Is het betalen van Tienden van kracht in het Nieuwe Testament?
Door Herbert W. Armstrong

!

Dit is een openhartig artikel over een vaak verkeerd begrepen onderwerp. Sommigen stellen de vraag:
‘was het betalen van Tienden niet alleen voor de Joden?’ Anderen vragen dan weer: ‘Is het betalen
van Tienden niet afgeschaft?’ Of: ‘was het niet een vorm van nationale belasting in het oude Israël?’
Of: ‘was het niet om in materiële behoeften te voorzien, voor de armen?’ Hier volgt wat onderwezen
wordt in het Nieuwe Testament. Je zal dit artikel interessant, verhelderend en duidelijk vinden!

!

Hoe moet Gods Werk gefinancierd worden? Heeft God een duidelijk systeem? Is het betalen van
Tienden verplicht in Nieuw Testamentische tijden?

!
Of laat God ons op onze eigen manier geld inzamelen?
!
Of laat God ons vrij in wat wij willen geven, als de mens zin heeft om iets te geven?
!
Anderen vragen dan weer: ‘was het betalen van Tienden niet alleen voor Joden?’ of: ‘Is het betalen
van Tienden niet afgeschaft? Was het niet slechts een deel van het ceremoniële geïntroduceerd door
de wet van het oude verbond van Mozes?’

!

Anderen leren en geloven vandaag de dag dat Tienden betalen slechts een vorm van nationale
belasting betalen was aan een burgerlijke regering in Israël. Weer anderen onderwijzen dat het
betalen van Tienden voor materiële behoeften van armen was en nooit gebruikt werd voor de Kerk, de
dienaren.
Wat een verwarring vandaag de dag! Wat een onwetendheid inzake de geopenbaarde wetten en
geboden van God!

!

God werkt een doel uit
De mens is op aarde geplaatst met een bepaald doel. En altijd, vanaf het allereerste begin heeft God
dienaren gehad. Dienaren die Hem vertegenwoordigen, die Zijn wil bekend maken aan de mens, die
Gods opdracht uitvoeren.

!

Het kost geld om Christus’ werk voort te zetten. En vandaag, met alle faciliteiten van radio, televisie en
drukpers, van snel vervoer van alle delen van de wereld – faciliteiten waardoor het mogelijk is om
grote aantallen mensen te bereiken in korte tijd – is Gods laatste waarschuwing aan een bedrogen
wereld een enorme taak, neemt gigantische proporties aan die grote sommen geld kosten.

!

Was het Christus’ bedoeling speciaal geselecteerde en geroepen dienaren bestuurd en gecontroleerd
te worden door een raad van bestuur van leken, die niet geroepen zijn door Christus om als dienaar te
dienen?

!

Of heeft Christus zelf een systeem in voege gesteld, waardoor zijn ware, geroepen dienaren, zoals de
profeten van ouds, God vrijelijk konden dienen?

!
Heeft God niet, in Zijn wijsheid, gezorgd voor de financiering van Zijn Werk? Op een zodanige wijze,
dat Zijn ware geroepen dienaren vrijelijk zijn om alleen Hem te dienen en Zijn boodschap uit te
dragen?

!
Staat er een duidelijk financieringsplan in het Nieuwe Testament?
!
Als dat zo is, dan wordt dat plan geopenbaard in Gods Woord.
!
Maar eerst, voordat we naar het Nieuwe Testament gaan, om te zien of Christenen Tienden moeten
betalen, laten we eerst kijken wat het woord Tienden precies betekent.

!

Wat is een Tiende?
Wat bedoelt God met het woord Tiende?

!

Het is een oud Engels woord, dat vaak in Engeland gebruikt werd, drie, vierhonderd jaar geleden.
Vandaag wordt het nog zelden gebruikt, behalve dan in de Bijbel. Deze oude uitdrukking ‘Tiende’ is
bewaard gebleven in de Statenvertaling. Het woord ‘Tiende’ betekent inderdaad ‘Tiende’. Een tiende
van alles, is een Tiende.

