Overgangstijd
We leven in de grootste overgangsperiode van de geschiedenis, niet meer in de tijd van
Reformatie maar van Restoration, zoals de Messiaanse Jood Elchanan Ben Abraham 25
april in de dienst zei. Jesjoea blijft in de hemel tot de tijden van de wederoprichting van
alle dingen. Hand 3:21. Voorbereidingen zijn in volle gang. Het Joodse volk mag weer
leven in een eigen land met een eigen hoofdstad. Christenen, gelovigen uit de heidenen,
ontdekken de grote kloof die er al eeuwen gemaakt is en proberen die te dichten. We
gaan terug naar bijbelse wortels. Want de Koning komt,
Bereiden we ons erop voor? Dat is nodig, hebben we al meer over gesproken. Zittend op
de berg, heeft Jezus veel gesproken over het hoe en wat van Zijn terugkomen. De
Tweede Bergrede! Het gaat er voor ons ook op aankomen hoe we ons gedragen zullen in
de komende voorbereidingstijd. Want volgens Lukas 21:25 komt er een tijd dat er op
aarde benauwdheid van de volken is met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven
groot geluid zullen geven. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en
verwachting van de dingen, die het aardrijk overkomen (onmachtig van angst NBV)
Aardrijk is Oikoymene = bewoonde wereld. Hoe komen we deze tijd door? Waken en
bidden, daar hebben we al eens over gesproken. Er zal een grote scheiding gaat
plaatsvinden en dat niet alleen tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen, maar ook
tussen gelovigen onderling. Twee zullen op een bed zijn, de een zal aangenomen worden
en de ander verlaten, twee aan het werk in de molen/het bedrijf, de fabriek, de een gaat
mee, de ander blijft achter. Het griekse woord zou je ook steeds kunnen vertalen met
‘prijsgeven” Overgelaten of prijsgegeven waaraan? Net als in de tijd van Noach;
opgenomen in de ark of prijsgegeven aan het water. Twee op het land, de een laat zijn
leven achter en blijft in leven, de ander houdt zijn leven krampachtig vast en blijft achter
en verliest het leven. Gedenk aan de vrouw van Lot. Het gaat hier niet om een verticaal
ontsnappen maar over een horizontaal. Daarover niet verder in dit woord.
Hebreeënbrief
Hebreeen 12 vorige week door Anton gelezen tot en met vers 13. Vandaag ga ik spreken
over vers 14 ev. De Hebreeën zaten ook in een overgangstijd. Ze moesten loskomen van
het zichtbaar, de tempeldienst met zijn vele offers. God heeft op vele manieren en veel
gesproken door de profeten, maar nu (in de laatste tijden!) door Zijn Zoon. De Hebreeën
hebben stevig onderwijs ontvangen over het Hogepriesterschap van de Messias. Zijn
Hogepriesterschap overtreft het werk van alle hogepriesters bij elkaar en ook de hele
tempeldienst met al haar voorwerpen, offers, priesters enz. Hoofdstukken lang uitleg en
toepassing. Val toch niet terug in het oude, want het vernieuwde verbond voorziet in
alles, in vergeving, in reiniging van het geweten, in een voortdurend ingaan in het
hemelse heiligdom, in een leven naar Gods wet en wil, Kortom in een heilig leven!
De Hebreeën zijn aangespoord om te volharden en lijden en kastijding te verdragen. Als
oefening op weg naar het Koninkrijk. Lijden en tuchtiging is nodig is nuttig om op te

voeden en ter verbetering. “Om Zijn heiligheid deelachtig zouden worden.” Ja, dus om
ons deel te laten hebben aan Gods heiligheid. De heiligheid van God. (12;10)
Zo ook in het de aardse opvoeding in liefde, niet om bitter te maken, niet om knappe
knoppen te kweken of verwende kinderen maar, kinderen van God, als zodanig
herkenbaar. Zo belangrijk dat dat uit en met het Woord gebeurd.
