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“In hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid  
en in alles de liefde”? 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Herziene Statenvertaling; 18-1-2022 

Velen hebben een erg dunne Bijbel! 

  
 

Er zijn geen BIJZAKEN, alleen afvalligheid: 
Mattheüs 23:23 “die andere dingen niet nalaten”. 
Mattheüs 28:19 “hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”. 
Handelingen 20:27 “ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen”. 
1 Timotheüs 1:3 “sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen”. 
Judas 3 “aansporing om te strijden voor het geloof” 

Het ALLES principe: 
Handelingen 20:27 “ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen”. 
1 Korinthiërs 11:2 “omdat u in alles aan mij denkt en aan de overleveringen vasthoudt, zoals ik 
die aan u heb overgeleverd”. 
Galaten 3:10 “Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat” 
Psalm 119:127-128 “Daarom heb ik al Uw bevelen in alles voor recht gehouden” 
Kolossenzen 1:28 “opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus” 

ÉÉN van geest zijn: 
1 Korinthiërs 1:10 “dat u allen eensgezind bent … één van denken en één van gevoelen”. 
Filippenzen 1:27 “dat u vaststaat in één geest” 

De gemeente is fundament van de WAARHEID: 
1 Timotheüs 3:1-15 “de gemeente … zuil en fundament van de waarheid”. 

Dit zijn óók HOOFDZAKEN: 
 Handelingen 17:11 “zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dage-

lijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren”. 
 Romeinen 12:2 “En word niet aan deze wereld gelijkvormig”. 
 1 Korinthiërs 5:2 “hem die deze daad begaan heeft, uit uw midden weg te doen?” 
 Efeziërs 5:11 “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ont-

masker ze veeleer”. 
 Kolossenzen 1:28 “terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijs-

heid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus”. 
 1 Thessalonicenzen 5:20-21 “Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen”. 
 2 Thessalonicenzen 3:6 “En wij bevelen u … dat u afstand neemt van iedere broeder die onge-

regeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft”. 
 Titus 2:12 “de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegen-

woordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven”. 
 Jakobus 1:27 “zichzelf onbesmet bewaren van de wereld”. 
 Jakobus 4:4 “Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de 

wereld vijandschap tegen God is?” 
 1 Petrus 5:1-3 “Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op … als mensen die 

voorbeelden voor de kudde geworden zijn”. 
 1 Johannes 2:15-17 “Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is”. 
 1 Johannes 4:1, 6 “Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God 

zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan”. 
 Openbaring 2:2 “Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte 

mensen niet kunt verdragen”. 

Zie ook, “Waarom in hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid en in alles de liefde gevaarlijk is: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/newEvangelicals.pdf 
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