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DE NOODZAAK VAN AANBIDDING IN DE HEILIGE GEEST IN DE EINDTIJD
hjms
De laatste tijd wordt in christelijke tijdschriften en in de predikingen veel aandacht gegeven
aan de eindtijd. Dit is de tijd vlak voor de Wederkomst van Jezus. Maar op dit moment staan
we óók vlak vóór Pinksteren, het grote feest waarop Gods Heilige Geest werd uitgestort.
Daarom wil ik vandaag de noodzaak om júist in deze eindtijd, vlak voor Zijn Wederkomst,
overvloeiend vervuld te zijn met de Heilige Geest. Want het levende water van de Heilige
Geest brengt ons tot aanbidding van Jezus en verbindt ons direct met het eeuwige leven.
Joh. 4:14 --- “Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien
zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein
van water, springende tot in het eeuwige leven.”

Jezus, de Zoon van God, verbindt de vervulling met Gods Geest aan het eeuwige leven.
In de eindtijd is aanbidding voor elk kind van God noodzakelijk.
Graag wil ik dit geestelijk adagium benadrukken aan de hand van drie belangrijke elementen,
namelijk aanbidden, in geest, en in waarheid. En broeders en zusters, bedenkt u dat een
nederlands spreekwoord zegt, dat wanneer men over de waarheid spreekt, dat dan ook de
leugen vlak nabij is! Joh. 4:23-24 --- “maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders
den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo
aanbidden. God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.”

Broeders en zusters, in de eindtijd is aanbidding ook dé maatstaf voor het kind van God.
Openb. 11:1-2 --- “En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond en
zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden. En laat het
voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij
zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden.”

Vlak vóór de 3 ½ jaar durende Grote Verdrukking waarin de Antichrist de wereld in zijn greep
zal hebben, zal de tempel gemeten worden. De inmiddels herbouwde tempel in Jeruzalem
zal gemeten worden. Maar uit dit feit blijkt ook een belangrijke les ten aanzien van het
gewicht dat God geeft aan aanbidding. We lazen zojuist dat God ware aanbidders zoekt.
Maar we moeten ons realiseren dat óók leden van de geestelijke tempel, namelijk het
Lichaam van Christus, de Gemeente, zullen worden gemeten op de diepte en de mate van
hun aanbidding. God meet de kwaliteit van onze aanbidding in de tempel en bij het altaar.
Dat altaar typeert het Gouden Wierookaltaar dat eerst in de historische Israëlitische
Tabernakel stond en later in de tempel te Jeruzalem. Op dit altaar werden specerijen
verbrand tot een lieflijke geur voor de Heer.
Broeders en zusters. Gods Heilige Geest stelt ons nu de vraag of wij aanbidders zijn. God de
Vader zoekt aanbidders! Zij die Hem aanbidden in Geest en in Waarheid.
Openb. 11:1-2 zegt dat de Voorhof van de tempel buiten wordt gelaten en overgegeven aan
de Grote Verdrukking. M.a.w. er zijn christenen die toch de Grote Verdrukking zullen
meemaken. Wie zijn zij? Dat zijn christenen die lauw zijn gebleven en geen heiligdomswandel hebben geleid. Zij zijn immers de tempel (Tabernakel) niet ingegaan, maar buiten
gebleven. Door allerlei redenen hebben zij God niet kunnen aanbidden. Redenen als
bewuste zonden in hun leven, etc. Het is de vraag of zij wel wedergeboren waren.
Wat is nu precies die aanbidding waarover Joh. 4:23-24 spreekt?
Dat wij Hem moeten aanbidden is eigenlijk vanzelfsprekend, want de Schepper van hemel
en aarde gaf Zijn bloed voor ons aan het kruis om ons te verlossen van de greep van de
zonden. Wie deze verlossing heeft ervaren, is zo ontzettend dankbaar! Hij heeft je vrijgekocht en verlost. En daarom wil je Hem alle lof en eer geven! Je geeft Hem de bloemboeketten van je hart. Aanbidding houdt ook in dat je Hem op de troon van je hart plaatst. Hij
heeft de belangrijkste plaats in je hart. Hij regeert in je hart en bepaalt je leven.
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“Aanbidden” komt van het Griekse “prosku’neo” . Het werd gebruikt in de volgende situaties:
1) iemand de hand kussen, ten teken van eerbied;
2) op de knieën vallen en met het voorhoofd de grond raken als uitdrukking van eerbied;
3) door knielen of zich op de grond werpen hulde brengen, hetzij om eerbied te tonen of om
iets af te smeken.
Proskuneo betekent letterlijk: “kussen, zoals een hond de hand van zijn meester likt.”
Aanbidding van God betekent dus volledige, onvoorwaardelijke liefde, toewijding, getrouwheid en overgave voor en aan Hem.
Waarom moeten wij Hem eigenlijk aanbidden in de waarheid (Joh. 4:23-24)?
Gods voorwaarde van aanbidding in waarheid is logisch, want als je in de leugen staat, dan
is je aanbidding ook een leugen. Jezus zei in Joh. 14:21,23: “Die Mijn geboden heeft en ze
bewaart, die is het die Mij liefheeft” . Dat zijn dus zij, die Zijn Woord gehoorzamen en doen.
Als je héél Zijn Woord gehoorzaamt (en dus niet slechts het gedeelte wat jou uitkomt en
goed van pas komt), dán pas heb je Hem lief. En dán sta je in de Waarheid, want Zijn Woord
is de Waarheid (Joh. 17:17).
Het woordje “waarheid” in Joh. 4 komt van het Griekse “a’letheia” en betekent: “de geopenbaarde, onversluierde realiteit die behoort bij, aan de basis ligt van, betrekking heeft op, en
overeenstemt met een verschijning (uiterlijk, voorkomen, optreden) of aangelegenheid”.
Dit betekent dat dus de werkelijke realiteit in ons leven niet verborgen mag zijn, maar moet
overeenkomen met het uiterlijk, voorkomen en optreden van ons leven. Wat waar lijkt, moet
echt zijn en in overeenstemming zijn met de feitelijke waarheid. Wij moeten dus oprecht van
geest zijn, vrij van aanstellerij, geen uiterlijk vertoon of namaak, geen bedrog en ongeveinsd.
Als dus de mensen dénken dat broeder A en zuster B eerlijke, reine christenen zijn, dan
moet dat in werkelijkheid en in waarheid óók zo zijn.
Maar óók moeten wij onze Heiland en God aanbidden in de Geest (Joh. 4:23-24).
Maar waarom ook aanbidding in de Geest? Omdat in ware aanbidding Waarheid en Geest
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het bestaat niet dat je God wél aanbidt in de Geest,
maar niet in de Waarheid. En je kunt Hem niet aanbidden alléén in de Waarheid, maar niet in
de Geest. De Geest en de Waarheid zijn een éénheid. Want de Heilige Geest is de Geest
der Waarheid. Geest en Waarheid horen bij elkaar. God is de Waarheid (Joh. 14:6), maar
God is Zelf ook de Geest (Joh. 4:24).
Joh. 16:13 --- “Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der Waarheid, Hij zal u in al
de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal
Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.”

