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Bij deze wil ik u vragen om wat geduld met me te hebben, want dit had allang moeten
gebeuren en er is een hoop uit te leggen. Ik wil me ervan verzekeren, dat ik alles correct en
duidelijk overbreng. Niet alleen voor mezelf, maar omdat ik van mening ben, dat u het moet
horen. Misschien zijn er nog wel meer Christenen, die hun spijt moeten betuigen en die kunnen
hierdoor bemoedigd worden. Ik stel het op prijs, dat u hieraan uw kostbare tijd besteedt.
Geachte bewoners van de wereld,
Ik ben zomaar een kerel, een niemand eigenlijk. Zoon van een dominee en zendeling. Jaren en
jaren van vakanties op diverse Bijbel Scholen, zomerkampen, jongeren ski trips,
poppenkastvoorstellingen, reizen met het kerkkoor, noem maar op. Ik ben zelfs op een
christelijke universiteit geweest en heb een graad in de theologie behaald. Uiteindelijk
belandde ik in de zakenwereld, maar ik bracht twee decennia door met het afgeven van mijn
tienden, plaats nemen in christelijke committees, lesgeven op zondagschool, en het bijwonen
van christelijke conferenties en seminars, etc. Ik heb zelfs mijn vrouw ontmoet in de
bijbelstudie voor alleenstaanden. Ik ben geen slechte kerel. Meestal heb ik mij goed gedragen
en iedereen lijkt me te mogen. Ik doe hier en daar wat goede dingen.
Maar de laatste tijd ben ik bezig geweest met het beter proberen te begrijpen van Jezus en ik
werd geraakt door allerlei dingen, die me daarvoor nooit waren opgevallen. Ik heb eens goed
om me heen gekeken en ik heb het er behoorlijk moeilijk mee, met wat we hier hebben
opgebouwd. Dus leek het me zaak – ongeacht wat wie dan ook dan wel of niet zegt – om
verantwoordelijkheid te nemen voor de rol die ik zelf in dit alles heb gespeeld, en te zeggen
wat ik heb te zeggen.
Daar gaan we dan…..
Ik weet, dat je denkt, dat christenen een hoop hypocrieten bij elkaar zijn. We zeggen, dat we
‘religieuzer’ zijn en dat wij wel naar de hemel gaan en jij niet, en dan rijden we rond in mooie,
glimmende auto;s met piepkleine visjes op de kofferbak en snijden je af in het verkeer terwijl
we de dakloze op de hoek van de straat zo hard mogelijk voorbij racen
Gemiddeld geven we maar 2% van ons geld aan de kerk en aan goede doelen, ondanks het feit
dat we zeggen, dat de Bijbel het Woord van God is, waarin staat dat we alles wat we bezitten,
moeten weggeven. Gemiddeld kopen we net zo veel flatscreen televisies en luxe boten en
bontjassen en make-up en voetbaltickets en online porno als alle anderen. Misschien wel meer.
Je hebt gezien hoe kerkleider na kerkleider in de gevangenis of in de rechtszaal terecht komt of
in een of ander sex-schandaal verwikkeld is.
Weet je….. je hebt gelijk. We zijn volledig schuldig. We hebben het allemaal gedaan. En het
spijt me echt heel erg.

Je ziet onze zoetsappige televisieshows en misselijkmakende figuren, die geld bij elkaar
bedelen en je snapt direct dat hier iets smerigs bezig is en dat er iets helemaal niet klopt.
Flinke druk uitoefenen zodat zij in de ether kunnen blijven? Was het echt de bedoeling, dat we
Jezus gebruiken als een nieuwe vorm van entertainment? Wie denken we dat we voor de gek
kunnen houden? Waar is Jezus dan gebleven bij dit alles? Hadden we niet op Hem moeten
vertrouwen? Zal Hij dan niet in al onze behoeftes voorzien, zolang wij in Zijn Wil zijn?
Wat is er gebeurd met opoffering en lijden en de armen bijstaan? Ik ben er helemaal ziek van.
