Vrome en demonische blokkades voor geestelijke groei
Uit “In vuur en vlam voor Jezus”, Broeder Yun, blz. 264,
auteur van “De hemelse man”
Satan heeft zich in deze wereld twee hoofddoelen gesteld. Allereerst wil hij een eind
maken aan de redding van mensen en ten tweede probeert hij de kerk te
vertroebelen en te bezoedelen om zo haar effectiviteit te verminderen. De duivel kan
de Heere Jezus Christus, die in hemelse glorie op zijn troon zit, niet treffen of Hem
schade toebrengen. Jezus' overwinning is volkomen en bezegeld voor alle
eeuwigheid. Maar in plaats daarvan probeert de duivel de bruid van Christus kapot te
maken.
Er zijn veel kerkgangers die het als hun plicht zien elk vlammetje in de kerk te
blussen. De lucht van een smeulend kooltje is al reden genoeg voor grote
ongerustheid. Vaak gebeurt het dat wanneer een christen een visioen van God krijgt,
'achtenswaardige en oudere' gelovigen ten tonele verschijnen en al het mogelijke
doen om een natte deken over de geestdriftige discipel te gooien. Een natte deken is
heel effectief om vlammen te doven.
Na het citeren van een Bijbeltekst zoals `God is een God van orde' wordt de jonge
fanatiekeling geadviseerd om tot bedaren te komen, terug te gaan naar z'n kerkbank
en zich iedere zondagmorgen braaf te onderwerpen aan het onderwijs. Na een
aantal jaren trouwe kerkgang is hij dan misschien zover dat hij naar een theologische
hogeschool kan gaan waar elk laatste druppeltje enthousiasme voor Jezus uit hem
wordt geperst. Daarna, en alleen daarna, zal de natte deken brigade bepalen dat hij
klaar is om op te staan en God te dienen natuurlijk in volledige onderwerping aan de
regels en gedragscodes van zijn kerkgenootschap.
Veel enthousiaste volgelingen van Christus hebben zo uiteindelijk de bediening
gemist waartoe God hen geroepen heeft. De natte-dekengooiers feliciteren elkaar
ondertussen dat zij erin geslaagd zijn weer een jonge christen te `behoeden voor
excessen: Ze hebben weer een discipel gemaakt naar hun eigen beeld.

