DENK HIER EENS OVER NA
HOE IS DE CHRISTENHEID IN DE AFVALLIGHEID TERECHT GEKOMEN?
De aangehaalde teksten komen uit de Statenvertaling van 1992 of eerdere uitgaven.
"We moeten altijd in gedachten houden dat, INDIEN God Mozes verwekte om zijn
woordvoerder te zijn tijdens het tijdperk van de Wet, EVENZO verwekte Hij Paulus om zijn
woordvoerder te zijn voor gelovigen tijdens deze "tegenwoordige boze eeuw".
Het falen om dit duidelijke bijbelse feit te erkennen, is door de eeuwen heen nog steeds een
enorme grote fout in de Christenheid geweest.
INTERPRETATIE, OF UITLEG, VAN DE BIJBEL
Betekenis van interpretatie, of uitleg, volgens de New World Dictionary van de Amerikaanse
taal:
(Tussen twee partijen)
(1) om de betekenis van iets te verklaren; begrijpelijk maken.
(2) niet van toepassing.
(3) het hebben of tonen van zijn eigen begrip betreffende de betekenis ervan.
(4) de betekenis uitdragen van….; speciaal om een eigen opvatting te geven.
Het is duidelijk dat, wanneer de uitdrukking "dat is uw uitleg" wordt gebruikt,
terugverwezen wordt naar iemand die het Woord van God verkondigd; meestal wordt het
gebruikt in de betekenis van punt (4) hierboven en zelden of nooit volgens punt (1), wat de
juiste keuze zou zijn. En zelfs als het wordt gebruikt als punt (3), zou het correcter zijn dan
punt (4).
Met dat in ons achterhoofd, en ons herinneren hoe vaak het (“dat is uw uitleg”) in onze
aanwezigheid is gebruikt, laten we dieper gaan nadenken over deze kwestie van uitleg van
de Bijbel. Er is terecht gezegd dat de Bijbel (Gods woorden voor de mensheid, Zijn
gedachten, en geopenbaarde plannen, vaak “openbaring” genoemd), geen uitleg nodig
heeft, en terecht, maar dit geldt alleen voor degene die bereid is Gods gebod te
gehoorzamen om de Bijbel te bestuderen (niet slechts te lezen). Die persoon gelooft dat
God weet hoe Hij zeggen moet wat Hij bedoeld. Voor alle andere personen veronderstellen
we dat er behoefte is aan uitleg, helaas kiezen ze de uitleg die bij hun smaak past. Daarin
schuild het gevaar. In plaats van te studeren en de betekenis van God te achterhalen
(volgens punt 1 hierboven), zijn de mensen veel meer geneigd om te kiezen wiens uitleg ze
graag willen horen.
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We hebben geleerd dat de Bijbel (dat wil zeggen, de geautoriseerde versie van de King
James Bible; te vergelijken met onze Statenvertaling) is geschreven op ongeveer het niveau
van een zesde klasser van de lagere school. Dus waarom ziet u er tegen op en gelooft u een
zogenaamde geestelijke, of een "theoloog", om de uitleg voor u te doen? Theologen van
vandaag de dag zijn geïndoctrineerd met absoluut verkeerde opvattingen over de Heilige
Schrift en gebruiken een afvallige versie van de Bijbel. Ze kiezen gedeelten uit de Schrift die
passen bij hun eigen theologie, hun eigen gedachten over God en Zijn Woord.
Ik vind het interessant wanneer een persoon tegen me zegt: "Dat is uw uitleg", en daarmee
bedoelen ze dat het gesprek is geëindigd, maar ze brengen nooit hun eigen uitleg naar
voren. Waarom doen ze dat? – Heel eenvoudig: omdat ze dat niet kunnen. Ze hebben ervoor
gekozen om iemand anders het werk voor hen te laten doen en kijken nooit of dat echt
overeenkomt met Gods woorden (zie het principe van Hand. 17:11). Mijn vriend, dat is een
gevaarlijke route om te nemen. Laten we zeggen dat we u "onze uitleg" geven betreffende
de “leer” uit het Woord van God. Het is onze bedoeling dat u het zelf controleert. Omdat we
weten dat u zult merken dat het zo is als u bereid bent God te geloven en niet wat wij
zeggen dat God zegt. Controleer het niet tegen wat iemand anders zegt. Wees geen dwaas.
Tussen haakjes, hier is de Schriftplaats waar God ons zegt:
“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet
beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.
Dit is een heel eenvoudige of gewone zin.