Ik bedoel, de kerkleiders zijn niet allemaal slecht, er zijn een heleboel werkelijk hardwerkende
en goedbedoelende mensen, die het heerlijk vinden om in de ware behoeftes van de mensen
om hen heen te voorzien. Sommigen van hen begrijpen en houden van Jezus – maar ik ben er
behoorlijk zeker van, dat die dominees niet rondrijden in dure Bentleys, miljoenenvilla’s en
hun prive-vliegtuig bezitten! Ik bedoel, welke god aanbidden wij? Geld? Ego? Macht?
Je ziet onze schitterend mooie gebouwen overal. He, misschien hebben we je wel uit je huis
laten zetten, zodat wij onze parkings konden uitbreiden. Je kan er maar niet achter komen
waarom we vier verschillende soorten kerken nodig hebben op vier hoeken van dezelfde wijk.
We hebben speeltuinen en bowling-banen en basketbal-teams. We hebben Starbuckskoffie in
de kerk, we hebben orkesten en gigantische kroonluchters en fonteinen. We hebben
boekwinkels vol met “Jezus-troep” in alle soorten en maten van religieus gezever. Maar waar
is Jezus. Is dit dan wat Hij wilde?
Ach, natuurlijk zijn er overal goede mensen en niet ieder kerk is zo waardeloos, maar
christenen zijn degenen die “Eén Lichaam” hadden moeten zijn. Dus zelfs de goeden zijn
eraan schuldig, dat ze het niet eerder hebben gestopt. Het was de bedoeling, dat we elkaar
zouden helpen om op de juiste weg te blijven en het niet te accepteren, dat er afscheidingen en
scheuringen en hebzucht en afgoderij en al die andere zooi zijn. Man, man, we hebben er echt
een potje van gemaakt! We hebben 33.000 verschillende denominaties en de meesten slaan
elkaar de hersens in, We verliezen meer dan 5 miljoen dollar per dag aan fraude door
“betrouwbare” mensen binnen de kerk! We geven 95% van al ons geld uit aan onze eigen
pleziertjes en studies en leuke familie-uitstapjes, en we laten 250 MILJOEN christenen in
andere landen op de rand van uithongering leven. Om het nog niet te hebben over de miljard of
meer mensen, die zelfs nog nooit van Jezus hebben gehoord- of de dakloze man in de stad,
waar we bijna overheen reden, terwijl we jou aan het afsnijden waren.
We zijn zo schuldig als we maar kunnen zijn. Ieder van ons. Niemand uitgezonderd. We
hadden het veel eerder moeten stoppen. Maar ik kan niet mijn verontschuldigingen aanbieden
voor alle andere mensen. Dit gaat over mij.
Ik weet, dat je misschien als kind naar de kerk ging en daarmee gestopt bent zodra je dat kon.
Ik weet, dat je misschien bent misbruikt door iemand in de kerk! Misschien hebben we je
helemaal enthousiast gemaakt om je daarna weer te laten afdwalen, zonder dat het ons iets kon
schelen. Misschien pas je niet in ons plaatje. Misschien had je piercings en paars haar of
tattoos of had je in de gevangenis gezeten – en ergens diep binnenin weet je gewoon dat zelfs
wanneer je op een zondag naar de kerk zou willen, het niet erg goed zou uitpakken. Het spijt
me! Jezus houdt van je. Hij trok op met de meest onwaarschijnlijke types. Hij had het meest
een hart voor die mensen, die door alle anderen werden genegeerd. Wat hebben wij gedaan?

We hebben je gezegd, dat je nette kleren moest dragen, omdat je anders niet naar de hemel kan
gaan. Ik moet er echt van braken.
