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TWEE GEESTELIJKE STROMINGEN - onreinheid en reinheid
hjms
Geliefde broeders en zusters, in de eindtijd vlak voor de Wederkomst van Jezus zullen er
slechts twee geestelijke stromingen overblijven, namelijk een stroming van onreinheid en
één van reinheid.
Laten we Openb. 22:10-12 eens lezen --- “En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der
profetie dezes boeks niet; want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en
die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde;
en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij,
om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.”
De tijd dat Jezus terugkomt, is zéér nabij. In die tijd zullen er twee geestelijke stromingen op
de wereld zijn. En het is zaak dat wij, christenen, ons goed onderzoeken in welke stroming
wij ons bevinden. In de onreine stroom of in de reine stroom? Want vers 11 zegt: “wie vuil is,
dat hij nog vuiler zal worden en wie heilig is, dat hij nog meer geheiligd zal worden.”
Wie zich in de reine stroom bevindt, wordt door de Heilige Geest meegetrokken in nóg meer
levensheiliging. Maar wie zich in de onreine stroom bevindt, wordt door boze en onreine
geesten meegesleurd naar nóg meer vunzigheid. Ik bid en smeek de Here Jezus, dat wij
allemaal doordrongen zullen zijn van dit afschuwelijke adagium. Elke mens die zich niet in de
reine stroom van heiligmaking en bruidsvorming bevindt, zal ten prooi vallen aan smerige
onreinheid.
Er gaat op dit moment reeds een gigantische, afschuwelijke stroom van onreinheid over de
wereld en we moeten zeer alert zijn, dat die onreinheid ons hart en onze gemeente niet
infiltreert. Die onreinheid is als gif dat ons langzaam vergiftigt als we niet oppassen.
Enkele weken geleden ging het nieuws uit de USA rond Janet Jackson met haar ontblote
borst over de wereld. Geheel de USA was in rep en roer. En ik dacht bij mezelf, wat doen ze
daar toch moeilijk, ze moeten eens naar Nederland komen, daar is heel wat anders aan de
hand. Dus zonder dat ik het in de gaten had, vond ik dat eigenlijk heel onschuldig, en was ik
besmet door alle schijnbaar onschuldige naaktheid op de Nederlandse televisie. Een
verleidende geest had tóch mijn hart geïnfiltreerd. En dan denk ik terug aan Phil Bloom die
zo’n 40 jaar geleden in Nederland naakt op de televisie verscheen. Weken lang was er een
grote heisa in Nederland. De wereld was te klein! Maar nu in onze tijd komt er zelfs porno op
de televisie als het nog kinder-tv-tijd is. Langzaam maar zeker is Nederland met onreinheid
vergiftigd geworden en zelfs de christenen hebben nauwelijks protesten laten horen, besmet
met onreinheid als ook zij zijn geworden.
Maar ik dank Jezus, dat Zijn Woord en Geest elke besmetting van ons hart openbaart en dat
wij het Hem onder tranen mogen belijden en vrijgemaakt en gereinigd worden.
Het zijn de verleidende, onreine geesten die nu aan het werk zijn. En zij krijgen hun kans als
de mensen geestelijk lauw worden en afvallen van het ware geloof in de Zoon van God.
1 Tim. 4:1-3a --- “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen
afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,
Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer
toegeschroeid; Verbiedende te huwelijken, ……………”
Het gaat hier om de laatste tijd. Dus om de tijd waarover Openb. 22:10 spreekt. Men gelooft
niet meer in de opstandingskracht van Jezus en dan krijgen die verleidende geesten hun
kans. Trouwen? Wie doet dat nog! Ga toch eerst samenwonen en experimenteren! En je
wordt door iedereen uitgelachen als je toch Gods wil doet en in reinheid het huwelijk ingaat!
Er is als het ware een sociale controle, een verbod, ontstaan om toch te trouwen. Maar het
komt uit de koker van Satan, die de vader der leugens is (Joh. 8:44).
Zó erg is het nu al. Maar het wordt in de eindtijd nog véél erger als tijdens de grote verdrukking de Antichrist als een dictator over de wereld zal heersen. De onreine stroom is dan als
een stroom kikvorsen geworden. Openb. 16:13 --- “En ik zag uit den mond des draaks, en uit
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den mond van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan,
den vorsen gelijk;”
Satan, die met drie beesten de drie-enige God zal imiteren, zal dan één en al onreinheid
produceren. De bijbel vergelijkt in schaduwbeeld onreine geesten met kikvorsen. Wie zijn die
drie beesten? Het eerste beest is de draak, Satan zelf. De andere beesten zijn de Antichrist
en de Valse Profeet. Als ik Openb. 16:13 lees, dan denk ik aan de tweede plaag in Egypte.
Ex. 8:2-3 --- “En indien gij het weigert te laten trekken , zie, zo zal ik uw ganse landpale met
vorsen slaan; Dat de rivier van vorsen zal krielen, die zullen opkomen, en in uw huis komen,
en in uw slaapkamer, ja, op uw bed; ook in de huizen uwer knechten, en op uw volk, en in
uw bakovens, en in uw baktroggen.”
De kikvorsen krioelden overal in Egypte, zelfs in de bedden en de bakovens. Evenzo zal het
gehele leven in de laatste dagen doordrenkt worden van onreinheid!