----------------------------Opmerking van de vertaler: De Authorized King James Bible is hier duidelijker:

“2 Tim.2:15: Study (studeren) to shew thyself approued unto God, a workman
that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Er is een groot verschil tussen “benaarstigen” en “studeren”. “Benaarstigen” betekent:
ijverig of vlijtig.
----------------------------Het zegt ons dat we NIET afhankelijk moeten zijn van de geestelijkheid, onze ouders of onze
vrienden voor onze waarheid. Het vers zegt (en dit is niet onze "uitleg!") "Uzelven" - door
"het Woord der de waarheid recht te snijden". Dat betekent dat UZELF het bestudeert en
ontdekt of hetgeen geestelijken, ouders of vrienden u vertellen, overeenkomt met het
Woord der waarheid. Let op: dit is “NIET” één van de Tien Geboden die door Mozes zijn
gegeven. Het “IS” echter een gebod voor het Lichaam van Christus in dit Tijdperk van
Genade, en ongehoorzaamheid zal worden behandeld voor de Rechterstoel van Christus
(2Kor.5:10), waar u en ik, als leden van het Lichaam van Christus, zullen worden beoordeeld
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voor het feit hoe we zelf met het Woord van God zijn omgegaan! BENT u een lid van het
lichaam van Christus?
WAT BEDOELDE JEZUS?
Wat bedoelde Jezus toen hij zei: " Gaat dan henen, onderwijst AL de volken……? ”.
Beginnend in Mattheüs 10 vers 1. Toen: "hij de twaalf discipelen riep en hen (niet mij) de
macht gaf over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen en om alle ziekte en kwale te
genezen ..."
“Matth. 10:5: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen,……………..”.
(Bent u één van de twaalf? Of bent u een Heiden?) U bent, net als ik, een Heiden!
“Matth. 10:6-7: 6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels. 7
En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
(Wanneer was de laatste keer dat u predikte tot een Joods persoon en wat predikte u?)
“Matth. 10:8: Geneest de kranken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de
duivelen uit…………….”.
(U moet NIET Matth. 10:1, hierboven, negeren ... wanneer heeft u ALLE soort ziekte en
kwale genezen? Als Jezus genas was het volkomen en hij genas iedereen die naar hem toe
kwam. Kunt u de persoon / personen opsommen die u uit de dood hebt opgewekt?
Matth 10: 9-11 - " Verkrijgt u noch goud, noch zilver, noch koper geld in uw gordels; enz.
(Begrijpt u het? Geen geld. Geen ruilhandel. Gewoon doen. Jezus gaf de kracht.
“Lukas 18:22: Doch Jezus, dit horende, zeide tot hem: Nog één ding ontbreekt u; verkoop
alles, wat gij hebt, en deel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en
kom herwaarts, volg Mij.
Is dit niet een computer waarachter u aan het lezen en schrijven bent? Waarom heeft u, als
u de geboden van Jezus gehoorzaamt, die niet verkocht en het geld aan de armen gegeven?
bezit u een auto? Een telefoon? Waarom? ...? Geeft u het minimum van 10% aan uw kerk?
Houdt u de 613 geboden? Houdt u zelfs de tien?
De opdracht van Mattheüs 28 en Marcus 16, genaamd - "De Grote Opdracht", bedacht door
door mannen die ondertitels in Bijbels schrijven, was geen opdracht meer in Handelingen 15
en Galaten 2:7-9 toen de twaalf en Paulus het erover eens waren dat zij verschillende
“opdrachten” hadden voor verschillende tijden en verschillende mensen. Die opdracht was
voor de Joden en voor het nationale Israël. Mensen die de Bijbel veranderen hebben de
betekenis van Galaten 2:7-9 veranderd door een voorzetsel van twee letters te veranderen
(overigens tegen het gebod van God in).
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Paulus zijn ''opdracht” was om "het evangelie der voorhuid" te prediken ... het behoort
vandaag toe aan allen ... de boodschap die hij predikte is zowel voor Jood als Heiden ... er is
geen verschil.
Petrus en de elf moesten doorgaan met het prediken van het evangelie DER (behorend tot)
besnijdenis aan de kleine kudde (Lukas 12:32) (totdat zij, de twaalven, stierven). Het boek
Handelingen legt de overgang vast van het oude programma naar het nieuwe programma
van Genade.
Jezus zijn ''duidelijke” leer is helder als je begrijpt tot wie wordt gesproken en geschreven.