Kijk, ik weet dat je boos bent. En daar heb je het volste recht toe. We hebben je een groot
onrecht aangedaan, en dat al een hele lange tijd. Er zijn bepaalde dingen over Jezus, die
mensen moeten horen, maar we hebben een schitterende schat begraven onder honderden
suikerzoete lagen. Wanneer je een Bijbel bij de hand hebt, zoek dan Mattheus 23 eens op. (Als
je die niet hebt, zoek het dan hier op
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Matte%FCs+23&id16=1&l=nl&set=10 Heb de het
gevonden? Lees het zorgvuldig. De Farizeeërs waren de kerkmensen van die tijd, de religieuze
leiders. In dit hoofdstuk zegt Jezus ZEVEN keer hoe zielig en verdorven en vervloekt ze zijn
voor wat ze de mensen aandoen, die ze geacht worden te leiden.Hij noemt ze zelfs “gewitte
graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van
doodsbeenderen en allerlei onreinheid”en "addergebroed”. Er is hier geen tijd voor, maar
lees het en zie dat wij al deze foute dingen ook doen. Het is onmogelijk, dat Jezus gelukkig is
met wat we jou hebben aangedaan.
Natuurlijk houden we onszelf graag voor de gek en doen alsof alles OK is- maar dat is niet het
geval. We worden gehaat. Nu moet u begrijpen, dat Jezus ook werd gehaat. Maar dat kwam
doordat hij harde dingen zei en soms willen mensen niet graag de Waarheid horen. En Hij
beloofde, dat wij gehaat zouden worden, wanneer we zouden zijn zoals Hij. Maar dat is niet de
reden waarom we nu worden gehaat. We worden nu gehaat, omdat we een groot stel liegende
hypocrieten zijn, die het ene zeggen en het andere doen. Als we werden gehaat omdat we
waren zoals Jezus, dat was dan één ding, maar dat is hellemaal niet zo. Je prikt dwars door
onze blije muziek heen en onze inhoudsloze kerkdiensten en je kan zo zien, dat er iets
helemaal niet klopt hier. We zijn helemaal niet anders dan alle anderen – behalve dan dat we
zeggen, dat wij beter zijn dan jij.
Het had nooit zo moeten zijn. Jezus vroeg ons om voor de weduwen en de wezen te zorgen, de
hongerigen te voeden, voor de zieken te zorgen, de gevangenen te bezoeken, en de verlorenen
te bereiken. Hij wilde, dat we onze vijanden zouden liefhebben en voor hen zouden bidden.
Hij gaf om menselijk onrecht en lijden, de verlorenen en eenzamen. Hij wilde dat we zouden
focussen op de eeuwige dingen, niet op de dagelijkse dingen. Hij heeft niet één keer gezegd,
dat we de wereld moesten intrekken om overal grote gebouwen neer te zetten en ons op te
splitsen in afzonderlijke delen en Bentleys te kopen. Juist het tegenovergestelde! Ik begrijp dat
je erg kwaad wordt op ons en ik denk dat je daarin volkomen in je recht staat, maar begrijp
alsjeblieft, dat je boos bent op wat we gemaakt hebben in onze eigen kracht, je bent boos op
“kerkje spelen”. Dat is heel iets anders anders dan wat Christus wilde. Wees dus niet kwaad op
Jezus! Deze hele zooi was niet Zijn idee!
Luister, het spijt me echt heel erg. Ik aanvaard de verantwoordelijkheid voor mijn aandeel in
de pijn, die je is aangedaan. Maar ik beloof jullie allemaal, lieve Bewoners van de Wereld, dat
ik het niet meer zal doen. Helemaal niet meer. Ik vertrouw niet op “kerkje spelen” of een
kerkleider of een cursus of een TV-show – maar in Christus Jezus en Zijn redding. Toen werd
ik vrijgezet en begon ik in te zien, dat God meer van ons verwacht dan dit. En ik steun geen
christenen, die niet volledig voor dezelfde zaak gaan.

Het heeft eeuwen geduurd om dit monster op te bouwen, dus het zal niet van de ene op de
andere dag veranderen. Maar de tijden veranderen en het is tijd voor iets nieuws.
