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“Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past … Betoon in het onderwijs zuiverheid” (Titus 2:1, 7)
“Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen” (1 Timotheüs 1:3).
“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, 4 dan is hij verwaand,
weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort:
afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen” (1 Timotheüs 6:3-4).
We leven in dagen van geestelijk verval waarbij mensen vertrekken uit het lichaam van de waarheid
[het geloof] dat eens en voor altijd aan de heiligen werd overgeleverd (Judas 3; 1 Timotheüs 4:1).
De waarheid wordt opgegeven door dezen in leidinggevende posities en die in hoge mate rekenschap verschuldigd zijn aan Christus. Mensen zijn erg onzorgvuldig met betrekking tot Gods geopenbaarde waarheid en ze maken zich geen zorgen wanneer ze worden geconfronteerd met leerstellige compromissen. Ons wordt verteld dat “EENHEID” belangrijker is dan doctrine (waarheid)
en dat we onze leerstellige verschillen moeten begraven en Christus moeten brengen aan een verloren wereld.
Campus Crusade for Christ vertegenwoordigde deze filosofie als volgt:
“We moeten de randzaken die ons verdelen opzij zetten ... Mensen werden eraan herinnerd dat
de echte kwestie Jezus Christus is, en dat we elkaar moeten liefhebben, zelfs als we het theologisch of filosofisch niet met elkaar eens zijn. Ik moedig u aan om dit principe van liefde en aanvaarding bij al uw christelijke vrienden toe te passen en te helpen om van Christus de echte
kwestie te maken” (Worldwide Impact, mei 1972).
Volgens deze filosofie verdeelt DOCTRINE, maar LIEFDE VERENIGT! Er wordt ons verteld dat
we onze leerstellige verschillen moeten begraven en van Christus de echte kwestie moeten maken,
want het maakt niet echt uit wat je gelooft, zolang je elkaar maar liefhebt.
Deze gevaarlijke filosofie zou misschien als volgt opnieuw kunnen worden geformuleerd:
“Het is zondig om het lichaam van Christus op aarde te verdelen door ons aangaande een leerstellige kwestie van elke christen af te zonderen. Het kenmerk van ware orthodoxie is liefde,
niet de leer. Daarom zullen we, als we elkaar echt liefhebben, geen leerstellingen of verordeningen toestaan om ons te verdelen ... Om de wereld voor Christus te winnen, moeten we onze verschillen begraven en de essentiële kern van het evangelie op een positieve manier verkondigen”.
Moeten wij werkelijk EENHEID zoeken ten koste van WAARHEID ter wille van evangelisatie en
het bereiken van de wereld voor Christus? Is dit echt waar de Grote Opdracht over gaat? Is dit echt
Gods plan en programma voor Zijn Kerk?
Enkele jaren geleden waren we verwikkeld in een leerstellige controverse waarbij honderden kerken
en kerkleiders uit het hele land betrokken waren. De doctrine of waarheid die werd aangevallen, had
betrekking op de Persoon van Christus en WIE HIJ WERKELIJK IS (Zijn essentiële identiteit). Het
was geen bijzaak, noch ging het om een onbeduidend punt van doctrine. Integendeel, het was een
fundamentele waarheid die twee keer duidelijk werd vermeld in de leerstellige verklaring die deze
kerken en individuen beleden te geloven en van ganser harte te ondersteunen.
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Een groep bezorgde mannen stuurde een reeks mailings naar het nationale kiesdistrict om te informeren, te waarschuwen en om opheldering te geven over het echte probleem en waarom het zo belangrijk was. Het was een kwestie van leerstellige integriteit: GELOVEN WE ECHT WAT WE
ZEGGEN DAT WE GELOVEN? Staan we echt stevig en compromisloos op het Woord van God,
zoals weerspiegeld in onze beproefde leerstellige verklaring?