(Voorbeeld van Richard Wurmbrand, Kind 5 jaar zonde gedaan, vrouw aan hem verteld,
maar vader besloot zoon Mihai alleen te laten. Volgende dag. 3x vraag Mihai heb je
Heere Jezus lief? Wel echt? “Dat vroeg de Heere Jezus ook niet aan Petrus.”Liefde laat
zich niet verklaren) zie boek.
Zoals staat in het volgende vers: “op de lange termijn levert ze voor degenen, die zich
door haar laten vormen, de heilzame vrucht op van een heilig leven.” (12:11)
Strekt de knikkende knieën
Niet inzakken, niet terugvallen. Lopend op de loopbaan. Richt op je knikkende knieën,
begint weer met nieuwe moed je loopbaan te lopen. Zoek niet de makkelijke wegen,
schrik niet terug voor een zwaar pad. Ga niet langs de kant zitten. Voor knikkende
knieën en kreupele/manke benen is er genezing. Voel je je traag of moedeloos? Strek de
knikkende knieën. Gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort... buig
voor God in schuldbelijdenis en hef je op in vertrouwen. Ga op Gods weg verder. Ziende
op Jezus, de Overste Leidsman op de loopbaan. Ziende op Jezus, die het kruis heeft
verdragen. Ook Hij moest door lijden volmaakt worden. Hij moest leren Zijn wil op te
offeren en gehoorzaamheid te leren. Hij werd door lijden geheiligd, opdat Hij ons zou
heiligen. Want Hij en wij hebben dezelfde bron, we zijn uit EEN, uit God.
Mac Cheyne heeft gezegd: Er is voor mij iets heiligs en zoets in alle lijden van een kind
van God; het heeft zoveel overeenkomst met de Man van Smarten. Er is een gebrek in
een christen die niet geleden heeft. Sommige bloemen moeten gewreven en gekneusd
worden voor zij hun reuk geven.
Trek je op aan Hem, Die alles heeft verdragen om de heerlijkheid en vreugde Die Hem
was voorgesteld, het kruis, de schande, de spot en het lijden. Zie op de vrucht van alle
beproeving, dat is het deelgenoot zijn aan de heiligheid van God, aan de gelijkvormigheid
van Jezus, zie op Zijn Terugkomen in heerlijkheid. “Die de Heere verwachten putten
nieuwe kracht; zij lopen maar worden niet moe.”
Jagen naar vrede
“Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien
zal.” Het jachtseizoen is geopend. Over jagen heb ik al eens eerder gesproken; uit 1 Kor
14:1 Jagen naar de liefde. Hier wordt gezegd, jaag naar vrede. In de omgang met mensen,
op jacht naar vrede. Het genieten van vrede hangt af van mijn verhouding tot de mensen
om mij heen. Heb ik vrede met mijn broeders en zusters? Heb ik vrede met mijn vrouw

en kinderen? Vrede met mijn buren? Leef je in vrede met je buren? Het is toch niet zo,
dat ze zeggen, ja ze hebben de mond vol van God en van Jezus, maar je moet geen zaken
met hen doen of moet je eens opletten hoe ze met elkaar omgaan. Zeggen uw buren dat?
Ja maar die zijn ongelovig? Dan juist! Paulus schrijft aan Timotheus dat oudsten ‘een
goed getuigenis moet hebben van degenen die buiten zijn, opdat hij niet valle in
smaadheid (dat hij niet in opspraak zal komen) en strik van de duivel.” Maar jullie zullen
toch wel met mij eens zijn dat dit moet gelden voor een ieder waarmee we de maaltijd
van de HEER vieren bijv. Durf ik/durf jij te vragen: Wat vind je zoal van mij? Zie je in mij
en in mijn gezin kinderen van God. Jezus zei: “Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen
Gods kinderen genaamd worden.” Jaag naar vrede en heiligmaking. Zie je dat de omgang
met broeder/zuster/naaste heel nauw verbonden is met de omgang met God. Jagen
naar vrede staat hier voorop. Geen vrede met je naaste, dan ook geen heiligmaking. Geen
vroom bidden en ondertussen in onvrede leven met broeders en zusters, ouders,
kinderen, broers, zussen. Wie zegen wil ontvangen/beerven zegt Petrus (1P 3 9-11)en
haalt ps 34 aan. Wie het leven wil liefhebben En goede dagen zien, die stille zijn tong van
het kwaad en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken.Die wijke van het kwaad, en doe
het goede. Die Zoekt de vrede en jaagt die na!