Verschrikkelijke dingen zijn aan het gebeuren – zoals de tsunami in Azië – en ik verwacht er
meer. Ik wil niet dat er nog meer tijd voorbij gaat, zonder dat ik dit gezegd heb. Vergeef me
voor alle tijd en geld, die ik heb verspild. Maar Jezus redt. Echt waar. Het gaat niet eens om de
kerk zelf. Het gaat om Jezus. Hij leefde en stierf voor mijn zonden en Hij stond weer op. Hij is
wie Hij zei dat Hij was en Hij houdt van mij. .En van jou. Hij is je enige hoop. We hebben
plekken nodig waar je heen kan gaan, waar alleen onderwezen wordt over Jezus en waar je
niet wordt afgeleid of verleid of aan het wankelen gebracht door wat dan ook. Zo God het wil,
komen die plekken eraan.
Denk nu niet, dat alle christenen nep zijn. Sommigen zijn oprecht wanneer ze zeggen, dat ze
bij Christus horen. Het probleem ligt hem vooral in het Westen, waar we zo lekker
comfortabel en makkelijk leven en het zo prima vinden. De christenen in China en andere
landen menen het zeer serieus. Er is geen plaats voor ook maar iets anders dan Jezus, wanneer
je op de vlucht bent voor de overheid. Ze sterven iedere dag voor hun geloof en doen
verschrikkelijk moeilijke dingen, omdat ze in volledige overgave aan Christus leven. Ze zijn
martelaren. Mensen, die bereid zijn om iedere dag kleine stukken van zichzelf te kruisigen, om
meer te worden zoals Christus. Mensen, die bereid zijn om hun eigen wil volledig te laten
wijken voor de wil van Christus. Mensen, die bereid zijn om weg te rotten in een gevangenis
of geslagen te worden of te sterven, als dat is wat er moet gebeuren. Mensen, die uit pure
liefde handelen en nooit opgeven. Ik ben niet waardig om de veters van hun schoenen te
strikken..En hier zijn er ook sommigen zo, en ik hoop dat we veel meer mensen zover kunnen
krijgen om op diezelfde manier te leven. Het wordt tijd!
Wanner je met iemand praat en hij zegt dat hij een christen is, vraag dan of die persoon het
soort christen is, dat er echt altijd voor gaat, of dat hij alleen op zondag christen is. De Bijbel
zegt, dat je hen aan hun” vruchten” kunt herkennen – aan hun geloof en puurheid en liefde in
hun daden en hun woorden. Wanneer je er een vindt, die bewijst, dat Christus in hem leeft,
door de hoeveelheid liefde, die hij aan je geeft, vraag dan of die je over Jezus wil vertellen.
Wanneer je een van deze onverschrokken martelaren kent, die niets anders spreekt dan de
pure, duidelijke en harde Waarheid – stel dan een heleboel vragen. Waarheid is zeer veel
zeldzamer dan je misschien zou denken. Maar neem er geen genoegen meer mee om met
fluwelen handschoentjes aangepakt te worden, dat staat niet in de Bijbel
Wat mij en mijn huis betreft, het spijt ons heel erg. Vanaf nu gaan we de Here dienen, en niet
de mensen die ‘kerkje spelen’”. We gaan kijken of we zoveel mogelijk van die martelaren bij
elkaar kunnen trommelen en gaan beginnen te doen wat Christus wil. Mochten we elkaar op
een dag tegenkomen, geef me dan de kans om je de hand te schudden en mijn spijt persoonlijk
aan je te betuigen. Ik ga vanaf nu beter mijn best doen, ik beloof het, ik denk dat er een
heleboel anderen zijn, die zich net zo voelen, dus wees niet verbaasd wanneer je dit soort
dingen vaker te horen krijgt.
Bedankt voor je tijd. Ik hoop dat dit je helpt.
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P.S. Wanneer je zou willen helpen om deze spijtbetuiging uit te doen gaan naar iedereen in de
wereld, stuur dit dan alsjeblieft door, maar verander alsjeblieft helemaal niets. Er is een PDFfile beschikbaar op de website, wanneer je het wilt uitprinten. Er is ook audio. Ik denk dat dit
gezegd moet worden. Dank je wel! Je kan het hele Äpology to the World boek downloaden.
Daarin vind je een hoop artikelen van deze website, plus wat nieuwe dingen. Hier kun je het
hele E-book douwnloaden
	
  
	
  

