“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel
zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het
schriftelijke onderwijs.”

Vervolging
2 Timotheüs 3:12
En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.
Dit is een vers dat zelden wordt aangehaald door voorgangers, leraren of wie dan ook. Ongeacht hun
denominatie of visie, niemand houdt ervan om te bedenken dat hij kan worden vervolgd vanwege het
geloof. In feite is het vaak het tegenovergestelde. Veel mensen geloven dat OMDAT ze geloven, ze niet
vervolgd zullen worden.
Waar haalt iemand het idee vandaan dat hij zo bijzonder is dat hij niet zal worden vervolgd of zelfs
gemarteld vanwege zijn geloof? Zijn wij groter dan een van de profeten die vervolgd werden? Zijn wij
groter dan de discipelen die vervolgd werden? Zijn wij groter dan onze Redder Die vervolgd werd?
Overweeg de volgende woorden die rechtstreeks uit Zijn mond komen.
Johannes 15:18-21
Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou
de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb
uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf is niet
meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in
acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u
aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft
We zullen vervolging vanwege het Woord meemaken. Hoe meer jouw leven een weerspiegeling is van
het Woord, hoe groter de kans wordt dat je door de wereld wordt vervolgd. Maar het grappige is dat als
we naar de vervolging van de profeten, discipelen en zelfs Jesjoea zelf kijken, we ontdekken dat de
vervolging gebeurde door mensen uit de religieuze sector die het Woord van JHWH afwezen. Dus of je
vervolging nu van “religieuze” mensen komt of van de wereld, het zou ons niet moeten verbazen. Beide
groepen wijzen het volledige Woord van JHWH af.
Maar is vervolging iets slechts? Nou, dat hangt van je wereldbeeld af. Als je alleen bezig bent met
geaccepteerd worden door deze wereld, dan is het waarschijnlijk NIET goed. Maar als je meer gericht
bent op de eeuwigheid, dan is het juist iets goeds.

Mattheus 5:10-12
Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der
hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u
spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo
hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.
Vervolging is geen ver-van-je-bed-show. Je kan er vanuit gaan.
Als je zoekt naar erkenning van deze wereld en door iedereen wilt worden geacht, overweeg dan alsjeblieft
de waarschuwing van Jesjoea.
Lucas 6:26
Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse
profeten.
De sleutelwoorden hier zijn “alle mensen”. Als jij het hele Woord van God proclameert en ernaar leeft,
dan kun je ervan uitgaan dat er mensen zijn die slecht over je spreken.
Er zijn veel mensen die vervolging associëren met de grote verdrukking in de eindtijd. Maar dat is niet
het enige moment waarop vervolging zal plaatsvinden. Het zal dan inderdaad gebeuren, maar de Bijbel is
er duidelijk over dat vervolging iets is dat we in ons alledaagse leven mogen verwachten. Overweeg de
woorden van Paulus aan de mensen in Thessaloniki...
1 Thessalonicenzen 3:4
Toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook
gebeurd is – en u weet het.
Paulus heeft veel meegemaakt omwille van het evangelie. Beproeving en vervolging waren hem niet
vreemd. Overweeg ook...
2 Corinthiërs 1:8-11
Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia
overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen,
zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis
zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden
opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben
wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal, terwijl u ons ook mede te hulp komt
door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door
velen tot ons is gekomen.
Hij gaat daar nog uitgebreider op in, in hoofdstuk 11…
2 Corinthiërs 11:23-28
Ik sta boven hen; in ingespannen arbeid veel vaker, in slagen bovenmate, in gevangenissen veel
vaker, vaak in doodsgevaar. Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één
zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegeseld, eenmaal ben ik gestenigd,
driemaal heb ik schipbreuk geleden, een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was
ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in
gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee,

in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger
en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij
dagelijks de zorg voor alle gemeenten.
Dat zet de dingen wel in perspectief, toch? Het is eenvoudig om te spreken vanuit een situatie waarin het
niet direct met ons gebeurt. Maar als het ons wel overkomt, wat doen we dan? Wat moeten we doen? Hoe
moet onze houding zijn als we worden vervolgd vanwege ons geloof? Moeten we mopperen en klagen?
Moeten we onze rechten voorleggen aan JHWH en zeggen: “Hey! Wat is hier aan de hand?”
Overweeg de houding van Paulus...
1 Corinthiërs 4:12
En wij spannen ons in door met onze eigen handen te werken. Worden wij
uitgescholden, dan zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij.
En nog beter dan dat, overweeg wat Jesjoea deed.
Filippenzen 2:5-8
Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte
van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd
heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante
als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood,
ja, tot de kruisdood
En ook...
Jesaja 53:7
Toen Híj werd verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting
geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.
Misschien zeg je: “Ja… dit zijn Paulus en Jesjoea. Natuurlijk werden ZIJ vervolgd en gaan ZIJ er op de
juiste manier mee om.”
Maar zoals Petrus zei, is Jesjoea ons voorbeeld. Zelfs in onze beproevingen en vervolgingen.
1 Petrus 2:21-23
Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een
voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens
mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij
leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt;
“Hiertoe bent u geroepen”. Wow. Denk daar eens over na. “Hiertoe bent u geroepen”. Het is een
“roeping” voor alle gelovigen. Hoe vaak hebben we dat gehoord of geleerd in een preek?
Maar juist over deze roeping moeten we niet verbaasd zijn. In de Bijbel worden nog veel meer mensen
genoemd die leden vanwege het volgen van de weg van rechtvaardigheid. Denk maar aan Hebreeën 10.

