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Ook dit is één van Otis Q. Sellers’ onvoltooide studies. Het manuscript was voldoende
compleet voor John S. Ribbens, gedurende lange tijd medewerker van Sellers, om de
gedachtelijn op te pakken en deze studie te voltooien.

U heeft een ceremonie nodig
Mensen die het vermakelijke toneelstuk of de film The Music Man gezien
hebben, zullen zich waarschijnlijk wel herinneren dat de openingsscène
zich afspeelde in een coupé van een passagierstrein waarin een
gezelschap handelsreizigers zaken bespraken, waarbij één van hen er
aldoor opdringerig tussendoor kwam met uitspraken als: ‘maar je moet je
rayon kennen’ of ‘maar hij kent zijn rayon niet voldoende.’ Ik heb naar
predikers geluisterd, met zoekenden gesproken, conversaties gehoord
en brieven gelezen van relaties die ingingen op wat God in deze tijd van
mensen verwacht en eist. Veel hiervan lijkt neer te komen op: ‘je hebt
een ceremonie nodig.’
Een toenemend aantal belijdende christenen is gehersenspoeld met de
gedachte dat God nu mensen aanneemt en zegent op grond van één of
andere ceremonie die verricht door een of ander mens. Binnen het
christendom van deze tijd gaan afgodische toevoegingen aan een ritueel
of ceremonie zo ver dat daarmee de Here Jezus Christus van de positie
beroofd wordt die Hij behoort in te nemen in de harten en levens van
hen die beweren een relatie te hebben met God. Dit is een onthulling
van de geest van de antichrist (I Joh. 4:3), waarvan Johannes getuigde
dat hij al in de wereld was in deze tijd.
Het Griekse woord dat met antichrist is vertaald, betekent in de plaats
van Christus; als een ceremonie dus de plaats inneemt van Christus,

wordt die ceremonie antichrist. Mensen die denken dat hun zonden
worden weggewassen in het water van de doop, hebben een ceremonie
de plaats laten innemen van al het werk dat Christus op het kruis heeft
gedaan. Mensen die denken dat vergeving kan worden verkregen door
een ceremonie of een belijdenis, door spijt, of verdriet, zetten iets in de
plaats van Christus. Zij hebben een plaatsvervanger voor Hem; zij
hebben een antichrist.
De Schrift spreekt ferme taal wanneer ons gezegd wordt dat we in
Christus hebben ‘de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de
overtredingen, naar de rijkdom zijner genade’ (Ef. 1:7). De
godsdienstige wereld wil deze duidelijke uitspraak evenwel niet
aanvaarden. Deze wordt tegengesproken met de bewering: ‘nee, niet op
die manier; je hebt een ceremonie nodig.’
Zodoende denken mensen die niet Bijbels onderlegd zijn dat God
mensen alleen accepteert als zij zich aan Hem verbinden door een of
andere ceremonie. En aangezien dit precies is wat mensen willen, is dat
ook wat aan hen gegeven wordt. Dat geldt zowel voor het
protestantisme, als voor het katholicisme, judaïsme, islam en
boeddhisme. Ontdoe ze van hun ingewikkelde ceremonies en rituelen en
wat blijft er dan nog over?
De geschiedenis van het christendom heeft een voortdurende strijd te
zien gegeven tegen de vergoddelijking en verheffing van rituelen,
instellingen en ceremonies. Johann Mosheim had omstreeks 1726 in zijn
beroemde Kerkgeschiedenis het volgende te zeggen over de kerk in de
derde eeuw:
Het is zeker dat aan de godsdienstige eredienst, zowel publiek als
privé, zonder noodzaak vele riten zijn toegevoegd, tot ergernis van de
eenvoudige en goede mensen. De belangrijkste oorzaak zoek ik
zonder meer in de verdorvenheid van de mens, die eerder verrukt is
over de pracht en praal van uiterlijke vormen dan over de ware
toewijding van het hart; en die alles versmaadt wat zijn ogen en oren
niet bevredigt. Er is daarnaast voldoende reden aan te nemen dat de
christelijke bisschoppen het aantal heilige riten hebben vergroot om
daarmee joden en heidenen voor zich in te nemen, want beide waren
vanaf hun jeugd gewend aan talloze en schitterende ceremonies en
waren ervan overtuigd dat deze een essentieel onderdeel waren van
de godsdienst. Als zij daarom zagen dat de nieuwe godsdienst zulke
ceremonies ontbeerde, vonden ze die te simpel en versmaadden zij
die. De eenvoud van de dienst die de christenen voor de Godheid
verrichtten, was aanleiding geworden voor bepaalde kwaadsprekerijen
die zowel door joodse als heidense priesters werden rondgestrooid.
Christenen werden uitgemaakt voor atheïsten, omdat zij verstoken

