HET VOORTBRENGEN VAN DE VOLGENDE GENERATIE
VOOR HET GEMEENTELEVEN
Boodschap twee
Het juiste begrip van de leer en van het ontvangen van het Woord als de adem van
God om God-mensen voort te brengen
Schriftlezing: 2 Tim. 3:16-17; Joh. 6:63; Mt. 4:4; Ef. 6:17-18; 1 Tim. 2:4
I. De Schrift leert ons de dingen van God en de dingen over God, het leert ons
zelfs God Zelf; er is een groot verschil tussen het leren over God en het leren
van God —2 Tim. 3:16-17; Joh. 6:63; Ef. 6:17:
A. Volgens 2 Timoteüs 3:16 is de Schrift door God ingegeven [God-geademd RcV]. Dit
geeft aan dat de Schrift het uitademen van God is en dat ons lezen van de Schrift het
ontvangen van de adem van God moet zijn.
B. We moeten een duidelijk begrip hebben van de natuur van onze leer van de
waarheid; wij houden ons bezig met de goddelijke waarheid die de werkelijkheid van
de Drie-enige God is:
1. In zekere zin moet onze leer van de waarheid zijn zoals een “restaurant”; onze
bedoeling is om God te bedienen en uit te delen, als verschillende “gerechten” om
te eten; de natuur van ons spreken is een zaak van het uitdelen van de Drie-enige
God aan de jongeren.
2. Door onze leer moet iedereen tot God gebracht worden; we moeten arbeiden om
elke jongere tot de Drie-enige God te brengen, zodat tegen de tijd dat we klaar zijn
zij de Drie-enige God gewonnen hebben, niet slechts kennis over God in de letter.
II. Terwijl alle seculiere boeken hetzelfde zijn in natuur, is de Bijbel anders
dan andere boeken; we moeten de uniciteit van de Bijbel zien:
A. De Bijbel is Gods adem, en de adem is de Geest van God, want God is Geest; we
moeten een persoon zijn die voortdurend de Heer inademt, een persoon die altijd
God inademt; ons lezen van de Bijbel moet een soort van inademen zijn, en onze leer
van de Bijbel moet een soort van uitademen zijn —2 Tim. 3:16; Joh. 4:24; cf. 20:22.
B. De woorden van de Heer zijn Geest en leven, de belichaming van de Geest van het
leven; wanneer we Zijn woorden ontvangen door onze geest te beoefenen, krijgen we
de Geest, die leven geeft; wanneer we de Bijbel lezen, moeten we leven ontvangen; en
wanneer we anderen leren over de Bijbel, moeten zij leven ontvangen—6:63.
C. Het woord van God is het zwaard van de Geest; het is gewoon voor christenen om
verlicht, berispt, gecorrigeerd en onderwezen te worden door de Bijbel, maar niet
veel mensen ervaren het woord van de Bijbel als een zwaard dat de vijand doodt —Ef.
6:17-18:
1. Paulus spreekt van “het zwaard van de Geest, dat het woord van God is” (v. 17); het
zwaard is niet rechtstreeks het woord; het woord is eerder de Geest rechtstreeks,
en dan is de Geest het woord:
a. Dit duidt aan dat als we willen afrekenen met de vijand satan, de Bijbel de Geest
moet worden; als we het woord van de Bijbel als een zwaard willen gebruiken
om de vijand te doden, moet het woord in onze ervaring de Geest zijn.
b. Als we het woord van de Bijbel als een zwaard nemen om tegen de vijand te
vechten, moeten we de Bijbel aanraken op een manier die vol van de Geest is.
2. Efeziërs openbaart dat onze vijanden de kwade geesten zijn, “de wereldbeheersers
van deze duisternis”, “de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten”;
in onze ervaring, wordt het woord dat we ontvangen als de Geest het zwaard dat
deze vijanden doodt —Ef. 6:12, 17:
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a. We moeten realiseren dat dingen zoals onze mening, gedachte, humeur, emotie,
natuurlijk leven en ons gezichtspunt vaak gebruikt worden door de krachten
van de duisternis in de lucht om het leven in het Lichaam te beschadigen.
b. Als de vijand verslagen moet worden, moeten we leren om het woord te
ontvangen als de Geest, dat het zwaard wordt om met de vijand af te rekenen.
3. Zonder het woord als de Geest om het dodende zwaard te zijn, zou er geen weg
zijn voor ons om door de jaren heen bewaard te blijven in het gemeenteleven; we
kunnen bewaard worden in het gemeenteleven en in de bediening door het doden
van het woord als de Geest.
4. Het woord dat de Geest wordt en een dodend zwaard wordt kan vergeleken
worden met het effect van antibiotica op bacteriën die ziektes in ons lichaam
veroorzaken:
a. Bacteriën moeten gedood worden door antibiotica zodat ons lichaam gered
kan worden; het woord dat we ontvangen op een levende manier als de Geest
is een geestelijke antibiotica dat de “bacteriën” in ons doodt.
b. Wanneer de bacteriën gedood zijn, hebben de machten van de boosheid in de
lucht geen weg om van ons gebruik te maken; dan kunnen we een gezond leven
in het Lichaam leven, een gezond gemeenteleven.
D. Het woord dat door de mond van God uitgaat is ons echte voedsel. Dit duidt aan dat
de Bijbel niet slechts voor het uitdelen van leven is maar ook voor voeden; wanneer
we anderen de Bijbel leren, moeten we hen voeden —Mt. 4:4.
III. Aan Gods kant is de Bijbel de Gods adem; aan onze kant is de Bijbel nuttig
voor ons in vier zaken – om te leren, om te weerleggen, om te verbeteren en
om te onderwijzen —2 Tim. 3:16-17:
A. Als we de juiste en voldoende geestelijke ervaring hebben, zullen we ons realiseren
dat leer gelijk is aan openbaring; de leer is eigenlijk niets minder dan een goddelijke
openbaring:
1. Een openbaring is het openen van een sluier; als we de jongeren leren moeten we
een sluier wegnemen zodat zij iets van de Drie-enige God zullen zien.
2. Leren is een sluier wegnemen; ga naar de samenkomst met het doel om sluiers
weg te nemen.
B. Wanneer we iets van God zien, zijn we ons bewust van onze fouten, wandaden,
tekortkomingen en onze zonden; het resultaat is dat we berispt zijn; deze berisping
komt van de openbaring die we ontvangen.
C. Weerlegging wordt gevolgd door verbetering; verbetering is een zaak van het
rechtzetten wat fout is, iemand op de juiste weg doen wenden, en iemand herstellen
tot een eerzame toestand.
D. Nadat we verbeterd zijn, zullen we de juiste onderwijzing ontvangen – de onderwijzing
in rechtvaardigheid; rechtvaardigheid is een zaak van juist te zijn.
E. Het resultaat van de leer, de weerlegging, de verbetering en het onderwijzen in
rechtvaardigheid is dat de mens van God volkomen is; zo’n God-mens, zo’n mens van
God, wordt voortgebracht door Gods uitademen van Zichzelf; Gods ademen brengt
God-mensen voort—v. 17.
IV. Onze last en ons doel is om onze jongeren niet slechts naar Gods
behoudenis te brengen, maar ook om ze tot de kennis van de waarheid te
brengen; we moeten ernaar streven de jongeren naar de ervaringsgerichte
kennis van de werkelijkheid van de Drie-enige God te brengen —1 Tim. 2:4.
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