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Helaas is een groeiend aantal gelovigen “onwetend” (ontbreekt kennis en wijsheid en de toepassing van
die kennis voor het leven en godvruchtig gedrag), niet alleen met betrekking tot het kennen van de volgorde van eindtijdgebeurtenissen en het effect dat dergelijke kennis zou moeten hebben op het dagelijks leven
(1 Thessalonicenzen 4:13; 5:1) maar zelfs met betrekking tot enkele zeer fundamentele evangeliewaarheden (Galaten 1: 6-9; 2 Korinthiërs 11:3-4). Ze slagen er niet in om “de gezonde leer” te omhelzen (Titus
2:1; Hebreeën 5:11 - 6:8). Het onvermogen om bijbels te onderscheiden is veel ernstiger en gangbaarder
dan de meeste mensen zouden willen erkennen. Het negeren van het belang van onderscheidingsvermogen in het licht van het mandaat in Judas 3-41 heeft verwoestende gevolgen gehad.
Bijbels onderscheidingsvermogen is geen hypocriet oordelen. Het gaat niet om strijdlustig, gemeen, onverdraagzaam en neerbuigend te zijn tegenover diegenen met wie we het niet eens zijn. Het gaat erom
lijnen te trekken en die niet te overschrijden. Het gaat erom niet toe te geven aan verkeerde, ketterse leringen. Het gaat erom niet deel te nemen aan de bediening met personen die leringen onderwijzen die tegengesteld zijn aan deze die geopenbaard zijn in de Bijbel (2 Korinthiërs 6:14 -7:1). We moeten altijd vriendelijk en hoffelijk zijn, maar ook resoluut zijn in onze vastberadenheid om de Heer te gehoorzamen. Gehoorzaamheid aan Christus is tenslotte de manier waarop we onze liefde voor Hem tonen (Johannes
14:15, 212). Onderscheidingsvermogen komt als gevolg van het liefhebben van Christus en het aantonen
van die liefde voor Hem door te doen wat Hij ons opdraagt te doen zoals het in Zijn Woord wordt geopenbaard.
Verklaring
De behoefte aan onderscheidingsvermogen heeft altijd bestaan. Jesaja waarschuwde voor degenen die
opzettelijk kwaad zouden verkiezen boven goed, en duisternis in plaats van licht (Jesaja 5:20)3. God vertelde de profeet Jona dat een veelheid aan mensen in Ninevé niet eens het vermogen bezat om de ene hand
van de andere te onderscheiden (Jona 4:11). Nieuwtestamentische geschriften drukken eveneens de nood1