!

Het is algemeen bekend dat het volk Israël, gedurende het Oude Testament, Tienden moest betalen.
Dat is een tiende deel van het inkomen. Maar aan wie elke Israëliet Tienden betaalde, welk Tiende
werd betaald, waarom en met welk doel, lijkt vandaag de dag grote verwarring te veroorzaken. En de
Nieuw Testamentische leer voor Christenen, inzake Tienden, wordt slechts door een paar mensen
begrepen.

!

Christus’ werk, nu!
Het is algemeen bekend dat het volk Israël, in het Oude Testament, Tienden moesten betalen. Dat wil
zeggen, een tiende van het inkomen, ongeacht of het nu over vee, graan of geld gaat. Maar de Nieuw
Testamentische leer over de Tienden wordt in het algemeen niet begrepen.

!

En toch staat er op vele plaatsen in het Nieuwe Testament over dit onderwerp geschreven. Aangezien
het een onderwerp is dat met het dienaarschap te maken heeft – de financiering van Christus’
geestelijken – is het goed om eerst te kijken naar boek Hebreeën.
Er wordt veel over de ‘gekruisigde’ Christus gesproken. Er worden vele preken gegeven over de dode
Christus. Maar je hoort bijna niets over de boodschap van God die Hij bracht. Nog minder hoor je over
de functie van de opgestane, levende Christus van vandaag!

!

Het boek Hebreeën openbaart de Christus van de 20ste eeuw – het werk en de taak van onze Christus
vandaag de dag. Christus, de Hogepriester van God! Het bevat ook Gods instructie voor de
financiering van het werk/de dienaren van Christus! Het 7de hoofdstuk is het Tienden hoofdstuk.

!

Sprekende over de christelijke hoop op eeuwig leven (Jezus Christus is die hoop), wordt ons,
beginnende in vers 19 van hoofdstuk 6, verteld dat deze hoop (Christus) ‘het voorhangsel binnen
gegaan is’. Dat wil zeggen: voor de troon van God, in de hemel. ‘waarheen Jezus voor ons, als
voorloper is binnengegaan, naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden in eeuwigheid.’
(vers 20)

!

De Nieuw Testamentische Priesterschap
Jezus Christus is nu onze Hogepriester. Dat moeten wij begrijpen. Jezus van Nazareth kwam als
boodschapper, Hij was door God gestuurd, met een boodschap voor de mens. Zijn boodschap is dit
evangelie. Het evangelie van Jezus Christus – het goede nieuws van het Koninkrijk van God.

!

Na het afronden van Zijn missie als boodschapper, nam Jezus de taak als Verlosser op zich, daarbij in
onze plaats de straf voor onze zonden op zich te nemen, door Zijn dood, aan een paal. Maar een
levende Heiland is vereist om ons de gift van het eeuwige leven te geven! Dus heeft God Jezus doen
opstaan.

!

Daarop is Jezus opgestegen naar de hemel, naar de troon van God, waar Hij vandaag nog altijd is als
onze eeuwige Hogepriester. Dat is waar Hij nu is. Spoedig zal Hij een andere taak aannemen, Hij zal
terugkeren naar de aarde en in alle kracht en glorie van God, als Koning der koningen, Zijn
priesterschap voortzetten als Heer der heerscharen.

!

Hij is onze Hogepriester en Jezus is het levende Hoofd van de Kerk van God, het ware Lichaam van
Christus in deze tijd. Hij is de Hogepriester voor nu en in de volgende eeuwen.

!

