Les 48.
Christenen en naam-christenen.
Christenen hebben door alle eeuwen heen veel problemen ondervonden van mensen die met
de mond beleden dat ze tot Gods’ volk, de gemeente, behoorden (behoren) maar niet tot
daadwerkelijke bekering waren (zijn) gekomen. Vanaf de tijd van Kaïn en Abel is dit zo
geweest en zal dit zo blijven totdat de Heer Jezus Christus komt om Zijn gemeente te halen.
Dán zullen de rechtvaardigen blinken als de zon in het huis des vaders:
Mattheus 13:41-43;

“De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn
Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de
ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen;
daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de
rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie
oren heeft, die hore!”

1e.
In de Bijbel wordt erkend dat “valse” gelovigen zich onder de ware gelovigen zullen mengen.
Num. 11:4-6 “Het samenraapsel nu, dat zich onder hen bevond, werd met gulzig begeren
vervuld; ook de Israëlieten begonnen weer te jammeren en zeiden: Wie geeft
ons vlees te eten? Wij denken terug aan de vis, die wij in Egypte aten om niet,
aan de komkommers en de meloenen, het look, de uien en het knoflook. Maar
nu drogen wij uit, er is in het geheel niets, wij krijgen alleen dit man te zien”.
Neh. 13:1-3

“Te dien dage werd uit het boek van Mozes voorgelezen ten aanhoren van het
volk, en men vond daarin geschreven, dat geen Ammoniet of Moabiet ooit in de
gemeente Gods mocht komen, 2 omdat zij de Israëlieten niet met brood en met
water waren tegemoet gekomen en tegen hen Bileam gehuurd hadden om hen
te vervloeken; maar onze God veranderde de vervloeking in een zegen. 3 Zodra
zij dan de wet gehoord hadden, zonderden zij al wie van gemengde afkomst
waren, van Israël af”.

Matth. 13: 24-30
“Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de
maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te
verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur”.
Matth. 13: 37-43
“de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het
Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand”.
2 Kor. 11:13-15
“Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich
voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf
doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook
zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde
zal zijn naar hun werken”.

2 Petrus 2:1-2
“Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u
valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen
binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een
schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden
navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden”.
Het is onmogelijk om in het korte bestek van deze les alle Bijbelgedeelten te noemen waar
onderscheid wordt gemaakt tussen ware gelovigen en de grote massa van formalistische
mensen welke zich óók christen noemen. In principe zijn dit “betoverde” mensen welke
denken de wet te moeten onderhouden. Dezen willen de zaligheid verdienen door de wet te
houden terwijl dit als vrije gift, uit genade, door Christus wordt aangeboden.
De volgende verzen geven de scheidslijn tussen bekeerde gelovigen en schijn-gelovigen
duidelijk aan:
Christenen zijn gered.
Luk. 7:50 “Uw geloof heeft u behouden”
Joh. 6:47 “Wie gelooft, heeft eeuwig leven”.
Joh. 5:24 “ uit de dood in het leven”
Johannes 10: 27-29 “Niet verloren gaan”

Naam-christenen zijn verloren.
Hand. 8:21 “uw hart is niet recht voor God”
Joh. 6: 63-66 “Gingen terug”
Matth. 25:28-33. “onnutte slaaf”
Matth. 25:11-12 “Ik ken u niet”

Christenen worden beloond
Luk. 12:42-44 “al zijn goederen stellen”
Kol. 3:24 “de erfenis zult ontvangen”

Naam-christenen veroordeeld.
Luk 12:45-47 “Hen afscheiden”
Matth. 7:22-23 “Ga weg van Mij”

Christenen worden aangemoedigd
Fil. 1:6. “ten einde toe zal voortzetten”.
Luk. 12:32 “… u het Koninkrijk te geven”
Jac. 5:7-8 “de komst des Heren is nabij”

Naam-christenen gewaarschuwd.
Hebr. 2:1-3 “ hoe zullen wij dan ontkomen”
2 Petr. 2:20-22 “hond…… zeug….”
2 Petr. 2:2 “losbandigheden navolgen”
Judas 4 “bewaard ten oordeel”

Probeer nooit met een twijfelachtige of moeilijk te begrijpen Bijbeltekst een andere,
meerpositieve, uitspraak van de Bijbel te bestrijden. In het geval van Judas Iskarioth en dat
van Petrus levert dat geen moeilijkheden op. Judas is nooit een ware gelovige geweest. (zie:
Johannes 6: 68-71) en Petrus hield nooit op een gelovige te zijn. (Zie: Lukas 22:3 en 32)