Judas 3-4: “Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd
ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen”.
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Johannes 14:21: “Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft”.
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Jesaja 5:20: “Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als
duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter”.
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zaak uit van onderscheidingsvermogen en waarschuwen ons: “Beproef alle dingen, behoud het goede”
(1 Thessalonicenzen 5:21). We moeten ook “de geesten beproeven” (1 Johannes 4:1). Iets “beproeven”
betekent het subject te onderzoeken, en pas nadat het de test heeft doorstaan, wordt bepaald of het geloofwaardig of praktijkwaardig is. Bij het mislukken van de test moet het subject echter worden afgewezen. In
1 Korinthiërs 12:10 schreef Paulus dat onder de gaven van de Geest een “onderscheiden van geesten” behoorde. Het woord dat hier vertaald wordt met “onderscheiden” betekent “oordelen, een bekwaamheid om
te determineren (de aard van iets vaststellen), discrimineren (onderscheid maken). Gezien de verdeeldheden en leerstellige verwarring in de Korinthische vergadering veroorzaakt werd door “valse apostelen” (2
Korinthiërs 11:13), kan men gemakkelijk begrijpen waarom Paulus over deze gave sprak.
Wat is de standaard voor onderscheidingsvermogen vandaag? Bijbels onderscheidingsvermogen is niet
gebaseerd op iemands gevoelens. Men kan een intuïtie hebben met betrekking tot iets, maar dat is niet
noodzakelijk een betrouwbare rechter om te beoordelen of ze goed of fout is. Onderscheidingsvermogen is
evenmin gebaseerd op iemands levenservaringen of zelfs gezond verstand. Toegegeven, ze kunnen een rol
spelen, maar dat is alleen in secundaire zin. De Bijbel is de enige basis voor onderscheiding (Hebreeën
4:12)4. Gods Woord is de “onderscheider van de gedachten en intenties van het hart”. Het is de enige onfeilbare bron voor de mens, die de gedachten van God onthult over alle zaken van geloof en praktijk (hoe
we in het heden denken en leven ter voorbereiding op de toekomst). De Bijbel is onze gids om de waarheid van dwaling te onderscheiden. Als zijnde de waarheid (Johannes 17:17) onthult de Bijbel de problemen die moeten aangepakt worden, en hij biedt de nodige oplossingen.
Onderscheidingsvermogen omvat bovendien niet alleen het citeren van bewijsteksten die iemands veronderstelde overtuigingen of standpunten ondersteunen. Bijbels onderscheidingsvermogen houdt rekening
met de context van elk vers en baseert de toepassing van iemands overtuigingen op de juiste betekenis van
de tekst van de Bijbel. Alles in de Bijbel heeft een context. Gods Woord is ordelijk en zinnig omdat het
Gods denken openbaart over die zaken die Hij ons wil laten begrijpen. Zo weet en begrijpt iemand wat
Gods openbaring is en leert hij contextueel; hij kent de Bijbel en kan deze toepassen op leven en bediening.
Illustratie
Stel je de evangelicale kerk voor als een schip dat door de oceaan van leven en bediening vaart. Sommigen denken dat deze reis soepel verloopt. In werkelijkheid heeft het schip echter een aantal ijsbergen geraakt en zinkt het, net zoals de machtige Titanic. De eerste waarschuwingen werden meer dan een eeuw
geleden gegeven tijdens de grote bijbelconferenties in de late negentiende en vroege twintigste eeuw.
Daaropvolgende waarschuwingen kwamen er in wijd verspreide publicaties zoals The Fundamentals. Op
die waarschuwingen werd echter geen acht geslagen en het schip begon water te maken toen sommige
evangelicalen en veronderstelde fundamentalisten een compromis probeerden te maken en tegemoet begonnen te komen aan dwalingen met betrekking tot onderwerpen zoals theïstische evolutie en de inspiratie
en inerrantie van de Schrift. Tegen het midden van de twintigste eeuw werden compromissen gesloten met
ketterse groepen zoals de pinksterbeweging en de charismaten, die eerder werden afgewezen vanwege hun
onjuiste theologie en claims met betrekking tot buitenbijbelse openbaring. Hoewel pinksters en charismaten Gods Woord blijven aanvallen door te beweren dat verdere openbaring wordt gegeven of dat ervaringen nodig zijn om iemands claim als christen te onderbouwen, werken tegenwoordig talloze evangelicalen
samen met bedieningen die aanleunen aan de pinkster- of charismatische beweging. Dit vermengt gezonde
theologie met ketterij, waardoor Gods volk wordt verward over de enorme omvang van het probleem dat
de moderne pinkster- en charismatische beweging voor het christendom stelt. Waar is het onderscheidingsvermogen onder evangelische en fundamentalistische christelijke leiders gebleven?
Bovendien hebben de “emerging church”5 en de huidige marketingsbewegingen van de kerk veel grondbeginselen van het theologische liberalisme uit de twee voorgaande eeuwen opgepikt. Ze gebruiken veel
van dezelfde termen en praktijken van bijbelgelovigen, maar ze kennen vaak nieuwe betekenissen en be4

Hebreeën 4:12: “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het
dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart”.
5
De “emerging church movement” is een christelijke beweging die eind 20e eeuw is opgekomen en waarbinnen ernaar
gestreefd wordt het Koninkrijk van God gestalte te geven binnen de plaatselijke tijd en cultuur” (Glossarium).
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naderingen toe aan die termen en praktijken. Hun wens is niet om de kerk omver te werpen, maar om deze
te vernieuwen of te hervormen op manieren die vergelijkbaar zijn met, of zelfs identiek zijn aan, wat het
oude liberalisme in de twee voorgaande eeuwen probeerde te doen.
In het Oude Testament illustreerden de mannen van Issaschar wat het betekent om onderscheidend te zijn.
Ze hadden inzicht “in de tijden om te weten wat Israël zou moeten doen” (1 Kronieken 12:32). Onderscheidingsvermogen is niet alleen het vermogen om goed van kwaad te onderscheiden, waarheid van dwaling; onderscheidingsvermogen omvat ook het vermogen en de toewijding om dwaling te herkennen en
passende maatregelen te nemen. Het is niet voldoende om alleen maar de situatie te betreuren. We hebben
genoeg leiders die “de duisternis vervloeken” en niets doen om een weg uit de situatie te vinden. Dit is in
grote mate de reden waarom het evangelicalisme zo in de war is en waarom het fundamentalisme (als beweging) is ingestort. De alarmbellen en schriftuurlijke oplossingen werden genegeerd.
De huidige cultuur waarin we leven en dienen, seculier of religieus, is slecht en goddeloos (Romeinen
1:18-32). We moeten vastberaden en standvastig zijn in onze positie voor Christus te midden van dergelijke verwarring en onrust. Een belangrijk kenmerk hiervan is onderscheid te maken - een gelovige te zijn
die bereid en in staat is om de aangeboden ideeën en overtuigingen op de proef te stellen, een bijbelse determinatie te maken over hun geldigheid, en vast te houden aan wat goed is (1 Thessalonicenzen 5:21).

Lees ook:
o Het beoefenen van onderscheiding is een bevel:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onderscheiden.pdf
o Het verlaten van bijbels onderscheidingsvermogen:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onderscheiding-gebrek-aan.pdf
o Waar gaat bijbels onderscheiden precies over:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onderscheiding.pdf
o Onderscheiden van goed en kwaad:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onderscheiden-goed-kwaad.pdf
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