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Wanneer wij een evaluatie willen maken over het christendom, dan kunnen wij kort 
besluiten dat alles begon met een Bijbels christendom, met een vast principe van “Sola 
scriptura”, enkel de schrift. Al die latere eeuwen staat het Bijbelse christendom in de 
schaduw van het Babelse christendom. Rond 325 na. Chr. ontstond  het tradionele 
christendom na de schijnbekering van de zonaanbidder, namelijk de Romeinse Keizer 
Constantijn. Vervolgingen werden gestaakt, voor allen die Constantijn en zijn besluiten 
volgden. Hij is de oprichter van de katholieke kerk, met Babels karakter.  
 

Wat deden de eerste christenen toen ze tot  

het levende geloof kwamen in Christus? 
 

Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden 
ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het 
onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de 
gebeden. Hand. 2:41,42. 
 
Wij stellen vast dat de H. Geest sterk werkzaam was, bij alle mensen van goede wil. Dit 
is nog steeds zo, indien iemand zich openstelt en luistert naar het evangelie. Wie 
geloofde liet zich dopen. Zo kwamen die mensen eendrachtig samen na het spreken 
van de apostelen.  Deze mensen waren gelukkig en blij, en verkondigden op hun beurt 
het evangelie. De satan zocht wat later al voor tegenstand. Hij zoekt de vier pijlers te 
breken waarop alles werd gebouwd. Bijbels onderwijs beïnvloeden met leugens, twijfel 
zaaien. De Gemeenschap verdelen. Andere betekenis geven aan het avondmaal. 
nieuwe gebeden, en het zinloos repetitief bidden. 
 
 
De eerste christenen verbonden zich en bleven 
trouw aan deze vier belangrijke punten. Velen 
horen niet graag meer over christenplichten, doch 
hier volgde men wel uit liefde, en niet uit een 
bepaalde dwang. Het was voor deze mensen ook 
een keuze maken, een blijvende geestelijke 
rijkdom of de vergankelijke wereldse rijkdom. Het 
leek ook een opoffering van vrije tijd, soms een 
hobby.  
Het altaar om te offeren in de tempel, had vier 
hoornen, het offerdier werd vastgebonden aan 
deze vier hoornen.  
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HET ONDERWIJS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het eerste en belangrijkste volgens Lucas, was het “Onderwijs der apostelen”, ook 
Didache genoemd. Paulus noemde het “de leer”. (Tim.4:16, 6:20). Dit woord komt meer 
dan dertig maal voor in het nieuwe verbond. De Didache werd gevonden in een oud 
document daterend van 1056, en teruggevonden in 1873 te Istanbul. 
 
De Thora, de wet, welke “onderwijs” betekent, begon al met de gezonde en 
voorbeeldige opvoeding van de kinderen, thuis! (Deut.6:7) (Efeze 6:1,2). 
De apostel Paulus leert dat wanneer men zijn onderwijs in toepassing brengt, men 
zegen zal ontvangen, en dat de vrede en de rust van God met u al zijn.  
Bijbelkennis is zeer belangrijk. Te weinig Bijbelkennis vandaag? De mens leeft niet van 
brood alleen leerde Jezus, Hij wist waarom! Het lichaam heeft brood nodig, en krijgt 
kracht. Voor een gezonde geest is geestelijk voedsel nodig, geen filosofie, maar het 
geeft kracht, en het water van de Bijbel kan een kurkdroge en pijnlijke tegenslag 
verwerken. 
 
 

En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen 
en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle 

ziekte en alle kwaal onder het volk. Matth.4:23 

 
Het zal uw gedachten beschermen, het gaat het menselijk verstand te boven. God leert 
geen zorgen te maken, doch gaat bidden. De wetenschap kan het niet uitleggen, enkel 
vast te stellen door wie gelooft.  
 

Filippenzen 4:7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw 
harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 

 
De apostel Paulus geeft hierover ook raad aan Timotheüs, dat Bijbelstudie heel 
belangrijk is. Hij roept op de valse leringen te weerleggen. Paulus wist dat er een tijd 
zou komen dat men de gezonde leer niet meer zou verdragen, en men leraars zou 
zoeken die hen behagen! (2 Tim.4). Dit is ontegensprekelijk onze hedendaagse tijd.  
Ook de apostel Johannes waarschuwt voor ongezonde leer.  
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DE GEMEENSCHAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij werd een samenhorigheid ontwikkeld. Er ontstond een samenwerken bij het 
volgen van de leer der apostelen, in overeenstemming met het evangelie. Wat men 
leerde werd in toepassing gebracht in de eerste plaats onder elkaar. Men kwam samen 
in een of ander huis van een gelovige. 
Het betekende meer dan enkele uren samen zijn in de samenkomsten. 
Het volgen van Jezus dient men te begrijpen in het dagelijkse leven. Men kon op elkaar 
rekenen in moeilijkheden. Het waren geen woorden, maar daden.  
Bedenk de situatie van de barmhartige Samaritaan, welke de gewonde verzorgde en 
de kosten droeg. De priester ging voorbij, en had geen tijd of wil om te helpen. Stel je 
voor dat iemand voorbij kwam eens keek, en liet hem weten dat hij voor hem zou 
bidden!?  
Een wetgeleerde wilde Jezus verzoeken, en vroeg wat hij diende te doen om “eeuwig 
leven” te hebben.  
   