Als Hogepriester heeft Hij een duidelijk omschreven rang – een hogere rang dan welke priester dan
ook – ‘naar de orde van Melchizedek’ of in duidelijk Nederlands: ‘met de rang van Melchizedek’.
En wie is Melchizedek? Dit is één van de meest intrigerende mysteries in de Bijbel! Het volstaat te
zeggen dat Melchizedek de Hogepriester was, in de tijden van de patriarchen. Christus heeft nu
diezelfde functie, diezelfde rang.

!

De Mozaïsche systeem was een puur materialistisch, fysiek systeem. Het evangelie werd niet
gepredikt in Israël, noch ging in andere landen. Israel was een uit fysieke mensen bestaande
gemeente, niet een geestelijk verwekte Kerk. Dit systeem bestond uit rituelen, fysieke verordeningen,
vervangende dierenoffers en brandoffers. Voor de priesters is dit lichamelijk zeer zwaar lichamelijk
werk.

!

Gedurende die jaren was er een lagere rang van priesters, louter een menselijke rang, inferieur aan
de geestelijke, goddelijke rang van Melchizedek en van Christus. De priesters waren van de stam
Levi, het werd het Levitisch priesterschap genoemd.

!

Een Tiendenontvangend Priesterschap

Toch is dit een priesterschap van een lager niveau, dat gefinancierd moest worden. Gods
financieringsplan in de oudheid en tijdens het priesterschap van Melchizedek bestond uit het geven
van Tienden. Dit systeem werd voortgezet tijdens het Levitisch priesterschap.

!

Laten we het 7de hoofdstuk van het boek Hebreeën opslaan, waar Gods financieringsplan uitgelegd
wordt. Let op de vergelijking tussen de twee priesterschappen, die Tienden ontvingen.
Laten we de eerste 5 verzen lezen in Hebreeën 7: Want deze Melchizédek was koning van Salem,
een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan
der koningen, en hem zegende; 2 Aan welken ook Abraham van alles de tienden deelde; 3 ... blijft hij
een priester in eeuwigheid. 4 Aanmerkt nu, hoe groot deze geweest zij, aan denwelken ook Abraham,
de patriarch, tienden gegeven heeft uit den buit. 5 En die uit de kinderen van Levi het priesterdom
ontvangen, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk, naar de wet, dat is...

!

Laten we proberen dit te begrijpen. Deze vitale passage uit de Bijbel begint de twee priesterschappen
te vergelijken. Let op, terug in de patriarchale tijden, was het betalen van Tienden Gods systeem voor
de financiering van Zijn dienaren. Melchizedek was de Hogepriester. Over de aartsvader Abraham
staat geschreven dat hij Gods geboden, inzettingen en wetten kende en ze gehoorzaamde (Genesis
26: 5) Ook hij betaalde Tienden aan de Hogepriester! Dat wordt er in deze verzen gezegd dat van
Mozes tot de tijd van Christus de priesters, de Levieten, volgens de wet de Tienden namen van het
volk. Het was een wet, het begon in het begin en werd voortgezet tijdens de tijden van Mozes.
Het betalen van Tienden is niet met Mozes begonnen!

!

Het is Gods systeem voor de financiering van Zijn dienaren, Zijn werk, dat begon aan het begin. IN de
oudheid, de patriarchale tijden. Het was een wet. Het begon niet met Mozes, het werd voortgezet ten
tijde van Mozes!

!

Tienden een wet, vanaf de Oudheid
Velen rechtvaardigen zichzelf voor het niet betalen van Tienden, omdat men de (verkeerde) indruk
heeft dat Tienden betrekking hebben op de tijd van Mozes. Men denkt dat het alleen voor Israël gold.
En die illusie heeft geleid tot een vloek over onze naties!

!

Het oude verbond is weg, afgeschaft. Dat is waar. Maar het eind van dat verbond nam de wet van de
Tienden niet weg! Al honderden jaren voor het oude verbond begon, was het betalen van Tienden
deel van Gods wet.

!