Dat was het “evangelie van het koninkrijk”, dat het nationale Israël verwierp en niet
accepteerde omdat ze hun Messias niet herkenden. Dus die boodschap en die belofte werd
terzijde geschoven terwijl God zijn geheime (verborgen) plan openbaarde aan Paulus om de
tweede hemel opnieuw te claimen door het lichaam van Christus, dat Hij bouwt en al meer
dan 2.000 jaar aan het bouwen is. Maar het denominationalisme wil ons doen geloven dat
we onder de Wet van het Oude Testament zijn.
Dus vandaag volgen gelovigen de geboden van Christus, maar nu zijn het de geboden van de
OPGESTANE en OPGEVAREN HEER JEZUS CHRISTUS, zoals geopenbaard aan de Apostel van
de Heidenen (Romeinen 11:13). Vandaag is het nutteloos en een list van de duivel om de
geboden van Christus, in zijn aardse bediening alleen voor de Joden, te houden (Matth. 10,
Matth. 15). De vijand van onze zielen verheugt zich in het bedriegen van religieuze mensen.
(Zie hoe de vijand dat in de bedeling der genade blijkbaar succesvol doet: 2 Kor.11:14-15; de
vijand werkt nu NIET volgens 1 Petrus 5:8, dat gebeurd in de grote Verdrukking!).
Onze Apostel Paulus heeft gezegd: volg Mij zoals ik Christus volg (de Verrezen en Opgevaren
Christus)! Er was een man (Saulus) die perfect de WET en het Evangelie van het "Koninkrijk"
volgde ... zo perfect als een mens kon zijn, en dat hij zelfs volgelingen, van Jezus Christus
tijdens zijn aardse bediening, vermoordde. “MAAR NU” zegt dat we Christus moeten volgen
zoals hij (Paulus) dat deed; en hij gaf ons die instructies in Romeinen tot en met Filémon.
Wat een prachtige gave om in dit tijdperk van genade geboren te worden waar we het
voltooide Woord van God hebben en er mensen zijn die bereid zijn om voor de waarheid te
staan en om te vechten tegen de listen van de duivel die miljoenen misleid. Ere zij God.
Ja, het is door het geloof ... een vrije wils keuze. Voor de rechterstoel van Christus zullen
gelovigen (voor hun beloning) worden beoordeeld betreffende hoe zij ervoor gekozen
hebben om het Evangelie der Genade te leven volgens de instructies voor het lichaam van
Christus voor vandaag de dag. Droevig genoeg doen velen wat Israël in het verleden heeft
gedaan en gebruiken ze hun eigen gedachten of die van religieuze leiders om af te wijzen
wat God vandaag aan het doen is.
En in de toekomst, wanneer God gereed is met het bouwen van zijn Kerk, die zijn lichaam is,
(Efeze 1:22-23) zal de mens, volgens zijn gebruikelijke koppige zelf, uiteindelijk beginnen te
proberen te leven volgens het evangelie van de genade van God. Echter zal het Evangelie
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van Genade ophouden na de Opname van het Lichaam van Christus en het juiste evangelie
zal dan opnieuw het Evangelie van het Koninkrijk zijn.
“1 Corinthians 14:37: Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijke, die erkenne,
dat, hetgeen ik u schrijf, des Heeren geboden zijn”.

Een verhaal met een geestelijke inhoud:
Waar staan wij
Geachte……………………..,
We hebben het boek dat u hebt gemaild, met de titel (…….....) bekeken en reageren met
onze opmerkingen zoals u heeft gevraagd.
Eerst noemde u dat u de geloofsbrieven van de auteur van dat boek in twijfel trekt omdat u
denkt hij niet meer dan een middelbare schoolopleiding heeft gehad. Wij beoordelen
auteurs niet op basis van hun institutionele graden betreffende hun opleiding maar eerder
op basis van wat ze zeggen in vergelijking met wat God zegt. Laat ons op basis daarvan
enkele opmerkingen over de inhoud van dit boek presenteren.
Het is vrij duidelijk, uit een eerlijke inzage, dat blijkbaar elke "vorm" van Gods Woord
geschikt is voor deze auteur. Dat is jammer, want de vele "vertalingen" die vandaag
beschikbaar zijn, zijn voor het grootste deel van die van Satan en niet die van God. Als
iemand het waagt om woorden en hele verzen "weg te halen" en een ander durft woorden
of verzen in te voegen, hoe kun je er dan op vertrouwen dat het Gods geïnspireerde Woord
is? Het feit dat deze auteurs verzen van de NASB en de NIV en de NKJV citeren (Engelstalige
Bijbels) is genoeg om ze voor ons in diskrediet te brengen. Hierdoor presenteren ze zichzelf
als onwetend aangaande de echte waarheid. Er is maar één Bijbel die door ons vertrouwd
kan worden als Engels sprekende mensen vandaag en dat is degene waarvan we weten dat
die op geen enkele manier is veranderd, namelijk de geautoriseerde versie van de King
James Bijbel - degene die voor ons beschikbaar is als de 1769 editie. Er is geen verschil
tussen die van 1611 en de 1769, behalve de correctie van typografische fouten in 1611.
