1
EVANGELIEPREDIKING DWAASHEID?
HJM Sales
Geliefde (toekomstige) broeders en zusters in Christus, indien u op het punt staat om in de
Here Jezus Christus te geloven, Hem aan te nemen, uw zonden aan Hem te belijden en Zijn
Offer aan het kruis van Golgotha te aanvaarden, dan is de kans groot dat er ‘adviezen’
komen van ‘goedbedoelende’ mensen in uw omgeving om deze belangrijke (doch in hun
ogen onbenullige) stappen toch vooral niet te zetten. Maar weest u er dan van verzekerd dat
in hen, zonder dat zij het beseffen, satan aan het werk is. De duivel wil niet dat u door Jezus
wordt gered. Hij wil niet dat u samen met Jezus Christus de eeuwige zaligheid in de hemel
zult genieten.
Satan wordt door de bijbel, Gods Woord, de overste van de wereld genoemd (o.a. in het
evangelie van Johannes, hoofdstuk 12, vers 31). Satan kreeg tengevolge van de zondeval
van de mens in het paradijs de macht over alle koninkrijken in de wereld en hun heerlijkheid
in bezit (het evangelie van Lukas, hoofdstuk 4, vers 5-6). Vanuit deze positie zal hij met alle
inzet trachten om de wereldopinie aangaande het Evangelie negatief te beïnvloeden.
De zogenaamde ‘wijze’ mensen in de wereld zeggen dat er geen God bestaat. Omdat zij
Hem niet zien, noch ervaren! Terwijl zij bijvoorbeeld radiogolven ook niet zien. Deze ‘wijzen’
beschouwen het Evangelie als dwaasheid. Zij beschouwen de prediking ervan dus ook als
dwaasheid. Jezus zou Gods Zoon zijn? Dwaasheid! Jezus aan het kruis voor onze zonden
gestorven? Dwaasheid! Jezus opgestaan uit de dood? Dwaasheid! Jezus ten hemel
opgevaren? Dwaasheid! Leest u echter met mij mee, wat God hierover in de bijbel, dus Zijn
Woord, heeft geschreven. God had deze verleidende opvattingen reeds lang tevoren gezien.
De 1e Brief aan Corinthe, hoofdstuk 1, verzen 17-28: “Want Christus heeft mij niet gezonden
om te dopen, maar om het evangelie te prediken; niet met wijsheid van woorden, opdat het
kruis van Christus niet verijdeld worde. Want het woord van het kruis is een dwaasheid voor
degenen, die verloren gaan, maar ons, die zalig worden is het een kracht Gods; want er
staat geschreven: "Ik zal de wijsheid van de wijzen te niet doen, en het verstand van de
verstandigen zal Ik verwerpen". Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de
twistredenaar van deze eeuw? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid
gemaakt? Want omdat de wereld door haar wijsheid God in zijn wijsheid niet kende,
behaagde het God, door de dwaze prediking zalig te maken degenen die geloven; nademaal
de Joden tekenen eisen, en de Grieken naar wijsheid vragen, maar wij prediken de gekruiste
Christus, de Joden een ergernis, en de Grieken een dwaasheid, maar dengenen, die
geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, Goddelijke kracht en
Goddelijke wijsheid. Want de Goddelijke dwaasheid is wijzer dan de mensen zijn, en de
Goddelijke zwakheid is sterker dan de mensen zijn. ……………………. maar wat dwaas is bij
de wereld, dat heeft God verkoren, opdat Hij de wijzen zou beschamen; en wat zwak is bij de
wereld, dat heeft God verkoren, opdat Hij zou beschamen wat sterk is; en het onaanzienlijke
voor de wereld en het verachte heeft God verkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij zou te niet
doen wat iets is; teneinde geen vlees zich voor God zou beroemen.”
