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Terwijl de wereld zoekt naar een politieke eenheid, zo streven ook de grote 

kerkleiders om een religieuze wereldeenheid te vormen. Een globalisatie vormt zich 

vandaag, en zal hierdoor een Bijbelse profetie vervullen. Wij zien deze twee machten 

opkomen, de ene uit de zee (volkeren) en de andere uit de aarde, (Israël?) Antichrist 

en valse profeet, volgens het Bijbelboek Openbaring van Jezus Christus. (Openbar.13) 

De geschiedenis heeft bewezen dat er altijd een verdeeldheid in het algemeen 

christendom is geweest. Vandaag is er een verdere versnippering welke doorloopt tot 

in de huisgezinnen, met veel hartenpijn als gevolg.  

Christenen welke Jezus volgen met hart en ziel, lijden onder verdeeldheid door 

dwaalleer en afdwaling. Christenen die Jezus volgen enkel met verstand en naar 

eigen zinnen, noemen zich ook christen, doch de wereld blijft hun vriend. God 

verwerpt deze. Psalm 119 : 118 Gij verwerpt allen die van uw inzettingen afdwalen, 

want hun bedrog is ijdel. 

Petrus volgde eerst Jezus enkel met verstand, later met zijn hart! 

21 Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar 
Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en 
Schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden. 22 En 
Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: Dat verhoede God, 
Here, dat zal U geenszins overkomen! 23 Doch Hij keerde Zich om en zeide tot 
Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht 
op de dingen Gods, maar op die der mensen. 24 Toen zeide Jezus tot zijn 
discipelen:  
 
Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis 

op en volge Mij.Matth.16 
 

Blijkbaar was er hier ook al een meningsverschil tussen Jezus en Petrus. Wij zien 

Petrus al zwaaien met zijn zwaard naar de vijanden van Jezus. Hij zou Jezus 

eigenhandig verdedigen. In de geschiedenis vinden wij onbekeerde jezuïeten, ook 

christenen genoemd, en nog steeds een “religieuze” militaire orde, die ook optraden 

met geweld en trouw de paus.  
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CONFLIKT MET PETRUS, PETRUS DACHT NIET ALS JEZUS! 

Jezus reactie was radicaal, klaar en duidelijk: Ga weg achter mij satan! Je bent 

een struikelblok voor mij….Hoe zal dit hebben overkomen bij Petrus? Hoe komen 

soms scherpe woorden aan ons adres over? Velen zouden vandaag Jezus niet 

verder volgen. Doch Petrus luisterde toch verder naar 

Jezus woorden. Jezus maakte duidelijk waarom Hij die 

scherpe uitspraak deed. Bij het vermanen dient men 

steeds uitleg te geven. Namelijk Petrus was bezig met 

zijn eigen interpretatie over de woorden van Jezus. 

Hij ging door onbegrip regelrecht in tegen Gods 

profetische woorden!  

Dit misbegrip van Petrus bracht hier een kortstondige 

verdeeldheid. Wie het profetische woord vandaag niet 

kan onderscheiden, zal reageren onder impulsen van 

de satan. Elke afwijking van de Bijbel, Gods woord, 

veroorzaakt verdeeldheid en scheuringen. 

Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: 
Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk 

discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid 
zal u vrijmaken.Joh.8 

Het lijkt vandaag wel of christenen met getrokken zwaarden tegenover elkaar staan, 
met scherpe woorden, gesproken uit misbegrip. Plots had men geloofsbelijdenissen 
nodig, om valse leerstellingen te onderscheppen, consumptie evangelie!  
Vele christenen zullen moede worden van deze geestelijke strijd voor de waarheid 
of de gezonde leer. Ze zullen zich overgeven aan allianties. Ze staken de strijd voor 
de eenheid van leer en maken compromissen alle andere godsdiensten. Ze hebben 
de gezonde leer van Jezus verlaten, kunnen niets meer weerleggen, ze vallen af 
zonder het te beseffen!  
(2 Tim.3:16)  

Wij ontdekken vandaag ook al een verdeeldheid ten opzichte van de geheime 

opname, de hoop van wedergeboren christen, waarbij Jezus zijn gemeente tot zich 

zal nemen, in een oogwenk. Paulus waarschuwde voor dit punt: 

23 indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat 
afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in 

de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden 
ben. Col.1:23 

 
DE OPNAME HERSTELT DE EENHEID VAN DE GEMEENTE. 

Jezus deed een bijzondere uitspraak met een ernstige voorwaarde voor mensen die 

Hem nog verder wilden volgen, Jezus bedelde niet met het evangelie, manipuleerde 

niet of dwong  niemand om Hem te volgen! 
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Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en 

neme zijn kruis op en volge Mij 

 

 

Wie Jezus wil volgen, laat zijn eigen wil en principes varen, om de wens van Christus 

in de plaats te nemen. Om te leren denken zoals God denkt. Zoals de mens voor de 

zondeval kon denken. Andere vertaling: Let him Say “no” to himself! . 

