Hedendaags 'Christendom':
niets meer dan gevoelens
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Alle Schriftaanhalingen komen uit de Herziene Statenvertaling
Vertaling, plaatje door M.V.

Het kan voor sommige christenen als een schok komen dit te horen, maar als je in een niet-hedendaagse vertaling van de Schrift naar het woord “gevoelens” zoekt, dan zal je merken dat dit woord
virtueel niet voorkomt: 0 x in de SV (tot en met versie 1977); 0 x in de NBG 1951. En toch, als we
luisteren naar velen in onze kerken vandaag, zij het leiders of kerkbankzitters, dan zien we niet enkel een duidelijke fixatie op gevoelens - zowel fysisch als emotioneel - maar ook dat die gevoelens
in grote mate een substituut, een vervangsel zijn geworden van geloof.
Hier is geen Bijbel meer bij nodig.
Als we de ontnuchterende woorden van de profeet Jeremia beschouwen, die zei: “Arglistig is het
hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het…” (Jer. 17:9), dan zouden we eens moeten onderzoeken
wat ons eigenlijk aandrijft. Als onze dienst voor Jezus Christus gekenmerkt wordt door gevoelens
en stemmingen, zou ik dan niet mogen concluderen dat ons “christendom” meer theatraal is dan
theologisch?
Zou het kunnen dat die lachende en wenende maskers uit Griekse
komedies en tragedies, die ooit in oude bioscopen ophingen, nu
eigenlijk passen tegen de muren van hedendaagse kerken? Wees
eerlijk, is het niet dat waarvoor velen van ons vandaag naar de
kerk komen: om hopelijk en goede lach en een traan te ervaren,
samen met vrienden, geholpen door stemmige muziek, gemotiveerde sprekers, videoclips, drama en suikerzoete snacks? Is dit
niet wat vele hedendaagse sprekers, leraren, pastors en aanbiddingsleiders proberen op te wekken onder hun aanwezigen door
middel van emotionele presentaties en goed uitgewerkte producties: sterke gevoelens die lachen,
tranen en applaus genereren?
En, als je het nog niet hebt opgemerkt: zij die de zaken leiden zijn mensen die erg “gepassioneerd”
zijn.
Zie je, “passie” is een modewoord dat algemeen gebruikt wordt onder hedendaagse christenen om
bij elkaar passende “bedieningen” (ministries), alhoewel abstract en bizar, een waargenomen legitimiteit te geven. Als een christen “gepassioneerd” is door iets, dan wordt door de broeders automatisch aangenomen dat hij door God is aangeraakt, in weerwil van wat de Bijbel leert.
Als mensen-in-het-vlees worden wij van nature aangetrokken tot alles wat ons voldoening schenkt,
maar dat betekent niet dat alle mensen, plaatsen en dingen die ons een goed gevoel geven automatisch goed voor ons zijn. Gevoelens worden gemakkelijk gemanipuleerd, in het bijzonder in een
groepssetting waar consensus koning is; en die gevoelens kunnen obstakels worden in onze gehoorzaamheid aan Christus wanneer we ze tot onze voornaamste motivatie en drijfveer maken doorheen
ons leven.
Wij weten dat drugs, alcohol, voedsel, seks, entertainment, recreatie en carrière verslavend en destructief kunnen zijn wanneer deze dingen misbruikt worden. Voeg faam, macht en invloed toe aan
deze mix, waarbij trots een accelerator wordt, en je hebt een explosieve combinatie. Wat de meesten
van ons, alhoewel christen, zich niet realiseren is, dat in de kern van dit alles er een terzijde schuiven is van Gods Woord, om je maar goed te voelen.
Sommigen van ons doen het voor de resultaten, maar anderen voor relaties.
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Eva werd misleid door de bedrieglijke woorden van de slang en ze nam van de verboden vrucht om
resultaten te behalen en zich daardoor goed te voelen. Adam ging hierin mee omwille van hun relatie, om een goede band en goede gevoelens onder elkaar te behouden. Zij koos voor resultaten en
hij koos voor relatie - beiden kozen ze ervoor zich goed te voelen ten koste van God, en dat liep
verkeerd af.
Dit is de 21ste eeuwse kerk.
Denk eraan, het objectief van christelijke dienst is niet een kwestie van hoe je je voelt, maar het
horen, gehoorzamen en verkondigen van Gods Woord, ongeacht hoe iemand zich daarbij voelt.
Wanneer we Zijn Woord negeren om onze gevoelens ter wille te zijn, dan smoren we ons getuigenis
en tonen we aan iedereen dat wij meer geïnteresseerd zijn in het tevreden stellen van bokken,
misleiden van schapen en het meelopen met de kudde dan ons te onderwerpen aan de Herder.
Dat is de reden waarom de kerk zo achteruit gaat - omdat wij van onze weg afwijken en ons kosten
noch moeite sparen om mensen met hun passies ter wille te zijn in plaats van God en Zijn Woord.
Verwachten wij echt dat de Heer dit zal zegenen en vermenigvuldigen?
“Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal
oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:
2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. 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.
4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.
5 Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul
uw dienstwerk ten volle” (2 Timotheüs 4:1-4).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

2

