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Alle geciteerde Bijbelteksten zijn genomen uit de NBG
’51, HET BOEK of de Statenvertaling.



3

GGGEEERRREEEDDD VVVOOOOOORRR GGGOOODDDSSS OOOOOORRRDDDEEEEEELLL DDDOOOOOORRR
VVVEEERRRNNNEEEDDDEEERRRIIINNNGGG EEENNN HHHEEEIIILLLIIIGGGIIINNNGGG

In dit 253e TWR-radioprogramma leest u
hoe door Gods geest levend gemaakte
mensen het oordeel van God over deze
wereld kunnen ontvluchten door bekering
en wedergeboorte.

In ons vorige programma hoorden we dat er in feite al-
leen hoop is voor levend gemaakte mensen. Salomo
schreef hier al over: “Er bestaat alleen hoop voor de le-
venden. Want de levenden weten tenminste dat zij op
zekere dag zullen sterven.”

Omdat de Bijbel iedereen die zich een christen noemt
waarschuwt dat God een heilig leven van Zijn kinderen
verwacht, is het belangrijk de waarschuwing van de
apostel Petrus in 1 Pet. 4:17 ter harte te nemen.

Deze tussen 1990 en 1994 uitgezonden en nu be-
werkte TWR-radioprogramma’s behandelen praktisch
toepasbare onderwerpen, zoals: Groeien naar zelf-
standigheid, Op weg naar volwassenheid, Geestelijke
groeistoornissen, Opvoedingsproblemen, Geestelijke
zelfreiniging, Beleven en doorgeven, etc., etc.

Het thema in deze brochure is opnieuw te beluisteren via:
www.radioadullam.nl
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GODS OORDELEN BEGINNEN BIJ ZIJN HUIS!

Bedroefd zat het echtpaar aan het ziekbed van hun
jonge zoon. Het zag er niet best uit en de doctoren
hadden geen kans gezien het juiste medicijn tegen de
koorts te vinden die het lichaam van de jongeman
teisterde. Er moest snel wat gebeuren, anders zouden
ze hun zoon voor hun ogen zien sterven!

Hoewel de vader zich altijd vroom had voorgedaan en
zich bewust was van zijn hoge roeping als voorganger
van een groot volk, was zijn snelle carrière beslist niet
over rozen gegaan! Hij had een andere baan moeten
zoeken omdat zijn vorige werkgever bemerkt had dat
hij mogelijk in staat zou blijken te zijn om het hele be-
drijf over te nemen, met personeel en al!

We hebben het over koning Jerobeam, eens een van
de machtigste en meest gewaardeerde mannen in het
gevolg van de beroemde en wijze koning Salomo. In
een grote crisis, ontstaan na de dood van Salomo,
was het tot een scheuring gekomen onder Gods volk.
Israël moest toen kiezen onder welke leiding ze ver-
der wilden gaan, onder de nakomeling van Salomo,
koning Rehabeam, of die intelligente Jerobeam, een
van Salomo ‘s beste onderdanen en medewerkers.

D.m.v. een oproep tot revolutie en met behulp van de
oprichting van een soort religieuze schaduwdienst met
zelf gekozen voorgangers en priesters, had hij weten
te bereiken dat het grootste gedeelte van het volk zijn
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zijde koos. Maar zijn religieuze herwaardering van de
gevestigde eredienst had Gods goedkeuring niet ge-
kregen, integendeel!

En nu was het oordeel zijn huis binnengekomen en
lag zijn opvolger ernstig ziek op bed. Hij bedacht hoe
een profeet uit Juda hem tot koning over het tien-
stammenrijk had gezalfd en de profetische woorden
om toch vooral trouw te blijven aan de hem overge-
leverde inzettingen van God en Mozes, hadden hem
nog lang in de oren nageklonken. Maar hij had ze
niet echt in zijn hart opgeborgen, ze waren hem
meer een last geworden, waarvan je je op den duur
moest ontdoen.

Toch moest hij weten hoe de toekomst van zijn jonge
zoon eruit zou zien, zou hij kunnen rekenen op een
opvolger? Laten we luisteren hoe hij zich volgens de
geschiedenis uit 1 Kon. 14:2 en vervolgens, eruit
trachtte te redden: "Toen droeg Jerobeam zijn vrouw
op: 'Vermom je, zodat niemand je herkent als de ko-
ningin en ga naar de profeet Ahia in Silo; dat is de
mandie mij vertelde dat ik koning zou worden. Vraag
hem of de jongen weer beter zal worden...”