Alléén de Heilige Geest der Waarheid kan ons in de Waarheid van het Waarachtige Woord
van God leiden en ons leren álle leugens te onderscheiden. Leugens in ons eigen leven én
leugens in het verkondigde (profetische) Woord van God. Daarom zijn er ook twee kanten
aan aanbidding in waarheid, namelijk:
1. staan wij zélf wel in de waarheid of is ons leven een leugen?
2. aanbidden wij de éne waarachtige God of aanbidden wij een afgod (leugengod) in ons
leven? Is ons werk of onze hobby of onze echtgenote of een valse christus de god in ons
leven?
Wat is het toch heerlijk dat de Heilige Geest ons leven in de waarheid wil leiden en ons wil
bewaren voor elke leugen. Wat een voorrecht hebben wij, kinderen Gods, toch ontvangen.
De Heilige Geest vervult ons met die goddelijke kracht, hoewel dit nu niet het thema van
deze prediking is. Alleen de Heilige Geest kan ons bewaren voor die slinkse, ragfijne leugens
in ons leven. En voor de valse geesten en geestelijke stromingen die nu over de wereld gaan
om ons te verleiden. Valse profeten, valse leraars, valse christussen! Leest u in dit verband
eens Mark. 13:4-6, 21-23. Daarom hebben wij de kracht van de Heilige Geest ook absoluut
nodig in ons leven en moeten wij vervuld worden. De Heilige Geest zal Gods uitverkorenen
beschermen!
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In deze duistere dagen van de eindtijd zal satan zich veranderen in een engel des lichts.
2 Cor. 11:14 --- “En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.”
Satan verandert zich in een engel, d.w.z. in een boodschapper. Dus hij heeft een boodschap.
Een schijnbare boodschap van licht. Maar het is een vals licht, dat ons zal proberen te
verleiden en af te leiden van de waarheid van het zuivere Woord van God. Satan probeert óf
ons leven tot een leugen te maken óf ons een leugenboodschap te verkondigen. Hij kán niet
anders, want hij is de vader der leugen (Joh. 8:44).
En daarom moeten wij overvloeiend worden van het levende water van de Heilige Geest.
Broeders en zusters, laten we samen eens 1 Joh. 2:18-24,26-27 lezen --- “Kinderkens, het is
de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen
geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit
ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar dit is
geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving
van den Heilige,en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet,
maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar, dan die
loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent. Een
iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet; wie den Zoon belijdt, heeft ook den Vader.
………………… Dit heb ik u geschreven van degenen, die u verleiden. En de zalving, die gijlieden van
Hem ontvangen hebt, blijft in u en gijhebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde
zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft,
zo zult gij in Hem blijven.”

