
Gebedsoproep

Afgelopen week werd met een opmerking gereageerd op het op 28 november door Bijbels
perspectief op facebook geplaatste bericht: Kies dan heden wie gij dienen zult...!
De reactie kwam van een jonge man die aangaf een zoon te zijn van een predikant en in het
voetspoor van zijn vader theologie was gaan studeren en tijdens de studie tot de ontdekking
kwam, dat het christelijk geloof ‘een valse godsdienst’ vertegenwoordigt.
Hij is na zijn (afgeronde?) studie theologie naar Israël vertrokken en is in Jeruzalem
Semitische talen en Aramees gaan studeren. Daar besloot hij proseliet te worden en nu
noemt hij zich een orthodoxe Jood.

Intussen volgt hij nu een Joodse opleiding, die zich, zoals hij aangaf, profileert in het
ontmaskeren en bestrijden van het christelijk geloof.
Onder het genoemde door Bijbels perspectief geplaatste bericht, meende deze jongeman
schijnbaar in het kader van de laatst genoemde opleiding als soort van praktische oefening te
moeten reageren.
Op zijn geplaatste, met pure haat geladen reacties is een adequaat antwoord gegeven,
waarop door hem uiteindelijk zodanig werd geantwoord, dat Bijbels perspectief besloot de
opmerkingen uiteindelijk te verwijderen en hem heeft meegedeeld dat er vanuit Bijbels
perspectief niet meer op hem zou worden ingegaan. Bijbels perspectief heeft vervolgens
gemeend  hem te moeten blokkeren.

Tóch blijft het gebeuren ons bezig houden en dat vooral om de ronduit venijnige
ongefundeerde haat die uit zijn opmerkingen sprak. Er viel direct aan Saulus te denken, die
met een soortgelijke houding richting Damascus trok om zijn ongenoegen richting christenen
daar gestalte te geven.

Juist dit beschreven gebeuren in Handelingen brengt bij een gebedsoproep.

Wat zou het geweldig zijn, dat deze jongeman, haat en agressie blazend als een Saulus, zou
veranderen in een Paulus dankzij een ingrijpen van de verheerlijkte Here Jezus Christus!

Bidt u mee voor het wonder van bekering van Daniyel Michel* zodat hij Jeshua als de Messias
mag leren kennen? Laten we hem niet gunnen aan de vorst van de duisternis!

Het gebed van een rechtvaardige vermag veel!
Laten we hem daarom dagelijks voor Gods troon brengen - doet u mee? Deel dit bericht!

* (de achternaam wordt om privacy redenen achterwege gelaten, die is bij God bekend.)