Het is geopenbaard dat Tienden Gods systeem zijn om Zijn dienaren en werk op aarde te financieren.
Voorafgaand aan het Levitisch priesterschap en Mozes, stond het priesterschap onder Melchizedek.
En wij zien dat vanaf het begin het dienaarschap en het werk van God gefinancierd werd door het
Tiendensysteem.

!

Melchizedek: ‘zonder begin van dagen of einde des levens... blijft priester voor altoos’ (Hebreeën 7: 3)
Ja, Hij was de Hogepriester vanaf het begin! Zelfs vanaf Adam! En vanaf Adam, tot Abraham, Jakob,

Mozes... werd het werk van God, de dienaren van God op aarde gefinancierd door het Tienden
systeem!

!

Slechts voortgezet in Israël
Omdat Tienden Gods voortdurende financieringssysteem is, moest het blijven bestaan gedurende
Mozes. Gedurende die periode waren de Levieten de dienaren. Hun werk en arbeid moest
gefinancierd worden. Maar toen veranderde dit priesterschap. Maar God heeft Zijn
financieringssysteem niet veranderd. De Levieten hadden ‘de opdracht volgens de wet Tienden in te
zamelen van het volk.’

!
En let op, het onderwerp van dit zevende hoofdstuk van Hebreeën is de Tiendenwet!
!
Verdergaand, het onderwijs betreffende de twee priesterschappen: Melchizedek of het Levitische, is
belangrijk om te bepalen welk priesterschap nu Tienden zou moeten ontvangen!

!

Christenen in Paulus’ tijd hoefden niet onderricht te worden dat Tienden een verplichte en permanente
wet van God is. Maar ze hadden veel onderwijs nodig om hen duidelijk te maken dat het oude
verbond aan het verdwijnen was. Het Levitisch priesterschap veranderde en werd vervangen door het
priesterschap van Jezus Christus – het priesterschap van Melchizedek hersteld! De enige vraag was
aan welk priesterschap Tienden moesten worden betaald.

!

Om dit punt duidelijk te maken gaat Paulus verder met te laten zien dat het priesterschap van
Melchizedek superieur is, nu voorrang heeft.

!

Laten we het vers bekijken: ‘aanmerkt nu, hoe groot deze geweest zij, aan denwelke ook Abraham, de
patriarch, tienden gegeven heeft uit den buit... maar hij, die zijn geslachtsrekening uit hen (de
Levieten) niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen, en hem (Abraham), die uit de
beloftenissen had, heeft hij gezegend. Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is (Abraham),
wordt gezegend van hetgeen meerder (Melchizedek) is... En, om zo te spreken, ook Levi, die Tienden
neemt, heeft door Abraham tienden gegeven; Want hij was nog in de lenden des vaders, als hem
Mechizedek tegemoet ging (verzen 4, 6, 7, 9 en 10)

!

Het priesterschap van Melchizedek is groter – superieur! Het heeft de prioriteit! En het is weer van
kracht als Gods priesterschap, onder Christus! En ook dat moet gefinancierd worden! Let op de
conclusie:

!

Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet (vers
12)

!

Er staat niet dat de wet werd afgeschaft. De verandering in priesterschap maakt dat het noodzakelijk
dat de wet verandert wordt. Welke wet? De wet waar dit hoofdstuk Nieuw Testamentische Christenen
over leert: de wet van de Tienden! ‘... de zonen van Levi... hebben het bevel om tienden te nemen...
naar de wet’ (vers 5)

!

Het betalen van Tienden, verre van afgeschaft, is een Nieuw Testamentische wet! Maar het
priesterschap wordt verandert, naar het priesterschap van Jezus Christus – het priesterschap van
Melchizedek is hersteld – de Tiendenwet is ook veranderd, om zo Gods systeem te zijn voor de
financiering van het werk, de dienaren van Jezus Christus! Eigenlijk is de wet hersteld, zoals ze vanaf
het begin was!

!