Jagen naar heiligmaking
We moeten ook op jacht naar heiligmaking. Jagen naar heiliging/heiligmaking! Met als
reden, zonder welke niemand de HEERE zien zal. Komt dat niet bekend voor? Ja ook in
de Bergrede (de EERSTE) zegt Jesjeoa: “Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God
zien.” De zonde steekt de ogen uit, zo zegt Spurgeon, “Als het hart rein is, wordt het
geestelijk oog helder, en dan zal de reine en heilige Heere Zich openbaren.” IN de
bergrede zijn beide ook nauw met elkaar verbonden, Zalig de reinen van hart met zalig
de vredestichters. De eerst met een belofte, zij zullen God zien, de tweede met de belofte,
zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Willen we God zien, in heerlijkheid, straks in
Zijn Koninkrijk? Er staat niet, wie gelooft in Jezus, zal God zien. Of wie gedoopt is zal
Gods kinderen genaamd worden. Of wie sjabbat viert. Zonder heiligmaking…..zal
niemand de Heere zien.
Daarom moeten we jagen naar heiligmaking. Wat is dat? Heiligmaking? Heiligen komt
van “apart zetten” voor een doel.. Het werkwoord in Hebreeuws betekent ook; “het
brengen in een toestand van heiligheid/afgezonderd van de rest, gesteld tot een
bijzondere verhouding tot God.”(Gods dag, in tempeldienst de priesters enz..) Gelovigen
worden in het Vernieuwde Verbond gezien als geheiligden, door de Heilige Geest
afgezonderd van de wereld, bestemd voor Gods Koninkrijk. Maar het betekent ook, het
opgenomen worden in de gemeenschap met de Heilige. Het betekent deel krijgen aan
Zijn (aan Gods) heiligheid. Iets ontvangen van het heilige dat Hem kenmerkt. Ja maar dat
is toch iets dat ons door het geloof ten deel valt. We zijn toch heilig doordat we in Jezus
geheiligd zijn? Ja het is een van God gegeven status. 1 Kor 1:30 “Maar uit Hem zijt gij in
Christus Jezus die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en
heiligmaking en verlossing” Er valt dus niet te roemen; zo van…zie mij eens wijs zijn, of

zie mij eens heilig leven. Ik ben goed op jacht geweest en ik heb gevangen; heiligheid
gevangen. Goed he. Ik ben nu eenmaal een goede jager!! Nee, jagen naar heiligmaking is
jagen God beter te leren kennen, door Jesjoea. Meer en inniger met Hem omgaan, meer
vertrouwen, meer volgen. Hij, Jesjoea is ons van God geworden heiligmaking. Hoe meer
van Hem, van Zijn leven en gehoorzaamheid, hoe meer heiligheid wij bezitten.
De wil van God
Wat is het kenmerk van Jezus Zijn heilig leven? 10:9: “Toen sprak Hij “Zie Ik kom om Uw
wil te doen o God.” En dan in vers 10 “In welke wil wij geheiligd zij”. Dat moet ik diep
voelen. Dat de waarde en kracht van Jezus’offerande het doen van de WIL VAN GOD is.
