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Recent gebruikte een discipel van een locale cultleider de zgn. “raad van Gamaliël” om ons te waarschuwen tegen het aanklagen van de valse leer van zijn idool.
“Maar er stond iemand op in de Raad, een Farizeeër van wie de naam Gamaliël was, een leraar
van de wet, die in hoge achting stond bij heel het volk. Hij gaf opdracht dat men de apostelen
even buiten zou doen staan. 35 En hij zei tegen hen: Israëlitische mannen, wees op uw hoede en
bedenk wat u met deze mensen wilt gaan doen …
En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit
werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken1 worden, 39 maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken1, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden” (Handelingen 5:34-39).
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Al dikwijls hebben wij gezien dat valse leraars en hun apologeten deze raad van Gamaliël als een
schild gebruiken om zich te beschermen tegen gedegen bijbels-kritisch onderzoek. En zelfs meer
dan een schild gebruiken zij deze raad als een bedreiging, door te zeggen dat elke kritiek op hun
leringen of praktijken gelijk staat met een strijden tegen God.
Laten we nu Gamaliëls raad onderzoeken in het licht van Gods Woord en zien of deze raad toepasbaar is als Gods raad voor ons.
De context van Gamaliëls toespraak is de joodse rechtspraak - niet in een civiele maar in een religieuze rechtbank. De discipelen werden toen voor het Sanhedrin2 gebracht voor de “misdaad” gepredikt te hebben in de naam van Jezus. Het Sanhedrin was het joodse religieuze gerechtshof dat
alle materies behandelde met betrekking tot joodse wetten en gebruiken.
We lezen in Handelingen 5:17-21 dat de Raad eerder de apostelen naar de gevangenis had gezonden
maar een engel had hen ’s nachts bevrijd en hen naar de tempel gezonden om daar het evangelie te
prediken. Toen de Hogepriester merkte dat zij opnieuw predikten werd hij woedend en bracht hen
opnieuw voor de Raad. Maar toen Petrus en de zijnen ondervraagd werden hielden zij voet bij stuk
en antwoordden: “Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen” (Handelingen 5:29).
Dit was het tijdsstip waarop Gamaliël adviseerde dat het Sanhedrin deze mannen moest laten gaan,
opdat zij niet tegen God zouden blijken te strijden. Na het akkoord van de Raad lieten zij de discipelen eerst geselen (Handelingen 5:40) en daarna gaan.
Mijn eerste vraag is dan: zou Gamaliëls advies kunnen toegepast worden op mensen zoals ik, die
openlijk valse leer ontmaskeren? Maar ik heb nooit gevraagd dat men een of andere valse leraar zou
moeten opsluiten of slaan. Als wij de raad van Gamaliël en het bestuur van het Sanhedrin als christenen zouden volgen, zouden wij kunnen vragen dat valse leraars zouden geslagen worden voordat
ze vrijgelaten worden.
Nu, misschien zijn er sommigen die graag zouden zien dat de Benny Hinn’s, Todd Bentley’s van
onze tijd een goede rammeling zouden krijgen, maar ik ben zo niet. Wij leven (voorlopig) in een
relatief vrije maatschappij waar men het recht heeft welke godslasterlijkheid ook te uiten. En ik heb
evenzo (voorlopig) het recht de leringen en praktijken van mensen te vergelijken met de Schrift, en
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Grieks: ontbinden, uiteen vallen, afbreken. Strong’s 2647: “kataluo - from  - kata 2596 and  luo 3089; to loosen down (disintegrate), i.e. (by implication) to demolish (literally or figuratively); specially (compare
2646) to halt for the night:--destroy, dissolve, be guest, lodge, come to nought, overthrow, throw down”.
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ik mag aanwijzen waar zij tekort schieten. Ik ga niet proberen hen het zwijgen op te leggen. Ik probeer enkel anderen te waarschuwen om niet hun verderfelijke wegen te volgen.
Maar wat is dan de logica achter Gamaliëls raad? Is dit Goddelijke wijsheid voor ons?
Volgens Gamaliël zal indien een werk niet uit God is “afgebroken” worden. Het grondwoord is hier
katalyo wat afbreken, ontbinden, uiteen vallen, tot niets herleiden betekent. Gamaliël citeerde een
paar voorbeelden uit zijn dagen (joodse tijd) waarbij de werken van bepaalde mannen tot niets waren herleid, maar als wij in onze kerkbedeling de vals-religieuze bewegingen natrekken, dan zien
we dat zulke ontbindingen veelal een uitzondering zijn dan de regel.
Als wij in onze kerkbedeling zomaar de raad van Gamaliël toepassen …
-

dan moet het hindoeïsme uit God zijn, vermits elementen van dit geloofssysteem teruggaan tot
duizenden jaren vC. en vandaag nog steeds gepraktiseerd worden door miljoenen over de hele
wereld.

-

dan moet de islam uit God zijn, vermits ze nog steeds bestaat sinds 610 nC.

-

dan moeten de mormonen uit God zijn, vermits zij teruggaan tot 1830 nC. en vandaag nog
steeds bestaan.

-

dan moeten Jehovah’s getuigen uit God zijn, vermits die teruggaan tot 1881 nC. en vandaag nog
steeds van deur tot deur gaan.

Sinds het ontstaan van de kerk zijn er talloze vals-religieuze bewegingen opgestaan en blijven bestaan, en zij misleiden miljoenen mensen. Nu, ik kan u verzekeren dat in sommige opzichten deze
bewegingen tot niets geworden zijn, ten minste voor de onderscheidende christen. Voor ons die uit
de Geest geboren zijn is het duidelijk dat deze valse geloofssystemen voor ons op niets zijn uitgedraaid … maar ze zijn niet afgebroken of uiteen gevallen zoals Gamaliël suggereerde in zijn tijd zij blijven doorgaan met mensen te misleiden … tot aan de wederkomst van Christus.
Dit gaat ook op voor de wolven, valse leraars en valse profeten die zichzelf voordoen als christelijk.
“En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? 4 En Jezus antwoordde
en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam
en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden” (Mattheüs 24:3-5).
Het eerste teken dat Jezus opgaf voor het einde der tijden was een plethora van bedriegers en valse
christussen. Als wij deze mensen ontmaskeren dan is dat omdat we geroepen zijn te strijden voor
het geloof (Judas 3), en de werken van de duisternis te ontmaskeren (Efeziërs 5:11), en hen in het
oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het apostolische
onderwijs (Romeinen 16:17). Wij doen gewoon wat onze voorvaders in het geloof deden.
Als u dan een volgende keer aanstoot neemt aan de ontmaskering van uw favoriet idool, hou dan uw
Gamaliël-waarschuwing voor uzelf. Ze is niet van toepassing op mij. Ik wil niet dat uw idool gevangen wordt gezet of geslagen zou worden. En u moet ook weten dat het feit dat uw valse leraar
een grote bediening heeft, en nog steeds niet tot stilzwijgen werd gebracht, niet een teken is van
Gods goedkeuring over zijn leer en praktijken.

“Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. 3 Want er zal een tijd
komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het
gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen
begeerten” (2 Timotheüs 4:1-5).
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