Maar de Heere had de oude profeet reeds verteld dat
de koningin vermomd bij hem zou komen om te vra-
gen wat er met haar zieke zoon zou gebeuren. De
Heere vertelde hem ook wat hij haar moest antwoor-
den. Zodoende kon hij bij haar komst het volgende
zeggen: 'Komt u maar binnen vrouw van Jerobeam.
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Waarom hebt u zich vermomd?' Ik heb droevig nieuws
voor u. Geef uw man deze boodschap door van de
Heere, de God van Israël: 'Ik bevorderde u vanuit de
rangen van het gewone volk en maakte u koning over
Israël. Ik rukte het koninkrijk uit de handen van Davids
familie en gaf het aan u, maar u hebt mijn geboden
niet gehoorzaamd, zoals mijn dienaar vóór u; u hebt
andere goden gemaakt en Mijn toorn opgewekt met
die gouden kalveren van u. En omdat u Mij zo duide-
lijk het genegeerd, zal Ik een ramp over uw familie
brengen en al uw zonen vernietigen, zowel getrouw-
den als vrijgezellen. Ik zal uw familie wegvagen, zoals
een staljongen de mest uit de stal wegveegt".

En zo moest de vrouw onverrichterzake naar haar
stad en echtgenoot terugkeren. Inplaats van een ze-
gen, ontving ze een vloek, haar kind zou sterven!

Maar er was één ding dat haar troosten kon. Haar
kind zou voor eeuwig behouden worden en naar de
hemel gaan, alleen omdat God "iets goeds in het kind
gevonden had!" En wat kon dat anders zijn dan dat
Gods genade in die kleine jongen zichtbaar was ge-
worden?

Zo zien we dat God Zijn oordelen gewoonlijk vanuit
Zijn eigen huis laat beginnen, onder Zijn eigen volk!
Maar...dat God rekening houdt met mensen die niet
mee willen doen aan de grote afval en trouw willen
blijven aan Zijn Woord! Deze mensen, jong of oud,
worden "weggeraapt voor het kwaad en zullen rusten
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op hun legersteden", zoals eens een andere profeet
gezegd had. Om de les uit deze geschiedenis te leren
moeten we verder luisteren naar wat de profeet Ha-
bakuk in hoofdstuk 3:2-6 zegt, luister maar:

"Heere, ik heb van Uw roemruchte daden gehoord en
ben met ontzag vervuld voor wat U gaat doen. Laat
Uw daden herleven in deze tijd, maak Uw kracht
openbaar. Al bent U toornig geworden, vergeet niet
medelijden te hebben! God komt over de woestijn
vanaf de berg Sinaï. Zijn majesteit bedekt de hemel,
de aarde is vol van Zijn lof. Hij schittert als het zon-
licht, uit Zijn handen schieten lichtstralen; daarin is
kracht verborgen. Vóór Hem uit gaat de pest en de
koorts volgt Hem op de voet. Hij staat stil en overziet
de aarde; Hij kijkt rond en laat de volken opspringen
van schrik..."

Is het dáárom dat zowel Petrus als Paulus spraken
van "zwakheid, ziekte en dood" in de gemeente van
God, omdat er nog zoveel onbeleden kwaad in de
Christelijke kerk is? Omdat er zoveel dingen in de
eredienst zijn binnengeslopen die niet in overeen-
stemming zijn met Gods heiligheid en eer? Dat wij
daarom als gelovigen geen onderscheid meer kunnen
zien tussen goed en kwaad?

Petrus schreef in dat verband, nadat hij gewezen had
op het gebrek aan heiliging en eenheid, de zonde van
kwaadsprekerij en het hebben van een ongereinigd
geweten: "...het is de tijd dat het oordeel begint bij het
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huis van God; en indien het eerst van ons begint, wat
zal dan het einde zijn voor hen die het Evangelie van
God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige
nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze en
zondaar verschijnen?" Het staat in 1 Pet. 4:17.

Ook de apostel Paulus schreef in dat verband dat er
ziekte en zelfs dood kwam bij de Korinthiërs, wegens
het gebrek aan heiliging bij de gelovigen. "Daarom zijn
er onder u vele zwakken en zieken en velen zijn ont-
slapen, maar als wij geoordeeld worden, is dat omdat
wij van de Heere getuchtigd worden, opdat we niet
samen met de wereld zouden veroordeeld worden."

Ook in het Oude Testament zien we dergelijke waar-
schuwingen. De profeet Ezechiël spreekt over een
oordeel dat toentertijd de heilige stad Jeruzalem trof.
In Ez. 10:18 beschrijft hij het vertrek van Gods heer-
lijkheid uit de tempelgebouwen en de stad, maar
daaraan voorafgaand hoort hij een stem, laten we het
lezen in vers 1-7:

"Toen hoorde ik Hem met krachtige stem roepen:
'Breng de wachters van de stad hierheen, ieder met
zijn wapen in de hand. Op Zijn geroep verschenen
zes mannen uit de richting van de bovenste noordelij-
ke poort, ieder met een dodelijk wapen. Eén van hen
droeg linnen kleding en had een schrijverskoker aan
zijn middel. Zij gingen de tempel binnen en bleven
naast het koperen altaar staan. En de heerlijkheid van
de God van Israël steeg op vanaf de Cherubs waarop
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Hij had gerust, tot boven de ingang van de tempel. En
de Heere zei tegen de man met de schrijverskoker:
'Ga door de straten van Jeruzalem en zet een teken
op de voorhoofden van de mensen die huilen en
zuchten om alle zonden die zij om zich heen zien'.
Tegen de andere mannen hoorde ik de Heere zeg-
gen: 'Loop achter hem aan door de stad en dood ieder
die geen teken op het voorhoofd heeft. Spaar nie-
mand en toon geen medelijden. Dood hen allemaal:
Oud en jong, meisjes, vrouwen en kleine kinderen;
maar...raak niemand aan die het teken draagt. Begin
maar hier, bij Mijn heiligdom!"