Deze mailings leverden een reactie op. Sommige mannen reageerden positief door hun oprechte
steun en toewijding aan onze bijbelse positie te betuigen en het vertrek van deze solide en veilige
positie te verwerpen. Andere mannen reageerden negatief. Het is interessant te zien dat deze negatieve brieven iets gemeen hadden. Ze weerspiegelden de filosofie dat we eenheid zouden moeten
hebben ten koste van de waarheid terwille van evangelisatie. Ze waren boos dat we verdeeld zouden
zijn over leerstellingen die in hun gedachten resulteerden in een grote afleiding van onze “hoofdopdracht” om de verlorenen te bereiken.
Hier zijn enkele fragmenten uit enkele van deze negatieve brieven die deze verraderlijke filosofie
illustreren:
Ik denk dat gelovigen hun energie, geld en tijd moeten besteden aan het prediken van het Woord
in hun eigen kerken en het winnen van mensen voor Christus in plaats van onophoudelijke argumentaties te leveren die de zaak van Christus of de heerlijkheid van God niet lijken te bevorderen (uit Michigan).
Ik ben bedroefd. Ik dien in een stad met 3 miljoen verloren zielen. De oogst is rijp. Voor mij
lijkt het alsof u tijd verspilt aan semantiek, terwijl de oogst rijp is en de verlorenen naar de hel
gaan. Dit soort reactie doet me afvragen of Satan aan het winnen is door ons zo totaal op een
zijspoor te laten lopen met interne gevechten over niet-essentiële zaken dat we de verloren wereld aan ons voorbij zien gaan. Dan moet God anderen doen opstaan om de goede strijd te voeren, goddelijke krijgers die weten dat de echte vijand Satan is en die een hekel hebben aan geestelijke broedermoord (uit Illinois).
Ik verzoek u dringend om te stoppen met het verspreiden van onenigheid onder de broeders en
uw aandacht te richten op de echte strijd, de zielen van de mensen waartoe Christus ons heeft
geroepen. Ik wil de Heer dienen op het slagveld voor de zielen van mensen, niet vechten onder
onszelf. “Maar toch, kom, Heer Jezus” en moge u ons de ene taak zien doen die u ons opdroeg
te doen (vanuit Oregon).
Meneer, leven we niet in een wereld waarin bijna vijf miljard mensen op weg zijn naar de hel?
... Dat is waar onze roeping voor de bediening over gaat. Het gaat niet om het neerhalen van
Gods volk (uit Illinois).
Wat offeren we op, de doctrine die wordt betwist of de doctrine van eenheid? ... we zouden eenheid verkiezen boven verdeeldheid. Het is niet verstandig om de ondubbelzinnige leer van eenheid en vrede op te offeren (uit Wisconsin).
Het lijkt mij dat u een leerstellige verklaring meer verheft dan u zou moeten (uit Louisiana).
Laten we teruggaan naar de echte strijd en stoppen met het neerschieten van onze eigen mannen! Uw kruistocht van onenigheid is ontmoedigend (uit Oregon).
Laten we deze uitspraken objectief analyseren in het licht van Gods Woord van de waarheid. Let op
de gemeenschappelijke elementen in de citaten op de vorige pagina. We vinden onophoudelijke
kreten om “vrede”, “liefde”, “tolerantie” en “eenheid”. Met welk doel? Zodat de kerk een verenigd
front zou kunnen presenteren om het evangelie aan de verloren miljoenen aan te bieden. Wat belemmert de strijd om zielen? Strijd en leerstellige veldslagen onder gelovigen.
We zijn het er zeker over eens dat gelovigen alles in het werk moeten stellen om “de EENHEID van
de Geest te bewaren door de band van de vrede” (Efeziërs 4:3). Maar we moeten ook heel goed opletten over wat voor soort EENHEID Paulus het heeft. Het is een EENHEID die een algemene kennis en begrip van de Persoon van Christus inhoudt:
“Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot
een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus” (Efeziërs 4:13).
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Merk ook op dat het “de EENHEID van het GELOOF [het lichaam van de waarheid ]” is. Het is
een eenheid die is gebaseerd op de waarheid van Gods Woord. Paulus heeft nooit geleerd dat
WAARHEID moet worden opgeofferd of gecompromitteerd ter wille van EENHEID. In feite wordt
ons in deze context verteld wat Gods methode inhoudt: “maar dat wij, door ons in liefde aan DE
WAARHEID te houden …” (Efeziërs 4:15). Waar verheugt LIEFDE zich in?: “zij [= LIEFDE]
verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid” (1 Korinthiërs
13:6).