Het antwoord:  

Lucas 10:27 Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben 
uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met 
geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt 
juist geantwoord; doe dat en gij zult leven. 
 
Indien wij onze ogen sluiten, wordt het duister, onze ogen sluiten om elkander te helpen 
of te ondersteunen is een verkeerde instelling, en betekent een wereldse goddeloze of 
slechte gemeenschap. 
   

1 Johannes 1:6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en 
in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid 7 niet;  maar 

indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij 
gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van 

alle zonde. 
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HET AVONDMAAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucas 22:19 En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, (eucharistie) brak het en gaf het 
hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn 
gedachtenis.20 Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe 
verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. 

 
Het oude verbond werd herdacht op het Paschafeest. Een herinneren aan de 
wonderlijke verlossing door God van Zijn volk uit de slavernij in Egypte. Nu stelde Jezus 
een nieuw verbond in, en een teken als een blijvende herinnering, voor de verlossing 
van ieder wedergeboren gelovige. Ieder die gelooft in Jezus offer als het Lam Gods, is 
verlost van de zondeslavernij, welke de dood tot gevolg had. (Rom.6:23).  
 

Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en 
het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Jer.31:31 
 

Wie kan of mag daaraan deelnemen aan het avondmaal?  
 
In het oude verbond, mocht iedere besneden Jood deelnemen aan het Pascha. Ze 
werden later na hun bevrijding, niet allemaal behouden door het bloed, als teken, van 
dat geslachte lam, vele afvalligen, stierven later in de woestijnreis op weg naar het 
beloofde land. Er is geen letterlijke besnijdenis meer nodig, wel die van het menselijk 
hart! (Rom.2:29). Een letterlijke besnijdenis van de voorhuid was en is een ingreep door 
mensen aan het lichaam, als een teken van een verbond van God met Abraham. Dit 
was en is  geen garantie voor behoud.  
 
De geestelijke besnijdenis, die van onze  
gedachten. Het is een operatie van onze 
eigenzinnigheid, naar een Godsgezindheid, 
en is een wonderlijke ingreep van God.  
Zo werd ons verstand geopend, en wie deze 
levensverandering heeft ondergaan, krijgt 
eer van God.  
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Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen! ( Luc.24:45) 

 
Zo kan men zonder deze ingreep Gods woorden niet begrijpen of aanvaarden, ook al 
volgde men jarenlang theologie op erkende bijbelscholen.  
Bij wijze van spreken, aanvaard men aan hemelpoort geen theologische diploma’s tot 
toegang, enkel uw persoonlijke naam en voornaam om in te loggen, en het 
wachtwoord is enkel de naam van Jezus, waarin u altijd geloofde!  

 
De toekomstige  ingeplante Bio chip 666 van de 
antichrist, bij de ongelovige is niet geldig tot toegang in 
de hemel, enkel in de hel, en vooraf wachten met uw 
door God opgeslagen dossier, tot het laatste oordeel. 
 
En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met 
luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en 
het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die 
zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die 
ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal 
gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van 
de heilige engelen en van het Lam. Openb.14 
 
 

Daarom is het van belang dat ieder zichzelf beproeft, dan kan hij altijd deelnemen aan 
het avondmaal. (1 Cor.11:28).    
Wie Gods volk, de gemeente, niet kan onderscheiden, of herkennen, en deelneemt aan 
dit eten en drinken van de beker, die ontvangt Gods oordeel. ( 1 Cor.12:13).  
Dit oordeel kan ziekte zijn of sterven.  
 
Dus dient men de grondige betekenis van die maaltijd goed te begrijpen. Wie Jezus wil 
volgen, heeft gemeenschap met Hem. Dient dus ook geen afgoden, andere 
godsdiensten, want dan hebt u gemeenschap met demonen. Het hedendaags gevaar 
is het oecumenische  Babel!   

DE GEBEDEN 
 

Exodus 17:11 En wanneer Mozes zijn hand 
ophief, had Israël de overhand, maar 
wanneer hij zijn hand liet zakken, had 
Amalek de overhand. 
 
Ver is de HERE van de goddelozen 
maar het gebed der 
rechtvaardigen hoort Hij. Spr.15:29 
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Psalm 46:2 God is ons een toevlucht en sterkte, 

ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. 
 

Romeinen 12:12 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, 
Volhardend in het gebed, 

 
Het bidden is geen plicht, het is wel een spontaniteit welke voortkomt uit het hart dat 
Jezus kent als zijn toevlucht voor alles. Het bidden is niet te verwaarlozen, ook als 
alles goed gaat, dan kan men altijd danken. Het bidden gebeurt in geest en in 
waarheid. Bidden in overeenstemming met de geest van de Bijbel!  
Het aanbidden is zoeken Hem gehoorzaam te zijn, want je volhard om Hem te volgen. 
Bid ook niet zinloos als de heidenen, met repetitief bidden, paternosters en dergelijke! 
(Matth.6:7)  
 

Matteüs 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur 
en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het 

verborgene ziet, zal het u vergelden 
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