54. EENHEID of
VERDEELDHEID?

Jezus roept op tot eenheid!

En Ik ben niet meer in de wereld, maar
dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U
toe.
Heilige Vader, bewaar hen die U Mij
gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één
zullen zijn zoals Wij.
Johannes 17:11 HSV

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen
die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij
allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in
U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld
zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij
gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en
opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en
hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.
Johannes 17:20-23 HSV

De Heilige Geest werkt krachtig bij eengezindheid

En toen de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij
allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel
een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde
heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van
vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen
te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te
spreken.
Handelingen 2:1-4 HSV
En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen
en wonderen onder het volk; en zij waren allen eensgezind bijeen
in de zuilengang van Salomo.
Handelingen 5:12 HSV

De duivel probeert te verdelen door macht

Er ontstond ook onenigheid onder hen over wie van hen
geacht werd de belangrijkste te zijn. En Hij zei tegen
hen: De koningen van de volken heersen over hen, en wie
macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd.
Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste
onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft
als iemand die dient. Want wie is belangrijker: hij die
aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt? Ik
echter ben in uw midden als Iemand Die dient.
Lukas 22:24-27 HSV

En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de
satan heeft u allen opgeëist om te
ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u
gebeden dat uw geloof niet ophoudt.
En u, als u eens tot inkeer gekomen
bent, versterk dan uw broeders.
Lukas 22:31-32 HSV

Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang,
mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere,
geliefden! Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op
eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn
oprechte metgezel: Help deze vrouwen , die samen met
mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens
en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het
boek des levens staan.
Filippenzen 4:1-3 HSV
Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge
dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in
eigen oog .
Romeinen 12:16 HSV

Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er
enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap
is van de Geest, als er enige innige gevoelens en
ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap
volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde
hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.
Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in
nederigheid de een de ander voortreffelijker achten
dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben
voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog
hebben voor wat van anderen is.
Filippenzen 2:1-4 HSV

Paulus waarschuwt tegen scheuringen die gebaseerd zijn op het kiezen
voor mensen ipv Jezus

Maar ik roep u ertoe op, broeders, door
de Naam van onze Heere Jezus Christus,
dat u allen eensgezind bent in uw
spreken, en dat er onder u geen
scheuringen zijn, maar dat u hecht
aaneengesmeed bent, één van denken en
één van gevoelen.

Want mij is over u bekendgemaakt, mijn
broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat
er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder
van u zegt:
Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van
Kefas, en ík van Christus. Is Christus
verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd?
Of bent u in de naam van Paulus gedoopt?
1 Korinthe 1:10-13 HSV

En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen
die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog
vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik
heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want
u kon dat nog niet verdragen ; ja, u kunt dat ook nu
nog niet, want u bent nog vleselijk.
Als er immers onder u afgunst is en ruzie en
tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt u dan
niet naar de mens? Want als iemand zegt: Ik ben van
Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan niet
vleselijk?

Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, anders dan
dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent, en dat
zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft? Ik heb
geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten
groeien.
Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet,
maar God, Die laat groeien. En hij die plant en hij die
begiet, zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon
ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want
Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods
bouwwerk bent ú.
1 Korinthe 3:1-9 HSV

Laat daarom niemand roemen in mensen,
want alles is van u: hetzij Paulus, hetzij
Apollos, hetzij Kefas, hetzij de wereld,
hetzij het leven, hetzij de dood, hetzij
tegenwoordige dingen, hetzij
toekomstige dingen, alles is van u. U
echter bent van Christus en Christus is
van God.
1 Korinthe 3:21-23 HSV

Omwille van de waarheid van het Woord komen er wel
scheuringen zodat openbaar wordt wie oprecht is!

Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u, wanneer u
samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt. Want ten
eerste hoor ik dat er als u samenkomt in de gemeente
verdeeldheid onder u is, en ten dele geloof ik dat. Want er
moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie
beproefd blijken te zijn, in uw midden openbaar komen.
Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het
Avondmaal van de Heere. Want bij het eten gebruikt iedereen
van tevoren al zijn eigen avondmaal en dan heeft de één
honger, terwijl de ander dronken is.
1 Korinthe 11:17-21 HSV

Jezus zegt dat er verdeeldheid zal komen om Zijn naam

En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind
is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken
dat tegengesproken zal worden – ook door uw eigen ziel zal een
zwaard gaan – opdat de overwegingen uit veel harten openbaar
worden.
Lukas 2:34-35 HSV
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. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie
zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.
Mattheüs 10:34-37 HSV

Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde en wat wil Ik
nog meer , nu het al ontstoken is! Maar Ik moet met een
doop gedoopt worden, en hoe beklemt het Mij, totdat het
volbracht is. Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te
brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder
verdeeldheid.
Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie
tegen twee en twee tegen drie. Zij zullen tegen elkaar
verdeeld zijn: vader tegen zoon, en zoon tegen vader,
moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder,
schoonmoeder tegen haar schoondochter, en
schoondochter tegen haar schoonmoeder.
Lukas 12:49-53 HSV

Wat Jezus vertelde gebeurde ook, er kwam verdeeldheid om Zijn naam

Sommigen dan van de Farizeeën zeiden: Deze Mens is niet
van God, want Hij neemt de sabbat niet in acht. Anderen
zeiden: Hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er
was verdeeldheid onder hen.
Johannes 9:16 HSV
Er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder de Joden
vanwege deze woorden. En velen van hen zeiden: Hij is door
een demon bezeten en is buiten zinnen, waarom luistert u
naar Hem? Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden van een
bezetene; kan een demon soms ogen van blinden openen?
Johannes 10:19-21 HSV

Zij verbleven daar dan lange tijd en spraken vrijmoedig, in
vertrouwen op de Heere, Die getuigenis gaf aan het Woord van
Zijn genade en tekenen en wonderen door hun hand liet
gebeuren. En de bevolking van de stad raakte verdeeld.
Sommigen waren voor de Joden, anderen voor de apostelen.
Handelingen 14:3-4 HSV
Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten
sommigen daarmee. En anderen zeiden: Wij zullen u hierover
nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan.
Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden.
Onder hen waren ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw
van wie de naam Damaris was, en anderen met hen.
Handelingen 17:32-34 HSV
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