Ik/jij ben in het Jezus doen van de wil van God geheiligd. Jagen naar heiligmaking is
steeds meer gaan inzien; Dit is heiliging; het leven in de wil van God. Is dat ook niet de
oorzaak van zoveel onheilig leven van gelovigen. Dat de wil niet echt verbroken is. Is de
wil wel totaal gebroken en overgegeven aan de wil van God. Of is er een stukje
overgegeven, ja als ik nu Jezus aanneem, dan ben ik gered, ja dat wil ik wel. Maar dat is
nog geen bekering en nog ver van heilig leven. Het wordt in het Christendom steeds
gemakkelijker om gered te worden, zo schreef een Messiasbelijdende Jood het is soms
zelfs gereduceerd tot het simpelweg nemen van ‘een beslissing’. Dan kunnen we van het
Jodendom nog veel leren als het gaat over BEROUW en VERGEVING en het hele
levensproces
Jezus doen van Gods wil is niet bedoeld om mij ervan te ontslaan, maar integendeel, om
mij daarin op te nemen. Om daarin te laten leven. Door Gods wil te doen, ging Jezus als
overwinnaar het rijk van de dood binnen en triomfeerde daar. En werd Hij opgenomen
in de heerlijkheid bij de Vader. Nu geeft Hij vandaar uit het hemelse, heilige leven; nl de
wil van God te doen. Hij geeft het kennen van die wil, Hij geeft het verlangen en ook de
kracht om die wil te doen. Jaag jij naar heiliging, dan geef je je van ganser harte over om
helemaal in Gods wil te leven. Een jager acht alles welkom dat hem helpt zijn buit te
vinden. Verwelkomen wij ook elke beproeving elke moeilijkheid elke barriere omdat zij
middelen zijn, genademiddelen tot heiliging. Of verzetten we ons, voelen we ons
gekrenkt, of geven we anderen de schuld van de problemen. Geen probleem in jouw
leven als gelovige of wil God wil je erdoor HEILIGEN. Is te zien dat jij op jacht bent, wat
zal ik/u/jij dan een gemakkelijk mens zijn voor de omstanders. Geen opstand meer, geen
scheldwoorden meer, alle wat tegen lijkt, als middelen omarmen om heiligmaking na te
jagen.
Woord als heiligingsmiddel
God wil ons van onze eigenwilligheid verlossen. Elke correctie zou mij, zou jou welkom
moeten zijn op jacht naar de buit van heiligheid. Elke moeilijkheid of teleurstelling is een
middel van genade op weg naar heiliging. Het zijn helpers op de loopbaan, om te helpen
meer in de gemeenschap met God te komen. God wil van je eigen wil losmaken. En dat
doet Hij door allerlei middelen. Vooral Zijn Woord, als hoogste brengt heiliging, als we
het tot ons nemen als REINIGINGSmiddel, als HEILIGINGSmiddel. Zoals in Spreuken 2: 1-

11. Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open
oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de
dingen te begrijpen roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar
speurt als naar een verborgen schat, dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is,
dan zul je kennis van God verwerven……vs 9 Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren
wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor.” Vs. 11
“Bedachtzaamheid zal je behoeden, inzicht houdt de wacht.”
Acht geven op ELK-ANDER
Jagen naar heiligheid is luisteren naar Gods stem. Overgave aan Zijn wil, het zoeken naar
Zijn wil. Ook d.m.v. broeders en zusters. Dat zien we ook in de Hebreeënbrief: Ziet
daarbij toe, dat niemand verachtere vande genade Gods, dat geen bittere wortel opschiet
en verwarring stichtte.” Het woord “Toezien” heeft oorsprong in het optrekken van de
karavaan. Is er niet iemand achtergebleven, toezien dat niemand achterblijft. Dat
niemand achterop raakt.
IN Hoofdstuk 10: Laten we op ELK-ANDER acht geven. Aub broeders en zusters, als jullie
zien/horen in mijn leven, dat klopt niet, zie op mij toe. Als ik het verkeerd doe op mijn
werk, stel je voor dat Teun, (die binnenkort ook buschauffeur hoopt te worden) zou
horen dat ik ook vuile grappen maak op de bus met mijn kollega’s, wijs we er op. Als ik
niet goed omga met mijn kinderen, met de buren. Zie toe in liefde. Heb ik bittere wortels
veroorzaakt? Durf ik dat onder ogen te zien? Brengen jullie mij dan door liefde, gebed en
vermaning terecht
Elk-ander onderdanig
We weten dat we moeten spreken onder elkaar met psalmen,en lofzangen enz.
Dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader, in de Naam van onze Heere Jezus
Christus; maar weten jullie dat direct daarop volgt: “ELK-ANDER ONDERDANIG ZIJNDE
IN DE VREZE GODS.” Als iemand mij corrigeert, mag dat? Zou het niet heerlijk zijn om
Gods Woord in alles toe te passen? Ook hoe we omgaan met elkaar in de gemeente.
Broeder/zuster mag ik u iets zeggen? Mag ik u iets vragen? Mag de Heere Zijn wil
bekendmaken te maken voor mijn leven via een broeder of zuster? Of zijn we/ ben ik
daar te hoogmoedig voor? Het is veel makkelijker om te zeggen: God heeft mij geleerd
om bijvoorbeeld niet meer een scheldwoord te gebruiken en ik heb vergeving gevraagd
en heb me ervan bekeer dan om te zeggen, een broeder of zuster sprak me aan op mijn
taalgebruik en ik heb me ervan bekeerd. God sprak door mijn broeder/of zuster. Elkander onderdanig.
Onderdanig aan een kind
God spreekt bijv. door kinderen: Richard Wurmbrand vertelt in zijn boek “Uit de mond
der kinderen” Een groep van ongeveer 10 christenen van verschillende overtuigingen
was bij elkaar in mijn woning. We hadden een heftig debat over Bijbelse problemen. De
heilige regel was vergeten; dat als een discussie verhit raakt, deze gestaakt moet

worden. De mensen schreeuwden naar elkaar in boosheid. Mihai, Wurmbrands zoontje,
van ongeveer 4 jaar oud, was ook aanwezig. Toen de woordentwist een hoogtepunt
bereikte, sprak hij rustig vier woorden Grieks: “Kardia kai psyche mia” De anderen, die
veronderstelden dat hij in tongen sprak, vroegen me wat de woorden betekenden. Ik
vertaald;”Een hart en één ziel” Ze stonden verstomd. De discussie hield direct op.
Berg Sinai/berg Sion
De aansporing om vrede en heiligheid na te jagen wordt in hoofdstuk 12 bevestigd. Als
we echt kennis hebben van het Vernieuwde Verbond dan zullen we beseffen dat het
mogelijk is om de kracht ervan te ervaren bij het jagen naar vrede en heiligmaking. We
zijn niet meer in de tijd van voorbereiding en zwakheid. We zijn niet genaderd tot De
berg Sinaï met zijn schrikaanjagend brandend vuur, vertellend onze onmacht
onheiligheid. Dat brandende vuur geeft schrik en vrees en geeft geen kracht en moed,
het wekt niet de liefde. Het wekt geen heiligleven. We zijn genaderd tot de berg Sion, dat
getuigt van vervulling, van kracht van leven. Ja de kracht van het onvergankelijke leven
is daar aan het licht gebracht. We jagen niet naar vrede omdat het moet, we jagen niet
naar heiligmaking omdat ik slaaf ben en opgedreven wordt, maar omdat ik als kind van
God de volle gemeenschap met HEM zoek. Bij de berg Sinai moest het volk zich heiligen,
hoeveel meer zij die tot de Zoon gekomen zijn. Het zien van uiterlijke tekenen van Gods
majesteit moest hen vrees en ontzag inboezemen,
Hoeveel te meer en niet minder moet niet het gezicht van de zoveel grotere heerlijkheid,
waartoe wij gekomen zijn, (de berg Sion) ons opwekken om naar heiligheid te jagen,
opdat wij God mogen zien.
