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Jaloezie, hebzucht en rebellie
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Judas geeft over dit onderwerp drie voorbeelden uit het Oude Testament – Kaïn, Bileam en Korach.
Het probleem van Kaïn was jaloezie. Hij was jaloers op zijn jongere broer omdat het offer wat hij aan God
bracht naar God opsteeg en door God geaccepteerd werd. Bent u jaloers op een broeder (misschien jonger
dan uzelf) in wiens leven en bediening u een vuur ziet en die gezalfd is door God met geestelijke gaven?
Dan volgt u in de voetsporen van Kaïn. Wanneer u jaloers bent op iemand dan is dat een bewijs dat u hem
niet liefhebt. Oudsten kunnen jaloers zijn op jongere broeders die gezalfd zijn, in vuur en vlam staan voor
de Heere en hen geestelijke voorbij gaan. Wanneer u jaloers bent dan heeft u gemeenschap met de duivel.
Een godvrezend man zal een jongere broeder aanmoedigen. Hij zal tijdens een samenkomst zich in de
achtergrond terugtrekken en er voor zorgen dat de jongere broeder de hoofdspreker is.
Laten wij eens als voorbeeld een niet-gestudeerde vader nemen, wiens zoon naar de universiteit gaat en
een graad haalt. De vader gaat naar de uitreiking en ziet dat zijn zoon zijn het certificaat krijgt. Zal hij jaloers
zijn op zijn zoon omdat hij in kennis aan hem voorbij gegaan is? Natuurlijk niet. Waarom niet? Omdat hij de
vader is en zijn zoon lief heeft. Wanneer u, als oudste in de gemeente, jaloers bent op iemand in de
gemeente dan komt dat omdat u geen vader bent. Een goede vader zal zijn zoon aanmoedigen om een
universitaire graad te halen! Ik heb arme arbeiders gezien die heel gelukkig waren dat hun kinderen goed
gestudeerd hadden en goed opgeleid waren. Het is echter zeer spaarzaam dat men een oudste ziet die
gretig is om een jongere broeder aan te sporen. In plaats daarvan heb ik oudsten gezien die op hun troon
zitten en met een jaloerse blik naar sommige jongere broeders kijken, in de angst dat zij hun gezag zullen
aantasten – en naar mogelijkheden zoeken om hen het leven zo zuur mogelijk te maken. Het is de tragedie
van het hedendaagse christendom dat er zo weinig geestelijke vaders zijn. Iedereen zoekt zijn eigen eer. Een
oprecht godvrezende man is verrukt wanneer hij jonge broeders volwassen ziet worden in geloof en een
grotere zalving van God hebben gekregen dan zijzelf. Zij zullen jongere broeders aanmoedigen en zichzelf
terugtrekken naar de achtergrond. Wanneer u een godvrezende oudste wilt zijn wees dan als hen – en niet
jaloers zoals Kaïn.
Het tweede voorbeeld dat Judas aanhaalt is Bileam. Zijn probleem was hebzucht en de liefde voor geld.
Bileam verkondigde veel goede dingen – zelfs over de komst van de Messias (Numeri 24:17). Maar hij rende
ook achter geld aan – precies zoals zo veel van onze hedendaagse predikers die prachtige waarheden
verkondigen maar tegelijkertijd hebzuchtig zijn. Deze predikers volgen in de voetsporen van Bileam.
Ten derde spreekt Judas over Korach. Zijn probleem was rebellie tegen gezag. Korach zou als een slaaf
verdwenen zijn in Egypte. God heeft hem nooit capabel gezien om de leider van Israël te zijn. Maar Hij
gebruikte Mozes om Korach uit de slavernij te bevrijden. Mozes moedige hem aan en gaf hem toch een
bepaalde leidinggevende functie. Dit steeg Korach echter naar het hoofd en hij begon het gezag van Mozes
te ondermijnen. Zie hoe God hem oordeelde. De aarde opende zich en verzwolg hem. Kaïn was jaloers op
zijn jongere broer. Korach was jaloers op een ouder geestelijk leider. Pas op, u kunt ook trots worden en
zich niet onderdanig willen opstellen ten opzichte van godvrezende mannen die u leiden en u voeden –

omdat u denkt dat u nu ook een geestelijk leider bent. God zal echter hen verdedigen die Hij echt gezalfd
heeft – en dan zal het voor u een treurige dag zal zijn, zoals dat het geval was bij Korach. Rebellie tegen
gezag is iets wat jammer genoeg veel voor komt binnen het christendom. Wij moeten nooit, waar dan ook,
rebelleren tegen geestelijk gezag. Wanneer u zich in uw kerk niet op zijn plaats voelt, ga dan ergens anders
naar toe. Begin een nieuwe groep wanneer u dat wilt, maar veroorzaak nergens onrust door te rebelleren.
Deze mensen zijn verborgen obstakels – onder het wateroppervlak verborgen riffen, waar schepen op
stranden en daarna zinken. Zij misleiden mensen door hen te laten geloven dat zij geestelijke gaven hebben
– maar het zijn net wolken zonder water (Judas 1:12).
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