Johannes spreekt over een belangrijk kenmerk van valse christussen, waaraan wij hen
kunnen herkennen. Valse christussen loochenen namelijk de Zoon van God (én de Vader).
Zij loochenen bijv. de komst van God in het vlees (de mens-, cq. vleeswording). Of zij
proberen de kruisdood en Opstanding van Jezus te bagatelliseren. Zij zullen ook het wonder
van de Opstanding uit de dood ontkennen. Zij zeggen dat er slechts sprake was van een
geestelijke opstanding. Zij verkondigen dat Hij een belangrijk symbool is. Maar toch niet de
Messias of de Zoon van God, de Heer der Heren of de komende Koning der Koningen.
Daarom zullen deze valse christussen de dialoog met andere godsdiensten propageren en
naar overeenkomsten zoeken tussen het christendom en andere (heiden-) godsdiensten,
opdat er uiteindelijk op basis van die overeenkomsten één gemeenschappelijke wereldreligie
tot stand kan komen, waarin ieder zich “kan vinden”. Want dán pas zou er, zeggen zij, ware
vrede kunnen komen. Wat een tragedie dat zij Jezus, de hemelse Vredevorst, niet
herkennen door de zwarte zonden in hun harten.
Deze valse christussen zullen ook grote tekenen en wonderen verrichten en velen proberen
te verleiden, zoals u net reeds in Mark. 13 hebt kunnen lezen. Maar we moeten hen niet
geloven, want zij doen dit door duivelse krachten.
Waarom moeten we hen niet geloven? Omdat er naast de waarachtige leiding van Gods
Heilige Geest maar één teken is, waaraan wij de ware Christus, Jezus de Zoon van God,
kunnen herkennen. Namelijk aan de manier van Zijn Wederkomst.
Nadat Hij bijna 2000 jaren geleden ten hemel is gevaren, zal Hij alzó terugkomen (Hand.
1:11). Jezus is niet reeds hier of daar op de aarde. Hij moet nog terug komen en dat doet Hij
zichtbaar voor iedereen. En omdat wij de ware Christus fysiek alléén herkennen aan de
manier van Zijn Wederkomst, betekent dit ook, dat zelfs lidtekens in handen en voeten van
iemand die pretendeert Christus te zijn, niet het ultieme bewijs zijn.
De Heilige Geest heeft een geweldige kracht en openbaart aan ons elke leugengeest! Hij wil
ons met die kracht vullen! Die kracht is zó groot, dat zolang de Heilige Geest aanwezig is, Hij
de antichrist tegen houdt. Leest u 2 Thess. 2:3-9 waar gesproken wordt van een weerhouder
van de Antichrist. Deze tegenhouder van de Antichrist is de Heilige Geest. Maar zodra de
Heilige Geest en de Bruidsgemeente van de aarde worden weggenomen, zal de Antichrist
zich ten volle kunnen openbaren in de Grote Verdrukking. Daarom moeten wij vervuld met
de kracht van de Heilige Geest tot overvloeiens toe, opdat elke leugengeest uit ons hart zal
worden geweerd. Dan kunnen wij Jezus in Geest en in Waarheid aanbidden en mogen wij de
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Grote Verdrukking ontvlieden. Nogmaals, wordt u toch vervuld met de Heilige Geest. Maakt
u zich toch gereed om Hem te ontvangen. Bereidt toch uw hart. Het is de begeerte van
Jezus om de Heilige Geest in uw harten uit te storten. Eens gaf Jezus met vreugde Zijn
leven voor u en mij op het kruishout van Golgotha om ons vrij te kopen van de machten van
de duisternis. Maar nu staat Hij met vreugde klaar om Zijn Geest aan ons te geven. Het is
Zijn grote wens om dit te doen, opdat u die goddelijke kracht en leiding in uw harten mag
ervaren en een gezegend leven in goddelijke vrijheid mag ervaren.
Joh. 7:37-38 --- “En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep,
zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift
zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.”

Amen.