Tot waartoe leidt al die viezigheid? Het eindresultaat van al die onreinheid in de tijd vlak
voordat Jezus terugkomt op de wolken, is de grote hoer van Babel of Babylon. Dit is de
eindbestemming van alle schijnchristenen, die alleen in naam christen zijn geweest en de
eindbestemming van alle ongelovigen. Zij hebben zich zonder schaamte gelaafd aan alle
viezigheid en zich niet willen bekeren. Openb. 17:1-6 --- “En een uit de zeven engelen, die
de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u
tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; Met welke de koningen der
aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn
harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw,
zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der godslastering, en had
zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en
versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen en had in hare hand een gouden
drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was
een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen
en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen,
en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote
verwondering.”
Op het eerste gezicht ziet deze vrouw er prachtig uit. Schitterend. Maar het is slechts uiterlijk
vertoon. Het is imitatie! Want als je goed kijkt, zie je een en al onreinheid, vuiligheid en
gruwelijkheid. Babylon is de eindbestemming van ieder die volhardt om in onreinheid te
blijven leven. Van ieder die blijft volharden om niet aan het Woord van God te gehoorzamen.
Van ieder die in zijn hart plaats heeft gegeven aan die onreine geesten en demonen.
Openb. 18:2b --- “…………En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is
gevallen , zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen , en
een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk
gevogelte;”
De bijbel roept de kinderen Gods echter op om in reinheid en heiligmaking te leven. Laten
we 1 Thess. 4:3-8 eens lezen. Het betreffen hier woorden van de apostel Paulus geschreven
aan kinderen Gods zoals u en ik --- “Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u
onthoudt van de hoererij; Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en
eer; Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen, die God niet kennen.
Dat niemand zijn broeder vertrede, noch bedriege in zijn handeling; want de Heere is een
wreker over dit alles, gelijk wij u ook te voren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft
ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Zo dan die dit verwerpt, die
verwerpt geen mens, maar God, Die ook Zijn Heiligen Geest in ons heeft gegeven.”
Het woordje “hoererij” komt van het Griekse “por’neia”, waarvan het woord “porno” is afgeleid
en het betekent “alle onwettige sexuele activiteiten”.
In het licht van de historische Israëlitische Tabernakel, welke een schaduwbeeld geeft van
Gods eeuwige raadsplan, staat dit schiftgedeelte van 1 Thess. 4 in het teken van de witte rok
met oogjes (Ex. 28:4) gedragen door de Hogepriester. Het voert nu te ver om hier te veel op
in te gaan, maar het betekent dat Jezus, Die onze hemelse Hogepriester is, nadat Hij ten
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hemel was gevaren, álles ziet wat wij mensen doen op aarde. Openb. 5:6 --- “En ik zag, en
ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de
ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen;
dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.”
Geliefde broeders en zuster, laten wij onze handel en wandel rein houden. Dat kan, dat is
mogelijk! Namelijk, als wij het Woord van God liefhebben en in ons hart bewaren. In het
bijzonder spreek ik dit tot de jonge mensen onder ons, gevoelig als zij kunnen zijn voor
wereldse invloeden. Maar ook spreek ik tot de ouderen onder ons, die net zo goed ten prooi
kunnen vallen aan onreinheid. Ps. 119:9, 11 --- “Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver
houden? Als hij dat houdt naar Uw woord………………. Ik heb Uw rede in mijn hart
verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou.”
Geliefde broeders en zusters, ook een leven in heiligmaking heeft een eindresultaat. Als wij
volharden met te groeien in reinheid en heiligheid, dan zal straks bij Jezus’ Wederkomst een
andere positieve climax ons deel zijn. Dan maken wij geen deel uit van de hoer van Babylon,
maar van die wonderschone Bruid van Christus.
Openb. 19:7-8 --- “Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven;
want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. En haar is
gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de
rechtvaardigmakingen der heiligen.”
Openb. 21:9-11 --- “En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden,
welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom
herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams. En hij voerde mij weg in den
geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem,
nederdalende uit den hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was
den allerkostelijksten steen gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal.”
Openb. 21:27 --- “En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en
leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams.”
We lazen hier over het eindprodukt van die stroom van reinheid, namelijk de Bruid des Lams,
blinkende als de steen Jaspis. Als je Openb. 4:3 leest, dan lees je dat God op Zijn troon in
het aanzien was als de steen Jaspis. De Bruid mag dezelfde reinheid als God ontvangen. En
geen enkele onreinheid zal haar kunnen binnenkomen (Openb. 21:27). Integendeel! Want de
onreinen van hart zullen worden verzameld in Babylon, de bewaarplaats van alle onreinen.
Geliefde broeders en zusters, het past ons nu om ons af te vragen, hoe het toch mogelijk is
dat wij, die eerst met intense gretigheid de zonden hebben bedreven en de wereld hebben
gediend, nu tot die reine Bruid van het Lam mogen behoren. Het is alles slechts genade en
het is mogelijk geworden, doordat Jezus bereid was om de wil van Zijn Vader te doen en die
vieze, onreine drinkbeker, die de hoer van Babel in haar hand heeft (Openb. 17:4), leeg te
drinken. Jezus dronk de gifbeker, die vol was met onze onreine gruwelen en met de
gruwelen van de hele wereld, tot de laatste druppel leeg. Wat een liefdevolle Heiland is onze
Jezus. Luk. 22:39-42 --- “En uitgaande, vertrok Hij, gelijk Hij gewoon was, naar den Olijfberg;
en Hem volgden ook Zijn discipelen. En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot
hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt. En Hij scheidde Zich van hen af, omtrent een
steenworp; en knielde neder en bad, Zeggende: Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker
van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede.”
Laten wij nu onze zonden belijden, broeders en zusters. Hij zal ons niet alleen vergeven
maar ook reinigen (1 Joh. 1:9). Vanaf vandaag zullen we opgaan in die stroom van reinheid
tot de volmaking toe. Amen.

