Onze houding jegens christenen die fout lopen
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Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Een antwoord op een vraag van een lezer.
Ik onderscheid voornamelijk 3 categorieën van christenen die dwalen:
1. Broeders en zusters die gewaarschuwd moeten worden en desnoods “uit het vuur gerukt” moeten worden. Dit moet in zachtaardigheid gebeuren maar uiteraard ook in ernst, zonder echter te
hard te worden of ongeduldig te zijn.
“En heb medelijden met sommigen, maar ga daarbij met onderscheid te werk. Anderen echter moet u in vrees redden door ze uit het vuur te rukken” (Judas 1:22-23).
Deze mensen worden door mijn site gewaarschuwd en opgebouwd.
Volgende tekst is van toepassing op hen die de broeders en zusters in dit kader moeten vermanen:
“Een dienstknecht van de Heere moet niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hen eens bekering, om
tot erkenning van de waarheid te komen” (2 Timotheüs 2:24-25).
Hier geldt ook:
“Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderwijs” (2 Timotheüs 4:2-4).
2. Diegenen die een valse, schadelijke leer verkondigen met openbare middelen : als openbaar
spreker, als prediker op radio of tv, als schrijver van boeken, of als iemand die zijn boodschap
openlijk uitdraagt via het internet (op zijn site bv.).
Deze tweede categorie moet even openbaar terecht gewezen worden als zij openbaar hun dwaalleringen uitdragen, met dezelfde middelen en in gestrengheid. Zo iemand is de facto een valse
leraar. Ik heb het hier niet over kleine verschillen in de leer die wij allen moeten verdragen van
elkaar, maar om echt schadelijke dwaalleringen. Zulke mensen veroordeel ik even openlijk.
Zie verder : http://www.verhoevenmarc.be/oordelen.htm.
3. Diegenen die ondanks alle geduld, onderwijs en vermaningen verdergaan en zich gedragen als
zuurdeeg in de gemeente. Deze moeten aan de Satan overgegeven en uit de gemeente gezet
worden. Misschien krijgt zo iemand toch nog berouw, maar in de gemeente is zijn zuurdeegwerking dan weggedaan.
Vergelijk 1 Korinthiërs 5:5 met 2 Johannes 1:9-11:
“… over te geven aan de satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heere Jezus” (1 Korinthiërs 5:5).
“Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer
van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer
niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft
deel aan zijn boze werken” (2 Johannes 1:9-11).
Dezen onder categorie en 1 en 2 openlijk oordelen is een plicht van de herders, om de kudde te beschermen tegen dwaalleer en onreinheid. Sommigen vinden dit “liefdeloos”, maar het is pas liefdeloos jegens de kudde als we dezen zacht aanpakken en tolereren.
Zie verder : www.verhoevenmarc.be/liefde.htm; www.verhoevenmarc.be/PDF/liefde-waarheid.pdf.
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Vermanen en terechtwijzen: het moet!
1

“Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem
alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen” (Mattheüs 18:15).

2

“Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen
onder tranen terecht te wijzen” (Handelingen 20:31).

3

“Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders – ook ikzelf met het oog op u – dat u zelf ook vol bent van
goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen” (Romeinen 15:14).

4

“Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht” (1
Korinthiërs 4:14).

5

“Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost”
(1 Korinthiërs 14:3).

6

“En wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen
zal zijn” (2 Korinthiërs 10:6).

7

“En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere” (Efeziërs 6:4).

8

“Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus” (Kolossenzen 1:28).

9

“Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar
terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart” (Kolossenzen 3:16).

10 “Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling, of uit onzuivere motieven, en ging ook niet met
bedrog gepaard” (1 Thessalonicenzen 2:3).
11 “En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u
terechtwijzen” (1 Thessalonicenzen 5:12).
12 “En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben” (1 Thessalonicenzen 5:14).
13 “En beschouw hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder” (2 Thessalonicenzen
3:15).
14 “Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom” (1 Timotheüs
4:13).
15 “Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen terecht, opdat ook de anderen vrees zullen
hebben” (1 Timotheüs 5:20).
16 “Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle
geduld en onderricht” (2 Timotheüs 4:2).
17 “Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof”
(Titus 1:13).
18 “Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten” (Titus
2:15).
19 “Verwerp een ketters mens na een eerste en tweede terechtwijzing” (Titus 3:10).
20 “En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de
bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt” Hebreeën
12:5).
21 “Om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze
zondaars, tegen Hem gesproken hebben” (Judas 1:15).
22 “Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u” (Openbaring 3:19).

Lees hier meer : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vermanen-terechtwijzen.pdf
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