Hoe duidelijk! Het betalen van Tienden is Gods wet – Zijn systeem voor het financieren van Zijn grote
werk vandaag. Het is een opdracht!

!

Waarom God Tienden neemt
Waarom eigent God zich die eerste Tienden, van jouw inkomen, toe?

!

Hier volgt de waarheid, die de mens nooit te weten zal komen en niet te weten kan komen, behalve
door Gods openbaring! Wat is de mens eigenlijk? Waar gaat hij heen? God heeft een doel! God werkt
aan een groot plan! En dat openbaart Hij in Zijn Woord – het is Zijn openbaring – De Bijbel.

!

Om Zijn heilig doel waarvoor Hij de mensheid op aarde plaatste te kunnen uitvoeren, heeft God altijd
een priesterschap/dienaren/ministry gehad die Hem vertegenwoordigen, die Hem dienen en Zijn
opdrachten uitvoeren. Lang geleden, aan het begin van de ‘patriarchale tijden’ had God een
Hogepriester die Hem op aarde vertegenwoordigde - Melchizedek.

!

Tijdens de nationale dispensatie van Israël, onder het oude verbond, beter bekend als de Mozaïsche
dispensatie – de jaren van Mozes tot Christus – was de stam van Levi aangesteld als de ministry (het
dienaarschap) van God, genaamd het ‘Levitische Priesterschap’. Later werd Jezus Christus, nadat Hij
uit de dood was opgestaan, bij zijn ten hemel stijging de levende Hoge Priester. En vandaag roept Hij
de ministers/dienaars om op deze door Satan verduisterde en misleidde aarde Zijn
vertegenwoordigers te zijn, en Zijn plan verder uit te voeren. Vandaag is het priesterschap van
Melchizedek hersteld in Christus.
Maar de uitvoering van het werk van God kost geld. Gods ministers die al hun tijd toewijden aan Gods
heilige en geestelijke doel, zijn niet in staat om een inkomen te verwerven via de geijkte wegen. Toch
werken zij. Als zij ware dienaars zijn, dan zijn zij hardwerkende mensen, die lang werken zonder op de
tijd te letten. Zij verdienen daadwerkelijk een loon - zij hebben voor hun voedsel, onderdak, kleding en
alle fysieke noden gewerkt – net zoals een boer, een arbeider, een bediende of een handelaar. En
God heeft in Zijn wijsheid voorzien in de financiering van Zijn werk, en in de levensbehoeften van Zijn
ministers. In Gods systeem werken zulke ware ministers/dienaars rechtstreeks voor Hem en voor
Hem alleen.
In Gods grote plan, betaald Hij zijn ministers. Hijs neemt ze in dienst – Hij roept ze om hun werk voor
Hem te doen.
En daarom heeft God van in den beginne het eerste Tiende deel van het inkomen van ieder mens op
aarde voor Zichzelf voorbehouden, om daarmee Zijn ministers te financieren. God is de rechtmatige
eigenaar van dat eerste tiende deel van eenieders inkomen.
Aan wie betaald men de Tienden?

