- 1 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 gaan het hebben over het laatste: jezelf
misleiden en we lezen daarover in Jacobus
1:19 t/m 22
19 Weet dit wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn;
20 Want de toorn van een man brengt geen
gerechtigheid voor God voort.

Neemt met zachtmoedigheid het woord van
God aan, dat in u werd geplant en de
kracht bezit, uw zielen te redden.
Als men een mooie lieve baby even in de
handen mag houden van een moeder, dan
neem je de baby met zachtmoedigheid aan
en zeg je zoiets als: "wat een lief kind" en
zo moeten ook wij dit woord met zachtmoedigheid aannemen.
En nu iets over het feit, dat wij onszelf kunnen misleiden:
22 En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.

21 Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas
van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw
zielen kan behouden.

23 Want wie hoorder is van het woord en
niet dader, die gelijkt op een man, die het
gelaat, waarmede hij geboren is, in een
spiegel beschouwt;

Weet dit wel … dit is iets, mijn geliefde
broeders, zo schrijft Jacobus, wat jullie
goed moeten weten. En wat dan volgt om
in de praktijk te brengen is van belang voor
ieder mens.

Wanneer wij het woord horen b.v. hier uit
Jacobus, om snel te zijn om te horen en
langzaam om te spreken en over het afleggen van alle uitwas van boosheid, dan zien
wij onszelf, dan zien wij onze tekorten
daarin.

Bij veel mensen is het juist andersom; ze
zijn snel om te spreken.
Maar nu komt er een goddelijk verlossend
woord wat onze zielen kan genezen. Dit
woord word in ons geplant, zoals men een
stekje in de grond plant. Het moet eerst in
de grond geplant worden en daarna kan het
in ons geplante woord tot groei komen.
Vers 21 zegt: Neem met zachtmoedigheid
het in u geplante woord aan, dat uw zielen
kan behouden.
De vertaling van vers 21 van Petrus Canisius zegt hierover:

We zien onszelf in de spiegel van het
woord! En als wij er daarna niets mee doe,
dan lijken we op de man genoemd in vers
24:
24 Want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij
er uitzag.
En dan lezen we verder in vers 25:
25 Maar wie zich verdiept in de volmaakte
wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet
als een vergeetachtige hoorder, doch als
een werkelijk dader, die zal zalig zijn in
zijn doen.

- 2 Wat is de volmaakte wet, die der vrijheid?
Geen moeten maar willen. Dat is een groot
verschil: iets moeten of iets willen.
Wat een zegen om ons te verdiepen in deze
heerlijke woorden van God … in de volmaakte wet, die der vrijheid: niets moet en
alles mag wat het goede en positieve betreft.

Heere, stel een wacht voor mijn mond,
waak over de deuren van mijn lippen.
We gaan verder onderzoeken, hoe we onszelf zouden kunnen misleiden en wat daar
over in de bijbel staat:
Er is verschil tussen een eigen wil hebben
en een eigen wil doen.

En dan niet als een vergeetachtig hoorder,
maar als een werkelijke dader, dan worden
wij zalig (dat wil zeggen: gelukkig en blij)
in ons doen.

Jezus bad in Gethsemané: Niet Mijn wil
maar Uw wil geschiede. Hij had dus een
eigen wil maar Hij koos er voor om de wil
van Zijn Vader te doen.



Paulus zegt in Romeinen 7:18
Ik weet dat in mij, dat wil zeggen, in mijn
vlees, geen goed woont.

Misleiding 1: Jac. 1:22

Om ons nog verder wakker te schudden,
schrijft Jacobus dat wij ook ons hart kunnen misleiden en dat staat in vers 26:
26 Indien iemand meent godsdienstig te
zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt,
maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is
waardeloos.
Ik kan menen, dat ik een goed christen ben
en God dien – dus godsdienstig ben – en
daarbij toch mijn eigen hart misleiden.
Hoe dan? Als ik in het dienen van God
mijn tong niet in toom houdt.


Men kan het zo zeggen: in zijn hart woonde
de Heere Jezus door Zijn Geest, maar in
zijn vlees woonde geen goed.
En nu gaan we naar 1 Johannes 1:8 waar
staat:
Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid
is in ons niet.
In dezelfde Johannesbrief in 1 Joh. 3:7
staat: Wie de zonde doet, is uit de duivel.

Misleiding 2: Jacobus 1:26

Heb je nu niet iets vrolijkers te vertellen,
Jacobus?
Volgens Jacobus leidt dit tot
vrolijkheid, want hij schrijft, dat als wij het
woord in praktijk gaan brengen, wij zalig
zullen zijn in ons doen.
Dat moet ook wel, indien alle uitwas van
boosheid uit ons leven verdwijnt en als we
bedachtzaam worden met onze tong. Dan
komt er een gebed in ons omhoog net als
David in Psalm 141:3

Er is dus verschil tussen "zonde hebben"
namelijk de neiging tot zonde in het 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 men dus beweert dat men een nieuwe
schepping is (en dat zijn we ook door gena-

- 3 de) maar ook dat we geen enkele neiging
tot zonde meer hebben, dan misleiden we
onszelf.
We hebben de zonde (namelijk de neiging
tot zonde in ons vlees) maar we weten dat 1
Joh. 3:7 ook waar is waar staat: wie de zonde doet is uit de duivel.

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.

We hoeven immers ook niet te zondigen
want Romeinen 6:14 zegt immers:



De zonde zal over u niet heersen, want gij
zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

De volgende waarschuwing dat we onszelf
kunnen misleiding komt van de Heere Jezus zelf, genoemd in Matt. 7:21/23



21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here,
Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Misleiding 3: 1 Joh. 1:8

Nu gaan we naar 1 Cor. 15:33 en 34 waar
er ook over gesproken wordt, dat wij onszelf kunnen misleiden.
Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft
goede zeden. Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw
beschaming moet ik dit zeggen.
Er staat hierover in 1 Cor. 5:9/11 het volgende:
9 Ik schreef u reeds in mijn brief, dat gij
niet moest omgaan met hoereerders;
10 Niet met de hoereerders uit deze wereld
in het algemeen of met de geldgierigen en
oplichters of afgodendienaars, want dan
zou men wel uit de wereld moeten gaan.
11 Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet
omgaan met iemand, die, al heet hij een
broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet
samen eten.

Misleiding 4: 1 Cor. 15:33

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw
naam geprofeteerd en in uw naam boze
geesten uitgedreven en in uw naam
vele krachten gedaan?
23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik
heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij
werkers der wetteloosheid.
Deze woorden spreken voor zichzelf; niet
zeggen : Here 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.
De daarop volgende gelijkenis van de Heer
over de verstandige man, die zijn huis
bouwde op de rots en niet op het zand is
ook duidelijk.
Het gaat er hier om, zegt Jezus, dat we Zijn
woord horen en doen! Dán en dan alleen

- 4 zijn we een wijze man of een wijze vrouw
volgens het woord van de Heer.
Ook Johannes spreekt in zijn brieven veelvuldig over zeggen en over doen.
Ook de apostel Johannes schrijft duidelijk
in zijn brieven over zeggen dat je gemeenschap met de Heere hebt of zeggen, dat je
Hem kent en toch in de duisternis wandelen. Dat gaat niet samen:
1 Joh. 1:6
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap
met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid
niet.
1 Joh. 2:4
Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet
bewaart, is een leugenaar en in die is de
waarheid niet.
1 Joh. 2:9
Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder
haat, die is in de duisternis tot nu toe.
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Laten we onszelf niet misleiden, is de oproep vanuit de Bijbel.