Berg Sion, stad van de levende God, waarop Johannes het Lam heeft zien staan. Dat
heerlijke leven op de berg Sion, daar leidt Jesjoea als Middelaar Zijn volk, jou, mij in.
Jezus is hier te vinden, die de wet van God in ons hart schrijft, die tot de volle
gemeenschap met Zijn Vader leidt. Hij brengt alle zegeningen van het nieuwe Verbond in
ons.
Grotere verantwoordelijkheid
Grotere voorrechten, brengen grotere verantwoordelijkheid met zich mee. Lees maar
verder in Hdst. 12. Ziet dan toe, dat gij Hem,die spreekt,niet afwijst, ook deze middeag
niet. Want als we ons afwenden van Hem die uit de hemelen spreekt….wee mij, u, jij.
Andrew Murray zegt: Het is een vreselijk misbruik van de genade Gods om te menen dat
God nu minder streng zal zijn met de zondaar. Want de schrik van de Sinai zal niets zijn
in vergelijking met beven van aarde en hemel, bij de komst de Messias. Want onze God is
een verterend vuur.
Wat blijft is het onvergankelijke Koninkrijk van God en allen die de buit van het jagen
naar vrede en heiligmaking hebben binnengehaald. Zij zullen de Heere zien. Leef naar
deze regel. Jaag naar vrede en de heiligmaking.

“Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade
vasthouden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en
godvruchtigheid.”
“De God des vredes, Die de grote Herder der Schapen, door het bloed van het eeuwige
testament, uit de doden heeft wedergebracht, (namelijk)onze Heere Jezus Christus, Die
volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen, werkende in u, hetgeen voor
Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus. Dewelke zij de heerlijkheid in alle
eeuwigheid. Amen”Hebr.13:20,21




Hoe diep zit onze liefde? We zeggen heel gemakkelijk: “We houden van het Joodse volk”, en denken
daarmee de Joden eventjes voor Jezus te winnen. Alsof die erfenis van 2000 lijden en vervolging niet door
christenen hen was aangericht. Ga naar een Jood en zeg: Ik heb je lief. Weet je wat hij denkt? Waar was je
de afgelopen 2000 jaar? Nu hebben we een land een eigen natie en zeg je dat je ons liefhebt. Is dat omdat
wij nu jouw uitleg van de Schrift vervullen?
Hoe diep zit jouw liefde trouwens,net zo diep als bij Maarten Luther? Eerst deed hij zijn best om Joden de
kerk in te krijgen, maar toen ze zijn gebaar van “liefde’ afwezen, zei hij (en dit was nog gematigd) dat als
een Jood naar hem toe zou komen, hij ‘een molensteen om zijn nek zou binden en hem in de rivier zou
gooien in de naam van Abraham, Izak en Jacob.” Sholom Asch (1880-1957) beroemd Jiddisch schrijver,
die heel gunstige boeken schreef over Jezus en Paulus; Ik heb niet het recht te prediken tot anderen dan
tot Joden-als ikhet al tot de Joden mag doen- maar ik heb wel het recht om deze vraag aan christenen te
stellen: heeft de Christen tot welke groep of richting hij ook behoort, in overeenstemming met zijn geloof
geleefd? Heeft hij geleden, zich overgegeven, is hij gestorven en gereinigd in de geest van Jezus? Zijn de
ledematen van de Christen de werktuigen van Christus geweest? Enz. Pinchas Lapide, geleerde Jood van
Hebr Un. in Jer. betrokken bij Joods-Christelijke dialoog. Het beste getuigenis die de christen aan deJood
kan geven is een zwijgende. Daden zullen veel luider spreken dan woorden. Daden die zeggen dat u
geïnteresseerd bent in de Jood, meer dan alleen maar het opleggen van uw standpunt aan de Jood. Heb je
de moeite genomen om zover mogelijk door zijn ogen te kijken. Heb lief, whether they love you or hate
you, zo leerden wij bij de opleiding voordat we naar Oekraïne gingen om Joodse mensen te vervoeren.