God zei dus onomwonden: “Jullie denken dat jullie wijs zijn, maar jullie zijn dwaas. Met jullie
zogenaamde wijsheid denken jullie te kunnen beredeneren dat Ik niet besta, dat er geen God
is Die de mensen liefheeft en wil redden. Daarom zal Ik jullie confronteren met Mijn Zoon
Jezus. Jezus stierf voor de zonden van de mensheid en stond op uit dood en graf. Dat zal in
jullie ogen dwaas en zot zijn en jullie zullen het afwijzen en verwerpen. Maar de mensen die
zwak zijn, onedel en veracht in jullie ogen, met een in jullie ogen simpele geest, die zullen de
dwaasheid van het Evangelie aannemen en worden gered. Hen kies Ik uit! En straks, eens
op een dag, zullen jullie beschaamd staan.”
Ja, geliefde (toekomstige) broeders en zusters, zo denkt God er over. Hij bestaat wel degelijk
en in Hem geloven en in Zijn grote liefde voor ons, is niet dwaas. Neen, het is juist wijs!
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Graag wil ik nog één schriftgedeelte met u lezen, waarin God wijst op de wonderen van Zijn
schepping. Zijn schepping van hemellichamen en aarde, planten en dieren en mensen, is zo
complex, zo ingewikkeld, zo mooi, zo in de finesses op elkaar afgestemd, zo wonderbaar,
dat het juist grote dwaasheid is om niet in een God, een Schepper, te geloven. De ‘wijzen’
der wereld geloven in een oerknal in het heelal waardoor alles werd geschapen. M.a.w. ter
illustratie: er was eens een enorme stapel verschillende bouwstenen welke tot ontploffing
kwam, waarna alles toevallig precies op zijn plek viel en het leven en de hemel en aarde
ontstond.
God zegt: “Uit Mijn wonderlijke schepping hadden jullie kunnen weten dat Ik besta.” Dit leert
ons de Brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 19: “Want hetgeen men weten kan van
God, dat is hun openbaar; want God heeft het hun geopenbaard.” God heeft het hen
geopenbaard! Hoe? Door middel van Zijn wondervolle schepping! Dat zegt vers 20: “Want
Zijn onzienlijk wezen, dat is Zijn eeuwige macht en Godheid, wordt van de schepping der
wereld af gezien aan de werken, zodat zij geen verontschuldiging hebben.” Daarom is er
voor mensen die niet geloven dat God bestaat en ons liefheeft geen enkel excuus en geen
verontschuldiging zoals de verzen 21 en 22 leren: “Omdat zij nu wisten dat er een God is,
en Hem niet als God hebben verheerlijkt noch gedankt, maar in hun gedachten ijdel zijn
geworden, en hun onverstandig hart verduisterd is, zijn zij, zich voor wijzen houdende,
dwazen geworden,”
Geliefde (toekomstige) broeders en zusters, slaat u dus de ‘goedbedoelde’ adviezen van de
zogenaamde ‘wijze’ mensen in uw omgeving in de wind. Verwerp ze. Luistert u liever naar de
stem van de Heilige Geest in uw hart, Die zegt dat God u zo liefhad en nog steeds heeft, dat
Hij Zijn Zoon Jezus naar de aarde heeft gezonden om ook voor u Zijn leven aan het kruis
van Golgotha te geven. Zodat door uw geloof in Hem uw zonden kunnen worden vergeven
en het eeuwige leven in de hemel uw deel mag worden. Jezus onderging toch immers de
doodstraf voor uw zonden. Bidt u daarom dit gebed:
“Vader in de hemel, ik dank u voor deze boodschap waarin U mij zegt dat ik het eeuwige
leven mag ontvangen. Daarom wil ik U vandaag vragen om dit aan mij te geven. Ik geloof dat
dit eeuwig leven in Uw Zoon Jezus is en daarom wil ik Jezus Christus aannemen als mijn
Redder en Verlosser. Ik wil U vragen, Heer Jezus, om in mijn hart te komen en om in mijn
leven te komen. Ik neem U aan. Ik wil in U geloven. Ik beloof U, Heer Jezus, dat ik U zal
dienen en volgen in gehoorzaamheid. Dank U Heer voor Uw grote liefde en genade. U bent
waardig om alle lof, eer en heerlijkheid te ontvangen. Amen.”
Moge de Heer u en mij deze week zegenen. Amen.

