Handout
Aflevering 10 – De kerk en haar verwording

De kerk is geroepen om een reine bruid te zijn die naar de ‘bruiloft des Lams’ uitkijkt.
In Openbaring 17 vs.6 is de apostel Johannes verbaasd over de kerk in de eindtijd.
Hij ziet dan de ‘hoer van Babylon’ de ‘wereldkerk’ die zich met de antichrist
verbonden heeft. Hoe kan het zover komen? Zien we deze ontwikkelingen ook nu al
in de kerk?
• Israël als voorbeeld van de kerk
In 1 Korinthiërs 10 vs.1-13 wordt de geschiedenis van Israël met die van de kerk
vergeleken. We zien hoe Israël uit Egypte verlost werd en in de woestijn, op de berg
Sinaï, geroepen werd om de Here te dienen. In de loop van de geschiedenis zien we
dat Israël steeds losser van de Here is komen te staan, Gods Woord werd niet meer
zo nauw genomen en het zelfs vergeten zodat het volk steeds verder verzwakte en
uiteindelijk het mooie beloofde land moest verlaten.
Dezelfde geschiedenis zien we helaas zich ook in de gemeente voltrekken. De
‘Godsverduistering’ onder christenen neemt schrikbarend toe. Velen weten niet meer
echt wie de Here God is. Men neemt Gods Woord niet meer zo nauw en past het
steeds meer aan, naar de normen en waarden van de huidige maatschappij. De kerk
schuift met haar identiteit steeds meer op naar de identiteit van de wereld. En zo zijn
we niet meer gemeente in de wereld, maar komt de wereld in de kerk en raakt de
kerk haar krachtig getuigenis kwijt en wordt zij steeds ongeloofwaardiger in de
wereld.
• De kerk als Laodicea
Zoals we al eerder zagen, wordt Laodicea in Openbaring 3 beschreven als de laatste
kerk die aan niets gebrek heeft, alleen de Here Jezus ontbreekt! Hij staat buiten aan
de deur en klopt (Openbaring 3 vs.20), maar Laodicea viert haar diensten zo
uitbundig, dat ze het kloppen van de Here Jezus niet eens meer opmerkt. In
Laodicea vormt Gods Woord niet meer het gezag, maar de meeste stemmen, die
tellen!
De kerk mist de warmte van het evangelie, en wordt niet meer warm of koud,
wanneer het over de Here Jezus gaat. Laodicea ligt aan een rivier die
stroomopwaarts vanuit een aantal warmwaterbronnen ontspringt. Wanneer het water
langs Laodicea stroomt is het inmiddels afgekoeld. Inderdaad, hoe verder je van de
bron verwijderd ben, hoe lauwer je leven wordt!
• Een gelovig overblijfsel
Israël kende in haar afvallige periode altijd een overblijfsel dat aan de Here trouw
bleef. Met dit gelovig overblijfsel ging de Here verder met Israël. Zo ook met de
gemeente. Naast, misschien ook wel in de afvallige kerk, is altijd een gelovig
overblijfsel aanwezig: ‘de kerk in de kerk’!
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Er komt echter een moment dat de Here zijn ‘ware kerk’ opneemt en de ‘nep kerk’ op
aarde achterblijft. Deze achtergebleven kerk zal zich verbinden met de antichrist.
Van de antichrist lezen we hij dat zich in de tempel zal laten aanbidden en dat hij alle
wereldgodsdiensten zal samenbrengen tot één wereldreligie. Ook nu zien we een
toenadering van verschillende kerken naar elkaar toe. Niet alleen binnen de
christelijke kerken, maar ook van de christelijke kerken met ander
wereldgodsdiensten zoals de Islam. Ook de signalen van een kerk, die zich met de
wereld verbindt, zien we de laatste tijd steeds meer zichtbaar worden.
• De komst van de antichrist
In 2 Thessalonicenzen 2 vs.5-12 kunnen we lezen op welke manier de antichrist zich
zal manifesteren. Hij komt met krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen en zal
velen verleiden die de liefde tot de waarheid verworpen hebben. Ook in onze tijd zien
we een toename van verlangen naar tekenen en wonderen, maar tegelijkertijd ook
een afname van verlangen naar de Bijbel. Dit leidt uiteindelijk tot de situatie waarin
men zich niet meer door de ‘waarheid’, maar door de leugen laat leiden.
Gespreksvragen:
1. Kunt u enkele voorbeelden noemen, hoe de kerk zich steeds meer aanpast
aan de wereld om haar heen?
2. In hoeverre kunnen we de geschiedenis van Israël met die van de kerk
vergelijken (zie 1 Korintiërs 1 vs.1-13)?
3. Wat zijn de kenmerken van de gemeente Laodicea en zien we deze
ontwikkeling ook in onze kerk?
4. Hoe kunnen wij ontsnappen aan de gemeente Laodicea?
5. In Israël was er een ‘gelovig overblijfsel’, dat trouw bleef aan Gods Woord.
Geldt dit ook voor de kerk in de slotfase?
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