Hebreeën 10:32-34
Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt
verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan
weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij,
in mijn boeien, en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap
dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt.
Overweeg ook wat er staat in Hebreeën 11. Dat hoofdstuk wordt vaak “De Geloofsgetuigen” genoemd.
Hebreeën 11:35-40
… Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere
opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs
boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het
zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden
gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in
afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen
hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de
vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had,
opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen
“De wereld was hen niet waard.” Wow. Dat is nogal een stelling. Denk daar alsjeblieft even over na.
“De wereld was hen niet waard”. Hoe geweldig zou het zijn als zoiets over ons werd gezegd.
Vervolging vanwege ons geloof zou ons niet vreemd moeten zijn. Het moet ons eraan herinneren dat we
niet van deze wereld zijn. We zijn geroepen om vreemdelingen en bijwoners te zijn, slechts op bezoek.
1 Petrus 1:17
En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt,
wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
Dus, ook al leven we in de wereld, laten we niet vergeten dat we geen deel uitmaken van de wereld. Het
moet ons niet verbazen als mensen slecht over ons spreken, met hun ogen rollen, ons buitensluiten bij de
dingen die ze organiseren, en zo kunnen we nog wel even door gaan. Die lijst groeit sneller naarmate de
tijd waarin wij leven steeds donkerder wordt.
Onze enige zorg moet zijn dat de behandeling die wij krijgen is omdat wij het Woord naleven voor hun
ogen. Als onze vervolging om een andere reden is, dan is het waarschijnlijk omdat we het verdienen.
1 Petrus 2:20
Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen
ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade
bij God.
Ons leven moet in ieder opzicht een navolging zijn van de wandel van onze Redder. Dat moet het doel
van ons leven zijn. En we moeten ons verheugen in alles wat zodoende op ons pad komt.
Overweeg de woorden van Jacobus als hij spreekt over beproevingen...

Jacobus 1:2-4
Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u
weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook
volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.
Nogmaals, beproeving en vervolging herinneren ons eraan dat we niet van deze wereld zijn. We zijn
slechts op bezoek. En we worden gevormd naar Zijn beeld, niet als product van deze wereld.
Zoals Jesjoea zei:
Mattheus 12:30
Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen.
Naarmate de tijd vordert, zal steeds duidelijker worden aan welke kant iemand staat. De zonde zal alleen
maar erger worden in de wereld, waardoor iedereen wordt gedwongen om voor de ene of de andere kant
te kiezen. Iedereen zal vroeg of laat een keuze moeten maken. En naarmate die lijn duidelijker wordt, en
de kanten zijn gekozen, zal de vervolging toenemen.
Maar welke lijn is het die steeds duidelijker wordt?
Mattheus 10:32-33
Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de
hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor
Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Dat is de scheidingslijn. Hierdoor wordt de haat naar gelovigen steeds groter. Als je vasthoudt aan het
volledige Woord van JHWH.
Overweeg de woorden die Jesjoea daarna zegt...
Mattheus 10:34-36
Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te
brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn
vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar
schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.
Als je aan de kant van Jesjoea staat in het proclameren van het Woord het volledige Woord, dan zal de
vervolging uit alle hoeken komen. En naarmate de tijd van Jesjoea’s wederkomst dichterbij komt, zal de
vervolging toenemen.
Mattheus 24:9
Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden
omwille van Mijn Naam.
Misschien zeg je: “Wacht even. Ik dacht dat we zouden worden beschermd in de eindtijd.” En dat is waar,
voor sommigen. Als je dat beter wilt begrijpen, bekijk dan onze studie “De zeven gemeenten”.
Maar of we nu vlakbij de eindtijd zijn of dat het nog tientallen jaren duurt, de vijand is er hoe dan ook op
uit om gelovigen te vernietigen.

1 Petrus 5:8-9
Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op
zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de
wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.
Het woord “verslinden” dat hier staat betekent niet vervolgen maar juist dat iemand zich afkeert van het
geloof te midden van vervolging. Vandaar de bemoediging om standvastig te zijn in het geloof in het besef
dat anderen DEZELFDE lijdensweg moeten ondergaan.
Dat is ook de bemoediging waarvan we lezen in het boek Hebreeën als het gaat over de komst van de
Antichrist. Nadat de schrijver heeft gesproken over geleden vervolgingen, moedigt hij de lezer aan om
niet op te geven of terug te deinzen als de Antichrist verschijnt, die je kan vernietigen.
Hebreeën 10:35-39
Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt
volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult
verkrijgen. Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de
rechtvaardige zal uit het geloof leven, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen
behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan,
maar mensen die geloven, tot behoud van hun ziel.
“Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die
geloven, tot behoud van hun ziel.”
Het lijkt er vandaag de dag op of de woorden van Jozua het uitschreeuwen vanaf elke bergtop...
Jozua 24:15
Maar als het in uw ogen kwalijk is (JHWH) de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult
dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben,
óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij
zullen (JHWH) de HEERE dienen!
Je kunt meegaan met de stroom van deze wereld of je kunt opstaan en het Woord van JHWH proclameren
en je voegen bij de Geloofsgetuigen, die standvastig waren te midden van vervolging.
We moedigen je aan om plaats te nemen in de lijst van degenen die de wereld niet waard waren.
We hopen dat je van deze studie hebt genoten Vergeet niet om alles te onderzoeken. Sjalom!
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