-------------------------------Opmerking van de vertaler: Voor ons is dat de Statenvertaling van 1946. Als voorbeeld
nemen we Johannes 3 vers7.
Statenvertaling 1946: “Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom
geboren worden. “Gijlieden” heeft betrekking op Israël.
Statenvertaling 1991: “Verwonder u niet, dat ik u gezegd heb: Gij moet wederom geboren
worden”. “Gij” zou betrekking kunnen hebben op alleen Nicodémus.
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Voor alle duidelijkheid: Het heeft betrekking op het volk Israël!
----------------------------------Vervolgens, omdat iemand het schriftvers van 2 Timotheüs 2:15 gebruikt en beweert te
weten wat het betekent, bewijst daarmee niet dat het waar is. Hoe het is gebruikt, bewijst
dat. En de hele negatieve kritiek op dit boek rust op dat belangrijke punt - het Woord der
Waarheid recht snijden. Dat belangrijke vers is DE SLEUTEL om Gods Woord te begrijpen.
Omdat de Apostel Paulus de Apostel is die aan de Heidenen is gegeven, kijken we naar
Paulus om ons te leren HOE we de waarheid recht moeten snijden. Paulus leert ons hoe we
het woord der waarheid "recht moeten snijden" in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 2 vers
7, 11 en 13.
“Efeziërs 2: 7 en 11 en 13: 7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den
uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus
Jezus………..11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die
voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met
handen geschiedt;…………………..13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart,
nabij geworden door het bloed van Christus.
God legde zijn woord, volgens zijn plan voor de aarde en de hemel, vast in een Boek. De
manier waarop het is vastgelegd (Genesis tot en met Openbaring) onthult de tijdslijn van de
geschiedenis. De verzen in Efeziërs laten u zien waarin wij leven.
We leven zeker niet in “eertijds” noch leven we in “de toekomende eeuwen”. Dus, volgens
"het recht snijden" van Efeziërs, moet het zijn dat we in de "Maar nu" - periode leven. De
Bijbelboeken die van toepassing zijn op de "Maar nu" periode zijn volgens het historische
verslag Romeinen tot en met Filemon. Dát is hoe we de Schriften recht snijden en leren dat
God “eertijds” tot Israël sprak (wat Mattheüs tot en met Handelingen omvat) en niet tot zijn
"kerk" van vandaag. Vandaag spreekt God tot ons via onze eigen apostel (er is geen 13e stam
van Israël) - de apostel Paulus is onze apostel. We krijgen onze opdrachten uit de boeken
Romeinen tot en met Filémon.
Wanneer deze tijdsperiode voorbij is, zal God zich opnieuw tot Israël wenden en zullen ze
eerst gestraft worden voor de afwijzing van hun Messias en zal het de opdracht krijgen om
de volken te bereiken met het Evangelie van het Koninkrijk der hemelen OP AARDE. (Het
hemelse koninkrijk zal, na de Verdrukking, worden opgericht door de Messias nadat het
lichaam van Christus is opgenomen van de aarde. (Zie hieronder)
Let op de uitdrukking “OP AARDE”. Merk op dat in Genesis 1:1 God de hemel en de aarde
schiep. God had een reden om niet te zeggen dat hij "het universum" schiep. Hij wilde dat
we op zouden merken dat hij een tweevoudig doel heeft: één voor de hemel en één voor de
aarde.
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Het gehele Oude Testament heeft te maken met de fysieke aarde. God koos Israël om zijn
volk te zijn met het doel de aarde te herstellen onder Zijn heerschappij. De brieven
Romeinen tot en met Filemon zijn in Gods plan om het hemelse rijk terug te vorderen alwaar
de engelen zijn en vanwaar Satan zal worden uitgeworpen op de aarde, halverwege de
zevenjarige Verdrukking van het volk Israël.