We begrijpen het al, God wil Zichzelf heiligen in men-
sen die Zijn Naam aanroepen, of dat nu oprecht is, uit
traditie of vanuit het hart. Maar alleen degenen die
"het teken" op hun voorhoofd dragen worden gesp-
aard voor het definitieve oordeel. Dat teken is het be-
wijs dat het kruis van Christus ons hele denken be-
heerst. Dat het ons doen en laten bepaalt en dat ons
getuigenis van Christus overal gehoord is geworden,
ook in de hemel!

We leven in een spannende en schokkende tijd.
Enerzijds hoor je van miljoenen abortussen, ook on-
der christenen. Kortgeleden las ik in een televisiegids
dat Chinese artsen t.b.v. hun gezondheid geaborteer-
de foetussen eten en dat andere ziekenhuizen ze
zelfs te koop aanbieden. Een journaliste van de "Eas-
tern Express" uit Hong Kong maakt hier melding van.
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Aan de andere kant horen we het getuigenis van
"moeder Theresia" tijdens een banket van president
Clinton, waarin ze hem wijst op de onmogelijkheid om
het volk op hun verantwoording te wijzen t.a.v. het leef-
klimaat en het terugdringen van geweld en moord, als
men moeders toestaat hun eigen kinderen te doden.

Hoe groot is het geduld van God! Hij wil kennelijk nog
vele mensen wijzen op de mogelijkheid van redding
voor het grote oordeel dat komen moet over zoveel
zonden. Hij doet dat via o.a. de moderne media, met
name via een enorme zender op het gebergte Ararat,
waar de ark van Noach zou moeten liggen.

De communisten hadden het plan om vandaaruit hun
ideologie de mensheid aan te bieden, maar God dacht
er anders over. Hij liet de krachtige zender gebruiken
door en christelijke organisatie, om Zijn boodschap
van berouw en inkeer de wereld in te zenden. God
wacht nog, dat is duidelijk, op uw en mijn bekering
misschien, dat we ons afkeren van het verderf dat ook
temidden van de christenen gevonden wordt. Laten
we wakker worden en ons bezinnen, voor het oordeel
komt en, zoals Jes. 57:1 het zegt:

"...de rechtvaardigen worden weggeraapt, zonder dat
iemand erop let dat die rechtvaardigen worden weg-
geraapt vóórdat het kwaad komt, terwijl hij ingaat in
de vrede, die overbljft voor het volk van God!"
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Weg-ge-raapt vóór het uur van de verzoeking die over
de gehele aarde komen zal! Zo sprak de oude Johan-
nes op het eiland Patmos ook al in zijn brief aan de
gelovigen van Philadelphia. Want in het einde van de
tijd zal er opnieuw een teken te zien zijn aan het voor-
hoofd of de rechterhand van de mensheid, maar dan
het "teken van het beest". Voor die mensen zal de tijd
van genade voorbij zijn, maar voor hen die het teken
van Christus hebben ontvangen, zal er eeuwige
vreugde zijn.

Behoort ú bij hen luisteraar?

Deze TWR-radiostudie is ook te beluisteren via:

www.radioadullam.nl/download/audio/op_weg_naar_h
et_licht/253_Redding_door_vernedering.mp3

U kunt voor meer Bijbelstudies ook onze Adullam
website bekijken via: www.adullam.nl
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In dit 253e TWR-radioprogramma leest u
hoe door Gods geest levend gemaakte
mensen het oordeel van God over deze
wereld kunnen ontvluchten door bekering
en wedergeboorte.

In ons vorige programma hoorden we dat er in feite al-
leen hoop is voor levend gemaakte mensen. Salomo
schreef hier al over: “Er bestaat alleen hoop voor de le-
venden. Want de levenden weten tenminste dat zij op
zekere dag zullen sterven.”

Omdat de Bijbel iedereen die zich een christen noemt
waarschuwt dat God een heiig leven van Zijn kinderen
verwachte, is het belangrijk de waarschuwing van Pe-
trus ter harte te nemen.

Deze tussen 1990 en 1994 uitgezonden en nu be-
werkte TWR-radioprogramma’s behandelen praktisch
toepasbare onderwerpen, zoals: Groeien naar zelf-
standigheid, Op weg naar volwassenheid, Geestelijke
groeistoornissen, Opvoedingsproblemen, Geestelijke
zelfreiniging, Beleven en doorgeven, etc., etc.

Moge de Heere Jezus lezer en/of luisteraar zegenen!