Hoe kan je Gods Tiende aan Hem betalen? God zit op Zijn troon in de hemel. En ‘geen mens is ooit
ten hemel opgestegen’ zei Jezus Christus. Je kunt niet naar de hemel. Je kan God niet zien, noch je
geld rechtstreeks aan Hem overhandigen. Hoe kan je Hem dan je tienden betalen?
Het is net zoals met veel grote bedrijven die hun kantoren in grote of verafgelegen steden hebben, en
niet rechtsreeks en persoonlijk door iedereen benaderd kunnen worden. Zij sturen afgevaardigden
(inners) om het geld dat eenieder hen verschuldigd is te innen. Zo’n afgevaardigde/inner komt uit
naam van dat bedrijf. En wanneer u het geld dat voor dat bedrijf bedoeld is aan de schuld-inner
betaald, dan hebt u effectief aan het bedrijf betaald.
Gods systeem om Zijn tienden van u te innen is even eenvoudig. Omdat u God niet kunt zien, en niet
naar Gods troon in de hemel kunt gaan, draagt God u in Zijn geopenbaarde Woord op om de Tienden
aan Zijn vertegenwoordigers te betalen. En deze inners vertegenwoordigen God, net zoals de
schulden-inner het bedrijf waar u geld aan schuldig bent vertegenwoordigt.
En wanneer u dus zo’n rekening betaald aan een schulden-inner, dan heeft u het bedrijf betaald en
niet een persoonlijke gift gedaan aan de man die door het bedrijf gestuurd werd. U overhandigt het
aan hem, maar effectief betaalt u het bedrijf. Vanaf dat moment is het de verantwoordelijkheid van het
bedrijf watt er met het geld gebeurt, en niet langer uw verantwoordelijkheid. Vervolgens betaald het
bedrijf het salaris van de schulden-inner. En hij weet dat niet u zijn salaris betaald hebt, maar wel het
bedrijf.
Dit is een goed voorbeeld van Gods Tienden principe. Wanneer u vandaag de dag Tienden betaald,
dan draagt God u in Zijn instructies op om deze aan Zijn geroepen en uitverkoren vertegenwoordiger
te betalen – een ware minister/dienaar van Jezus Christus. Maar u betaald het niet als een
persoonlijke bijdrage van uw geld aan een minister – maar u betaald aan God. De minister is een
vertegenwoordiger van God – hij ontvangt niet uw geld, maar wel Gods geld van u aan God.
Ook hierin hebben zovelen in deze moderne wereld Gods duidelijke instructies uit het oog verloren.
Wanneer zij de Tienden aan een dienaar geven voelt het voor hun aan alsof zij hun eigen geld aan
hem toevertrouwen, en daarom nemen zij het op zich om er persoonlijk op toe te zien hoe die dienaar
dit geld gebruikt – en dit gaat in sommige gevallen zelfs zover dat men gaat bepalen wat die dienaar
en zijn familieleden mogen eten of aandoen en wat zij wel of niet privé mogen hebben.
Waar Houd Uw Verantwoordelijkheid Op?
Gods geopenbaarde principe is helemaal anders. Dat eerste tiende van uw inkomen is niet van u – en
was ook nooit van u! Het is van God. En de methode die God zelf heeft vastgelegd waarmee uw
betaling van Zijn geld aan Hem doet, is door dit te betalen aan Zijn geroepen ware ministers.
Wanneer u dit gedaan heeft, eindigt uw verantwoordelijkheid voor dat geld! Het is niet langer uw zorg
of verantwoordelijkheid, noch moet u bepalen hoe het verder besteed wordt, net zo min als met het
geld dat u aan uw elektriciteits- of telefoonmaatschappij betaald via hun schulden-inner. Wanneer u
eenmaal betaald heeft hebt u uw deel gedaan – u heeft zichzelf vrijgekocht van uw verplichting.
Het is wel uw verantwoordelijkheid om na te gaan of de schuld-inner wel degelijk door het betreffende
bedrijf is aangesteld – en niet een of andere dief of bedrieger is die zich valselijk voordoet als de echte