In de MAAR NU periode bouwt God zijn Lichaam, welke zijn kerk is (vandaag) en het Lichaam
van Christus wordt genoemd (Efeziërs 1:23) en dat lichaam zal op een dag naar de hemel
worden geroepen om daar te regeren omdat God dat rijk terug eist.
De aarde zal worden terug geëst en Israël zal heersen en regeren op de aarde. Heidenen die
niet met het Lichaam van Christus naar de hemel zijn opgenomen, zullen dan, door de Joden
- die twaalf stammen, onderwezen worden met het evangelie van het koninkrijk.
Als u probeert om die twee programma's van God te mengen, is “religieus” zijn. God stelde
slechts één religie in en dat was de godsdienst van de Joden; en die is terzijde gesteld - om
opnieuw te worden ingesteld wanneer dat aardse koninkrijk (Koninkrijk der hemelen) een
realiteit is. Tegenwoordig is de ware Christenheid geen religie. Het is God die zijn lichaam
bouwt, het lichaam van Christus, en het is Gods weg naar de mens (door het kruis) en niet de
weg van de mens naar God (door religie), d.w.z. de Sabbat "houden".
Water en olie mengen zich niet. Het mengen van de twee programma's van God is als
proberen olie en water te mengen. (Een ander voorbeeld is - waterdoop en de doop met de
Heilige Geest). En als we er niet in slagen om te leren hoe we recht moeten snijden
veroorzaakt dat alleen maar verwarring. Proberen om de Sabbat te “houden” is in strijd met
de leer die de apostel der Heidenen aan het lichaam van Christus heeft meegedeeld.
“Rom.11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak
mijn bediening heerlijk;
Een ander voorbeeld van het mengen van olie en water is het proberen om de leer die aan
Israël, als een natie, werd gegeven en dat toe te passen op het lichaam van Christus.
Dat werkt niet. Je kunt niet zeggen dat we “uit genade door het geloof” gered zijn, en
wandelen volgens de wet. Het is onze zondige, menselijke natuur die Gods welbehagen wil
verdienen. Maar God zei dat het zijn weg is, niet de onze. Dat is zo eenvoudig dat het het
afleggen van onze eigen wil vereist om Gods wil te aanvaarden en daarnaar te wandelen.
Alleen dan kunnen we God behagen.
Nog een ander voorbeeld is het claimen van "verbonden" die God nooit met ons, zijn
Lichaam, heeft gesloten. God heeft nooit een verbond gesloten met "de kerk die zijn
Lichaam is", maar alleen met zijn uitverkoren volk Israël. Dat is de reden waarom
verbondsbeloften vandaag niet werken. Lees die verzen en geloof de woorden. Jeremia
31:31-34. Zie ook Rom. 9:1-5.
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We begrijpen wel dat de Sabbat niet de eerste dag van de week is. We begrijpen dat God de
Sabbat instelde. Het is echter vandaag niet van toepassing voor zowel Jood als niet-Jood,
maar het was “EERTIJDS” op Israël van toepassing. Dat programma is vandaag niet alleen
"buiten werking", maar volgens onze eigen geschriften is het ook vervloekt. (Galaten 1:6-9).
Omdat God onze Schepper is, kent hij ons beter dan dat wij onszelf kennen. Israël was niet in
staat om "de Sabbatten te houden" en dat verwacht Hij ook niet van ons. De wet was een
tuchtmeester voor Israël (Galaten 3:24) en voor ons, maar alleen als we God's liefde en
genade voor ons waarderen zijn we in staat om de Heilige Geest in ons te laten werken, en
door ijverige studie van zijn Woord groeien we, geestelijk, van dag tot dag.
God heeft een prachtig, meesterlijk plan dat hij geheim hield voor Satan, en vandaag is dit
wat God aan het doen is. Hij bouwt zijn Lichaam om het plan te vervullen dat te maken heeft
met de hemelse gewesten.
Efeziërs zegt dat we al (in Gods ogen) geplaatst zijn in hemelse gewesten. We moedigen u
aan om deze brief, in uw Bijbel, te bestuderen - een goede betrouwbare vertaling is nodig,
en bereid u voor om deel uit te maken van wat God vandaag doet!
Jullie hebben kennelijk ontdekt waar we zijn, dus weet dat de heiligen van “Bible
Ambassadors” iedereen verwelkomen die op zoek is naar waarheid. We zijn allemaal in de
“religie” geweest en zijn niet geïnteresseerd in meer informatie omtrent religie. We hebben
Gods Sleutel gevonden en zijn verheugd om die sleutel met iedereen te delen die oprecht
geïnteresseerd is.
De uwe in Christus,
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