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Jezelf misleiden
Er wordt in het nieuwe Testament op tamelijk veel plaatsen
gesproken over misleiding.
Dat wij door anderen misleid
kunnen worden maar ook, dat
wij onszelf kunnen misleiden.

We zien onszelf in de spiegel
van het Woord! En als ik er
daarna niets mee doe, dan lijk ik
op de man genoemd in vers 24:
24 Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen
vergeten hoe hij eruitzag.
En dan lezen we verder:

We gaan het hebben over het
laatste: jezelf misleiden ofwel
bedriegen en we lezen daarover
in Jacobus 1:22
22 En wees daders van het
Woord en niet alleen hoorders.
Anders bedriegt u uzelf.

25 Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de
vrijheid, en daarbij blijft, die
zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is,
maar een dader van het werk,
zalig zijn in wat hij doet.

23 Als iemand immers een
hoorder van het Woord is en
geen dader, lijkt hij op een man
die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt.

Wat is de volmaakte wet, die
van de vrijheid? Geen moeten
maar willen. Dat is een groot
verschil: iets moeten of iets willen.

Wanneer wij het Woord horen
b.v. uit Jacobus om haastig te
zijn om te horen en traag om te
spreken, dan zien wij onszelf,
dan zien wij onze tekorten daarin.

Wanneer wij ons verdiepen in
deze heerlijke woorden van God
… in de volmaakte wet, die van
de vrijheid …: niets moet en alles mag wat het goede en positieve betreft.
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En dan niet als een vergeetachtig hoorder, maar als een werkelijke dader, dan worden wij zalig
(dat wil zeggen: gelukkig en
blij) in wat wij doen.
Ook schrijft Jacobus, dat wij
ook ons hart kunnen misleiden
en dat staat in Jac. 1:26
26 Als iemand onder u denkt dat
hij godsdienstig is, en hij zijn
tong niet in toom houdt, maar
zijn hart misleidt, dan is zijn
godsdienst zinloos.
Ik kan menen, dat ik een goed
christen ben en God dien – dus
godsdienstig ben – en daarbij
toch mijn eigen hart kan misleiden.
Hoe dan? Als ik in het dienen
van God mijn tong niet in toom
houdt.
Jezelf misleiden: we gaan luisteren naar Johannes. In 1 Johannes 1:8 staat:
8 Als wij zeggen dat wij geen
zonde hebben, misleiden wij
onszelf en is de waarheid niet in
ons.

Maar in 1 Johannesbrief 3:7
staat: wie de zonde doet, is uit
de duivel.
Er is dus verschil tussen "zonde
hebben" namelijk de neiging tot
zonde in je vlees te hebben en
tussen "zonde doen" en dat is
die neiging te volgen en de zonde te doen.
Wie zegt dat hij geen zonde
heeft – wie zegt die neiging tot
zonde niet in zijn vlees te hebben – die misleid zichzelf en
staat niet in de waarheid.
Als je dus beweert dat je een
nieuwe schepping bent (en dat
zijn we) maar ook dat je geen
enkele neiging tot zonde meer
hebt, dan misleid je jezelf.
We hebben de zonde (namelijk
de neiging tot zonde in ons
vlees) maar we weten dat 1 Joh.
3:8 ook waar is waar staat: wie
de zonde doet is uit de duivel.
We hoeven immers ook niet te
zondigen want Romeinen 6:14
zegt immers:
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Want de zonde zal over u niet
heersen. U bent namelijk niet
onder de wet, maar onder de
genade.
Vervolgens gaan we naar 1 Cor.
15:33 waar er ook over gesproken wordt, dat wij onszelf kunnen misleiden, kunnen dwalen.
Dwaal niet: slecht gezelschap
bederft goede zeden.
Er staat hierover in 1 Cor. 5:11
het volgende:
11 Maar nu heb ik u geschreven
dat u zich niet moet inlaten met
iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of
een lasteraar, of een dronkaard,
of een rover. Met zo iemand
moet u zelfs niet eten.
Wel gewoon omgaan met mensen in de wereld op een vriendelijke manier, ook al leven ze in
de zonde maar hier gaat het over
iemand die een broeder heet en
in deze zonden leeft.

Daar moeten we dus afstand van
nemen. Met zo iemand, zegt
Paulus, moet je zelfs niet eten.
De volgende waarschuwing, dat
we onszelf kunnen misleiding,
komt van de Heere Jezus Zelf,
genoemd in Matt. 7:21/23
21 Niet ieder die tegen Mij zegt:
Heere, Heere, zal binnengaan in
het Koninkrijk der hemelen,
maar wie de wil doet van Mijn
Vader, Die in de hemelen is.
22 Velen zullen op die dag tegen
Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam
veel krachten gedaan?
23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga
weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!
Deze woorden spreken voor
zichzelf; niet zeggen : Heere Jezus, ik hou zo veel van U …
maar Zijn wil doen.
Jezus zei immers: gij zijt mijn
vrienden, als gij doet wat Ik u
gebied.
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De daarop volgende gelijkenis
van de Heere Jezus over de verstandige man, die zijn huis
bouwde op de rots en niet op het
zand is ook duidelijk.
Maar in het Christelijke kinderlied "een wijs man bouwde zijn
huis op de rots" komt dat in zekere zin misleidend tot uiting
daar men zingt: "bouw je levenshuis op Christus de Heer".
Maar … het gaat er hier om,
zegt Jezus, dat je Zijn woord
hoort en doet!
Dán en alleen ben je een wijs
man of een wijze vrouw die zijn
levenshuis bouwt op de rots.
Ook Johannes spreekt in zijn
brieven veelvuldig over zeggen
en over doen.
1 Joh. 2:4/5
Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn
geboden niet in acht neemt, is
een leugenaar en in hem is de
waarheid niet.
Laat niemand zichzelf misleiden!

We herhalen nog even:
Jac. 1:22
En wees daders van het Woord
en niet alleen hoorders. Anders
bedriegt u uzelf.
Jac. 1:26
Als iemand onder u denkt dat hij
godsdienstig is, en hij zijn tong
niet in toom houdt, maar zijn
hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos.
1 Joh. 1:8
Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf
en is de waarheid niet in ons.
1 Cor. 15:33
Dwaal niet: slecht gezelschap
bederft goede zeden.
o Ben ik een dader van het
Woord, dan misleid ik mijzelf niet.
o En verdiept ik mij in de
volmaakte wet, die der vrijheid, als een werkelijk dader, die zal ik zalig zijn in
wat ik doe!