inner voor dat bedrijf. Zo ook is het uw verantwoordelijkheid om na te gaan of degene aan wie u uw
Tienden voor God overhandigd een waarachtig minister/dienaar van Jezus Christus is. Satan heeft
tegenwoordig veel meer dienaars dan Christus – en Satans bedrieglijke dieven doen zich voor als
ware ministers van Jezus Christus; zij gedragen zich schijnheilig en spreken vrome woorden en
gebruiken ‘geestelijk’ klinkende taal! Hoe kunt u hen ontmaskeren? Jezus zei: “Aan hun vruchten zult
gij ze kennen.”! De vruchten van Gods geest en van Christus’ ware dienaren kan niet vervalst worden!
En dus, wanneer u uw tienden aan Gods ware aangestelde vertegenwoordigers betaald, is dit
hetzelfde als ze aan God betalen. Het is niet uw geld – maar het is veeleer Gods manier om u te
helpen datgene aan God te betalen wat van God is.
En vanaf dat moment is de minister die het ontvangen heeft verantwoordelijk voor God. En u mag er
verzekerd van zijn dat Gods recht perfect is – en dat de Almachtige God iedere minister veel meer
verantwoordelijk zal houden dan dat u dit zou kunnen doen!
Wat Doet God met Zijn Tienden?
Eenmaal zij betaald is, is wat u betreft Gods tiende aan God betaald.
De vraag is nu, wat doet God ermee.
En het antwoord is (en dit zullen we aantonen aan de hand van door God geïnspireerde Bijbelverzen)
dat God ze gebruikt voor Zijn ministry, de dienaars – voor de uitvoering van Zijn werk!
De aard en de inhoud van het werk van Gods priesterschap/dienaren/ministry op aarde is met de
veranderende dispensatie ook veranderd. Er is in de Bijbel niet veel geopenbaard over hoe Gods
ministry in de oude patriarchale tijden uitgevoerd werd. We weten dat Melchizedek Hoge Priester was
– dat hij een rang droeg gelijk aan die van Jezus Christus, en eigenlijk gelijk aan die van het hoofd van
de Godfamilie! In die tijd moet de ministry dan ook geestelijk van aard geweest zijn.

Het Nieuwe

Testament openbaart ons dat het evangelie (Gods geestelijke boodschap) voor die tijd reeds aan
Abraham verkondigd werd. Alles wat weten over die mistige lang vervlogen antieke tijden is dat de
tienden aan Melchizedek betaald moesten worden (een goddelijk wezen) voor het werk van Gods
ministry te dien tijde.
Maar beginnende met Mozes tijd, deed er een nieuwe en andere dispensatie zijn intrede. God vormde
Israël als natie en ook als kerk (zie Handelingen 7:38). Tussen Mozes en Christus tijd, onder het Oude
Verbond, was Gods ministry een pure nationale aangelegenheid, alleen voor Israël – en zuiver
materialistisch, niet geestelijk.
Als Kerk, of Gemeente, kreeg Israël een voortdurende cyclus van fysieke ceremonies en rituelen –
dierenoffers, vlees- en drankoffers, vleselijke verordeningen (zie Hebreeën 9:10) – die (let goed op!)
van materialistische/vleselijke aard waren en niet geestelijk. Israël had onder het Oude Verbond nog
niet Gods Heilige Geest gekregen. Zij hadden niet de belofte van behoud gekregen, hoe ongelooflijk
dit ook mag klinken! Zij kregen niet de opdracht om het evangelie aan de hele wereld en alle naties te
verkondigen. Integendeel, zij werden verboden om ook maar iets met andere naties te maken te
hebben!

Bijgevolg was de Kerk-ministry in Israël beperkt tot het dienen van alle Israëlieten; ja de Israëlieten
alleen. Het evangelie werd niet verspreid. Het werk van de priesterschap/dienaren/ministry beperkte
zich veelal tot fysiek arbeid – het voorbereiden van de dierenoffers, de vlees- en drankoffers, het
uitvoeren van de verschillende reinigingsbaden en de fysieke verordeningen en rituelen. Voor deze
diensten selecteerde God zelf Zijn ministers – het volk als dusdanig had geen enkele keuze of inbreng
betreffende wie hun ministers zouden zijn. God selecteerde de gehele stam van Levi uit de twaalf
stammen van Israël om deze diensten uit te voeren. Iedere man die als Leviet geboren werd was een
priester of minister.
De levieten bezaten geen land, hadden geen werelds/maatschappelijk inkomen, wijdden hun hele
leven aan de fysieke ministry van dat tijdperk. Maar ook al was het een fysieke ministry, toch was zij
gewijd en heilig voor God. En gedurende de jaren van Mozes tot Christus, betaalde God zelf Zijn
Levieten door hen integraal al Zijn Eigen Tienden over te dragen.
Vandaag bevinden we ons in het tijdperk van ‘genade’, onder de dispensatie van het
Nieuwtestamentische evangelie. Vandaag is het Levitische