waren van tempels, altaren, offers, priesters en alle prachtvertoon
waarin volgens de grote massa de essentie van de godsdienst ligt.
Om deze beschuldiging tegen te spreken, vonden christelijke leraren
dat zij een paar uiterlijke rituelen moesten introduceren, die
welgevallig waren voor de zintuigen van het volk, zodat zij konden
beweren dat zij alle dingen bezaten, waarvan beweerd werd dat
christenen verstoken waren, maar dan met andere vormen.
Het is opmerkelijk dat deze gedachten die in 1726 heersten, nog steeds
heersen. Er blijft grote verwarring bestaan in de gedachten van mensen
in deze tijd die zich geen relatie met de Here Jezus Christus kunnen
voorstellen zonder een of andere ceremonie of ritueel dat voltrokken
wordt door een of andere dominee of priester. Het belangrijkste punt dat
verband houdt met eeuwig leven en de redding van de mens is
eenvoudigweg gebaseerd op het geloof in het getuigenis dat God
aangaande Zijn Zoon heeft gegeven. De eenvoud hiervan is verwerpelijk
voor velen die geloven dat je een ceremonie nodig hebt.
De Schrift verklaart dat ‘dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig
leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft
het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit
heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods,
opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt’ (I Joh. 5:11-13).
Mensen blijven vasthouden aan de
gedachte dat zij op een of andere manier Geen enkel mens, hoe
moreel
of
een daad kunnen verrichten waarmee zij ethisch,
een relatie kunnen aangaan met de principieel hij ook zijn
Redder van alle zondaren. Al dergelijke mag, kan voor God een
gedachten zijn vreemd aan de waarheid positie hebben, die
van God. Jesaja, de profeet, heeft slechts gebaseerd is op
verklaard: 'wij zijn allen geworden als menselijke verdiensten.
een onreine, al onze gerechtigheden
als een bezoedeld kleed…’ (Jes. 64:6). Geen enkel mens, hoe ethisch,
moreel of principieel hij ook zijn mag, kan voor God een positie hebben,
die slechts gebaseerd is op menselijke verdiensten. Menselijke
prestaties kunnen niet in de plaats komen van Gods gerechtigheid die in
Christus Jezus onze Heer is. Deze grote waarheid wordt duidelijk
geopenbaard in het boek Romeinen. Paulus zegt in Romeinen 3:21-23:
‘thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar
geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel
gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen,
die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben
gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.’

Ieder mens staat voor God als iemand die verlossing nodig heeft, die
vergeving nodig heeft en die Zijn gerechtigheid nodig heeft. Deze
genadige voorzieningen zijn gegeven door Christus Jezus, Wie ‘God
heeft voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed…
zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit
het geloof in Jezus is’ (Rom. 3:25-26).
Geen godsdienstige organisatie, geen priester, geen mens kan ons deze
zegeningen bieden. Het uitspreken van gebeden, boetedoening, of het
aanbieden van offers baten niet. De Bijbel verklaart ‘nu wordt hem die
werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens
verplichting. Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op
Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot
gerechtigheid’ (Rom. 4:4,5).
Mensen vergissen zich als zij erop staan iets toe te voegen aan Gods
eisen voor onze verlossing, terwijl Zijn enige voorwaarde is dat mensen
geloven in het getuigenis dat Hij heeft gegeven aangaande Jezus
Christus. Gods woord is dat wij gered worden door geloof. Redding is de
gave van God aan de mensen door het geloof.
Geloof is God op Zijn Woord nemen en in overeenstemming daarmee
reageren. Dat is het begin van onze relatie met God en het zou tot een
manier van leven moeten worden. Geloof in Jezus Christus zal ons de
zekerheid geven dat onze omgang met God de manier is waarop God
dat wil en niet waarop wij dat willen, ‘want in Hem [in Christus] woont al
de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen
in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht’ (Kol. 2:9,10).
Toen de mensen aan Jezus vroegen: ‘wat moeten wij doen, opdat wij
de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot
hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden
heeft’ (Joh. 6:28,29).
In deze teksten is er nergens iets te vinden dat zelfs maar enigszins wijst
op een ceremonie. God heeft in Zijn oneindige wijsheid de mensheid
een boek gegeven om te geloven, het evangelie van Johannes. In dat
boek schenkt God ons de belofte van eeuwig leven; geloof is de sleutel.
Onderzoek het evangelie van Johannes. U zult tevergeefs zoeken naar
een ritueel of een ceremonie die nodig zou zijn voor de redding van de
mens. De zoeker zal ontdekken dat van Jezus Christus wordt verklaard
dat Hij de Schepper van alle dingen is, waarmee de Godheid van de
Zoon van God, Die nu vlees is geworden, bevestigd wordt. Als u verder
leest zal duidelijk worden dat een reeks speciale tekenen of wonderen
door Jezus zijn verricht, waarvan de aard Hem legitimeert als de
langverwachte Messias (Christus). Na het verslag van Zijn dood en

opstanding, schreef Johannes door inspiratie: ‘Jezus heeft nog wel
vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet
beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij
gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij,
gelovende, het leven hebt in zijn naam’ (Joh. 20:30,31).
In Jezus Christus gaan geloven is in de eerste plaats een heel
individuele en persoonlijk zaak. Wat God verlangt is een individu die één
op één met God omgaat op Zijn voorwaarden. Er is geen ceremonie.