Zichzelf verloochenen gebeurt niet op een wijze van het volgen van de wet, of 

dwangmatige kerkwetten, doch uit genade te mogen leven, want Jezus droeg onze 

doodstraf! Die zichzelf verloochent is iemand die zijn straf als eenmaal te moeten 

lijden en sterven heeft aangenomen, welke is ontstaan bij de zondeval. (Hos.6:7) Dit 

is precies wat niet altijd lukt bij de christen, dit is de lijdensweg van een christen die 

Jezus volgt met hart en ziel. Telkens de vraag stellen wat zou Jezus doen in mijn 

plaats nu? “Neen” kunnen zeggen tegen jezelf, als het ingaat tegen de Bijbel is niet 

altijd eenvoudig. 

Een christen die Jezus volgt met zijn verstand alleen, zal “rationeel” denken en 

dit niet aanvaarden en kiezen voor zijn eigen vrijheid van denken en doen. Hij 

gelooft niet verder in de wederkomst en opname, de hoop van alle levendige 

christenen. Zijn eigen interpretatie, eigenmachtige uitleg van de Bijbel zal zorgen 

voor verdeeldheid in de gemeente waar hij gaat. (2 Petr.1:20) Hij kan zoeken naar 

een  gemeente of kerk, waar hij zijn eigen denken terug kan vinden. Zulke 

“christenen” kunnen leiden tot scheuringen, en dit is een normaal hedendaags 

verschijnsel. (1 Kor.11:19)  

Luister naar Petrus na Pinksteren, toen hij het had begrepen en de Geest had 

ontvangen. Petrus laat begrijpen wat het betekent, zijn kruis op te nemen. Zijn 

sterven te aanvaarden door de zonde. Het getuigen over Jezus, dat is ook zijn kruis 

opnemen, vrienden verliezen, job verliezen, gepest worden, spot en hoon te 

verdragen. Hij schrijft in zijn brieven naar alle christenen:  

1 Christus heeft in zijn aards bestaan geleden. Stelt u zich daar dan ook op in en zoek daarin 

uw kracht. Want wie in dit bestaan geleden heeft, heeft afgerekend met de zonde. 2 In de 

hem nog resterende levenstijd moet hij zich niet langer laten leiden door menselijke 

verlangens maar door de wil van God. 3 Er is al genoeg tijd verspild met doen wat de 

heidenen graag doen: losbandigheid, zingenot, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen 

en verwerpelijke afgodische praktijken.1 Petr.4 
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Alles heeft te maken met het hart, het denken van de mens. Denominaties zijn 

ontstaan door “anders” denkenden! Alle christenen die veranderd zijn van denken, 

toen ze tot geloof kwamen, herkennen een christelijke eenheid. Deze is niet 

dwangmatig te verwezenlijken, al wil de Babelse christen dit realiseren. Eenheid is 

niet te vormen door een komende eerste “Oecumenisch concilie” in 2025 in Turkije. 

Concilies werden in de geschiedenis gehouden, om godsdienstvrijheid af te schaffen 

of te beperken. Enkel de staatskerk, en de rest wordt aanzien als ketterij en sekte. Dit 

is de toekomstige hoer of wereldkerk! 

 

Daarom schrijft de profeet Joel: 

12 Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten 

en met geween en met rouwklacht. 13 Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de 

Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, 

berouw hebbende over het onheil.Joel.2 

Het scheuren van het hart betekent te strijden, en teleurstelling in onze eigen 

zondige gedachten: De grootste reden van verdeeldheid onder christenen is de 

zonde. (Jes.59:2) (Marc.7:21) 

Iedere gemeente of huisgemeente vergelijkt God met een lichaam, verbonden met 

verschillende ledematen enz. (1 Cor.12) Eenheid ontstaat door geloof in de gezonde 

leer. De liefde is geen dekmantel voor dwalingen, wel voor verzoening en vergeving 

tegenover elkaar.  

VERDEELDHEID DOOR STREVEN NAAR MACHT…. 

25 Doch Jezus riep hen tot Zich en zeide: Gij weet, dat de regeerders der volken 
heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over hen. 26 Zo is het 
onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn, 27 en wie onder u 
de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn; Matth;20 

Jezus bewaarde de eenheid onder zijn discipelen, want bij het begin kwam ook het 

menselijke dus zondige aspect aan de horizon op. In het Bijbelse christendom vinden 

wij geen streven naar macht, maar met keizer Constantijn ontstond er al vroeg het 

Babelse christendom, omwille van eer en macht. Dit zuurdesem wil doordringen; 

Jezus, leerde dat het bij Zijn gemeente niet zou zijn als met een politieke 

machtsstructuur, als bij de Romeinen. De sleutel tot eenheid was hier: Dienen en niet 

domineren! Jezus bad voor de eenheid van zijn discipelen. 
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