priesterschap verdwenen, en is Jezus

Christus Hoge Priester. Vandaag worden alle ware ministers van Jezus Christus specifiek geroepen
met een geestelijke roeping van God d.m.v. Zijn heilige geest – niet door geboorte (recht) – niet door
de ambitie om die functie als minister te hebben – niet door een selectie, een aanstelling of een
stemming van het volk! Jezus Christus kwam als een boodschapper van God, met een geestelijke
boodschap van God aan de mensheid. Die boodschap...Zijn Evangelie – het Goede Nieuws over het
komende Koninkrijk van God, een Koninkrijk van Onsterfelijke wezens waar menselijk vlees en bloed
niet kunnen binnentreden! Daarvoor moet je wedergeboren worden!
God Werkt een Doel Uit!
Christus’ opdracht aan al Zijn ware ministers vandaag is; “Gaat dan heen de ganse wereld in, en
predikt het evangelie.” “Gaat voort en onderwijst alle naties.” En oor ons tijdperk nu: “En dit evangelie
van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden, als een getuigenis voor alle naties; en dan
zal het einde [van dit tijdperk] komen.” (Mattheus 24:14)
De ministry is heden een geestelijke priesterschap/ministry – een priesterschap/ministry van profetie –
een priesterschap/ministry van behoud – een priesterschap/ministry van waarschuwing! Vandaag is zij
niet fysiek en aan een volk gebonden, maar geestelijk en individueel – het betreft niet alleen voor
iedereen uit een bepaald volk, maar als een getuigenis voor alle naties.
Christus’ ware dienaarschap is dezer dagen een enorme onderneming. Er is niet alleen nood aan de
financiering van de persoonlijke noden van een paar ministers, maar ook het aanwenden van
geweldige middelen om de wereldschokkende waarschuwing te verkondigen; en om het evangelie
van het Koninkrijk aan de gehele wereld te verkondigen, als een getuigenis voor alle landen.
Gods Manier van Financieren
God gebruikt vandaag nog altijd hetzelfde systeem om in de financiering van Zijn krachtige ministry te
voorzien, als dat wat Hij van in den beginne ingesteld heeft – Zijn Tienden systeem! Zo heeft God erin
voorzien dat diegenen, die Hij speciaal heeft toegerust en geroepen voor deze geweldige missie in

een chaotische en stervende wereld, vrij en vrank Zijn waarheid kunnen verkondigen zonder angst en
met grote kracht!
Zij kunnen niet gesubsidieerd, gecontroleerd of geforceerd worden door mensen of menselijke
instellingen. Zij worden niet ingehuurd door , en zijn niets verplicht aan mensen of organisatie of
denominaties. Zij worden geroepen door God; geleid, beschermd en gemachtigd door God,
gefinancierd door Gods eigen Tienden systeem! – ja, door Gods eigen geld!
Zo wordt De Echte Waarheid gepubliceerd – zonder abonnementsprijs, gratis voor eenieder die erom
vraagt.
Zo wordt de boodschap van het evangelie uitgedragen naar de hele wereld, met steeds grotere
kracht.
Dat is Gods manier, om Gods grote plan uit te voeren naar Zij grote wil die hier beneden, op aarde,
wordt uitgewerkt. Wij – en al onze co-workers samen – prijzen onszelf gelukkig dat wij zo bevoorrecht
zijn door onze Eeuwige God, om allen ons kleine aandeel te mogen hebben in zo’n glorieus werk voor
Hem!

!

