Welke houding aannemen tegenover
Ongeregelden en Dwaalpredikers?
M.V. 24 januari 2010. Update 22:12-2020 (forse uitbreiding.)
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

Voorwoord: ondanks dwaalleer toch “geliefden en heiligen in Christus”?
Iemand mailde me onlangs terug, nadat ik hem erop attent had gemaakt dat een bepaald persoon en
zijn genootschap onverbeterlijk de dwaalleer van Lectio Divina propageren en er een boek over uitgeven. Zie “Lectio Divina - een groot gevaar binnen de jeugdwerking” :
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/lectioDivina.pdf (Update n.a.v. ERTS en VBG).
Het antwoord in die mail was het volgende besluit:
“… Toch bleef bv. Paulus hen zien als zijn geliefden en heiligen in Christus Jezus”.
Echter, zijn openlijke en onverbeterlijke propagandisten van een valse leer “geliefden en heiligen in
Christus?” Leert de Bijbel zoiets? Wie de Bijbel ook maar een beetje ernstig leest zal weten dat dit
niet klopt! Zeg nu zelf : mag ik u betalen met vals geld? of moet het toch maar beter echt geld zijn?
En wat doet men met mensen die vals geld uitgeven? Die worden veroordeeld tot
een forse gevangenisstraf. Die worden niet zacht verwittigd in de trant van: “niet
meer doen hoor!” Maar als het gaat om het openbaar prediken van wat het bijbelse,
levengevende Woord moet zijn, lijkt het alsof christenen vandaag wel erg losse
normen hanteren.
Voor wie het nog steeds niet snapt, hierna een aantal Schriftplaatsen uit vooral het
Nieuwe Testament die een ander geluid laten horen dan dat van hedendaagse
“knuffelchristenen”:
1. Vaten van oneer : reinig u van deze
“Een ieder, die de Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn
niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten; en sommige ter ere, maar
sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze* reinigt**, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid” (2 Timotheüs 2:19-21).
Dit is een belangrijke Schriftplaats in de context van onze bespreking. Deze toont aan dat wij in onze
christelijke gemeenschap eervollen en oneervollen hebben, en dat we de onreinen moeten wegdoen.
De tekst begint met in vers 19 te zeggen dat we ons moeten ver houden van ongerechtigheid - welke
ongerechtigheid? - de tekst gaat dan verder met het noemen van voorwerpen voor oneervol gebruik
en dat we ons “van deze dingen” moeten reinigen. Wat wordt precies bedoeld met “deze dingen”? De
oude Statenvertaling geeft als kanttekeningen terecht het volgende:
*SV Kantt. 67: “Namelijk lieden, die vaten zijn ter onere, dat is, van de goddeloze en verworpene
huichelaars, en van verleiders…”
**SV Kantt. 68: “Dat is, daarvan afstand doet, of zich wacht om daarmede niet besmet te worden”.
Wij moeten ons reinigen van bepaalde mensen die zich christen noemen, zij die wel Christus Naam
noemen maar verder onrein leven. Dan pas zullen wij vruchtbaar zijn. In onze perceptie zijn dat
naamchristenen en zo moeten wij hen dan ook behandelen.
2. Ketters
“Elke ketter heeft zijn letter”, zegt men wel eens. Dit wil zeggen: iedere ketter heeft zo zijn argumentatie… tot meerdere eer en glorie van zichzelf.
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Definitie van een “ketter”1: Iemand die zijn eigen wil stelt over het Woord van God en een dwaling
propageert boven de waarheid.
Wij moeten hen “verwerpen”, “niet ontvangen”, “niet groeten”:
Titus 3:10-11: “Verwerp een ketters mens* na een eerste en tweede vermaning. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zichzelf draagt”.
2 Johannes 10-11: “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”.
* SV Kantt. 22: “kettersen mens: Dat is, die valse leer hardnekkig drijft en voorstaat, tot verontrusting en scheuring der gemeente. Zie van dit woord Hand. 5:17, en Hand. 15:5; 1 Kor. 11:19”.
3. Iemand die onverhoeds tot enige overtreding komt
“Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog,
opdat ook u niet in verzoeking komt” (Galaten 6:1).
4. Wanneer de een tegen de ander een klacht heeft
“Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen” (Kolossenzen 3:13).
5. Iemand die een valse/andere leer brengt
2 Johannes 10-11: “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”.
1 Timotheüs 6:3-5: “Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden
van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij
verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit
komen voort: afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurend geruzie
van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken
dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen”.
6. Zij die zorgen voor onenigheden en struikelblokken
Romeinen 16:17: “En ik wek u op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderwijs dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af ” 
KJV: “mark them” (teken hen) - Strong’s 4648 skopeo.
Het eerste bevel is een bevel tot identificatie van vijandige valse christenen: houd hen in het oog! Het
is onmogelijk je af te keren van een valse leraar als je niet weet wie hij is. Eens dat een valse leraar
geïdentificeerd is komen we bij het tweede bevel. Het tweede bevel is u van zulke valse leraren af te
keren: “en keer u van hen af”.
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Het woord “ketter…” komt voor in 1 Kor 11:19; Gal 5:20; 2 Pt 2:1 en Tit 3:10. Dit door ons gebruikte Nederlandse
woord komt eigenlijk van het Franse “cathare”: lid van de sekte der “katharen”, ontleend van het Griekse katharos wat
“rein” betekent”.
In de grondtekst van het Nieuwe Testament (Textus Receptus) staat uiteraard niet katharos (de middeleeuwse aanduiding) maar wel (h)airetikos:
1 Kor 11:19; Gal 5:20; 2 Pet 2:1, “ketterijen”: (h)aireseis. Tit 3:10, “een ketters mens”: (h)airetikon anthrópon.
Hiervan komt het Engelse woord heretic (ketter), en heresies (ketterijen), en wordt zo in de King James Version gebruikt:
Het is erg twijfelachtig of de vroegere “katharen” wel waren wat wij vandaag onder “ketters” verstaan. Wij hebben immers maar één (negatieve) bron: de verdorven Rooms-katholieke kerk en de maatschappij die onder haar invloed stond.
De katharen wilden terugkeren naar de reinheid in apostolische tijden, en de verzaking van de wereld. De term “katharen” kan indertijd ook als verzamelnaam gebruikt zijn voor alles wat zich van de Roomse kerk afscheurde.
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2 Thessalonicenzen 3:6: “En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat
u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van
ons ontvangen heeft”.
7. Ongehoorzamen
“Als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord door middel van deze brief, maak hem als zodanig
bekend en laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt. En beschouw hem niet als een vijand,
maar wijs hem terecht als een broeder” (2 Thessalonicenzen 3:14-15).
8. Slechte omgang vermijden : 1 Korinthiërs 15:33
“Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden” (SV)
“Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden” (HSV)
“Be not deceived: evil communications corrupt good manners” (KJV)
9. Een ongelijk span van gelovigen en ongelovigen
2 Korinthiërs 6:14-17: “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid
gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En
welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de
levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen en te midden van hen wandelen, en Ik zal
hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u van hen af,
zegt de Heere. En: Raak niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen”.
Efeziërs 5:11: “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker
ze veeleer”.
10. Valse kringen
Jesaja 52:11: “Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar, raakt het onreine niet aan; gaat uit het midden
van hen, reinigt u, gij, die de vaten des HEEREN draagt!”
Jeremia 51:6, 45: “Vlucht uit het midden van Babel, en redt, een ieder zijn ziel; wordt niet uitgeroeid
in haar ongerechtigheid; want dit is de tijd der wraak des HEEREN, Die haar de verdienste betaalt …
Gaat uit, Mijn volk, uit het midden van haar, en redt een ieder zijn ziel, vanwege de hittigheid van
de toorn des HEEREN”.
2 Korinthiërs 6:17: “Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt
niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen”.
Openbaring 18:4-5: “Ga uit van haar, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en niet
van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel en God
herinnerde Zich haar ongerechtigheden”.
11. Schijngelovigen
“Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van
hen af” (2 Timotheüs 3:5).
12. Het kwaad in ‘t algemeen
God haat het kwaad en de kwaden:
o Exodus 32:10: Nu dan, laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen ontbrandt en Ik hen vernietig.
o Leviticus 26:30: Mijn ziel zal van u walgen.
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o Deuteronomium 28:63: … om u om te brengen en weg te vagen. U zult weggerukt worden uit
het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.
o Psalm 5:6: U haat allen die onrecht bedrijven.
o Psalm 7:12-14: God is een rechtvaardige Rechter, een God Die iedere dag toornt. Als men zich
niet bekeert, dan zal Hij Zijn zwaard scherpen, Zijn boog spannen, en aanleggen. Hij heeft dodelijke wapens voor Zich gereedgemaakt, Hij richt Zijn pijlen op de felle achtervolgers.
o Psalm 11:5: De HEERE … Zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft.
o Psalm 26:5: Ik haat het gezelschap van kwaaddoeners, bij goddelozen zit ik niet.
o Psalm 31:7: Ik haat hen die nietige afgoden vereren. Ík vertrouw op de HEERE.
o Psalm 45:8: U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid.
o Psalm 97:10: U die de HEERE liefhebt, haat het kwade.
o Psalm 101:3: Ik haat wat de afvalligen doen.
o Psalm 119:104: Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad.
o Psalm 119:113: Ik haat de halfhartigen, maar Uw wet heb ik lief.
o

Psalm 119:128: maar elk leugenpad heb ik gehaat.

o Psalm 119:163: Ik haat de leugen en heb er een afschuw van.
o Spreuken 6:16-17 Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: hoogmoedige ogen, een valse tong …
o Spreuken 8:13: De vreze des HEEREN is het kwade te haten.
o Spreuken 13:5: De rechtvaardige haat een leugenachtig woord.
o Spreuken 15:9: De weg van een goddeloze is voor de HEERE een gruwel.
o Spreuken 17:15: Wie de goddeloze rechtvaardigt, en de rechtvaardige verdoemt, zijn de HEERE
een gruwel, ja, die beiden.
o Amos 5:15: Haat het kwade en heb het goede lief.
o Romeinen 12:9: Heb een afkeer van het kwade.
o Hebreeën 1:9: U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid.
o Judas 23: U moet ook haten het kleed dat door het vlees bevlekt is
o Openbaring 2:6: dat u de werken van de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat.
o Openbaring 2:15: die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik
Ook wij dienen deze houding aan te nemen!

Verwante artikels:
o “De zachtere, gentilere Christus”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zachteJezus.pdf
o “De Nieuwe Jezus en Liefde genaamd Tolerantie”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nieuweJezus.pdf
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