Wie zijn de verdeeldheidzaaiers? Dit wordt heel duidelijk gemaakt in Romeinen 16:17:
“En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en
struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af”
Let goed op wie dergelijke onenigheden VEROORZAKEN. De verdeeldheidzaaiers zijn degenen
die in strijd met de apostolische leer (de duidelijke leer van het Woord van God) onderwijzen. In
deze huidige leerstellige controverse zijn wij niet degenen die zijn afgeweken van de duidelijke leer
van de Bijbel. Wij zijn niet afgeweken van ons duidelijke leerstellige standpunt over de Persoon van
Christus en Zijn eeuwige Zoonschap. Wij hebben stevig gestaan waar we altijd hebben gestaan.
Is het verkeerd om voor de waarheid te strijden? Beschouw Judas 3 eens:
“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”
Waar zegt Gods Woord dat we passief Gods waarheid moeten opgeven ter wille van eenheid en
vrede?
We moeten niet vergeten dat LEER (WAARHEID) zo belangrijk is dat het soms kan resulteren in
een confrontatie met een medebroeder in Christus. Heeft Paulus Petrus niet openlijk in Antiochië
geconfronteerd (Galaten 2:11-14)? Was er geen leerstellige kwestie op het spel? Paulus schreef:
“Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden, overeenkomstig de WAARHEID van het EVANGELIE, zei ik tegen Petrus …” (Galaten 2:14).
Stel u voor dat Paulus had gezegd: “Ik ga Petrus niet confronteren en ik ga hem niet bestraffen. Ik
kan het over sommige kwesties oneens zijn met hem, maar christenen moeten niet met elkaar strijden. We moeten onze verschillen begraven en de essentiële kern van het evangelie prediken op een
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positieve manier!” Nee, Paulus vocht krachtig voor de waarheid van het evangelie. Waarom? Om
de verspreiding van het evangelie te belemmeren? Integendeel, “opdat de WAARHEID van het
EVANGELIE bij u zou BLIJVEN” (Galaten 2:5). Door de manier waarop Paulus met Petrus omging, werd ware Bijbelse liefde gedemonstreerd en het resultaat was dat de leerstellige EENHEID
werd hersteld. In liefde bracht Paulus Petrus terug naar een solide leerstellige positie en praktijk
gebaseerd op WAARHEID.
Als we Gods WAARHEID negeren, hoe kan dit dan de zaak van evangelisatie bevorderen? Als
Gods volk onzorgvuldig is met waarheid, zal dit dan echt de ongeredden helpen? Hoe kunnen we
“schijnen als lichten in de wereld” als we er niet in slagen “het Woord van het leven te verkondigen” (zie Filippenzen 2:15-16)?
Als we de WAARHEID opgeven ter wille van “evangeliebereik”, wat voor soort evangelie prediken
we dan? Het enige evangelie dat Paulus kende, betrof “HET WOORD VAN DE WAARHEID”
(Efeziërs 1:13; vgl. Johannes 17:17; Jakobus 1:18).
Het evangelie dat we prediken betreft de Heer Jezus Christus en WIE HIJ IS:
“Ten aanzien van ZIJN ZOON, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat
de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden” (Romeinen 1:3-4).
Merk op dat deze passage verklaart dat de Zoon van God de Zoon van David werd in de tijd van de
vleeswording. Hij werd niet de Zoon van God. Hoe kunnen we effectief het EVANGELIE prediken
dat betrekking heeft op Gods Zoon als we verwarring hebben over de Persoon van Christus en Zijn
essentiële identiteit als Gods eeuwige Zoon? Paulus waarschuwde voor degenen die zouden komen
om “een andere Jezus” te verkondigen en “een ander evangelie” (2 Korinthiërs 11:4). Als we ons
weinig zorgen maken over het bewaren en beschermen van de WAARHEID van het EVANGELIE,
en als we toestaan dat de WAARHEID wordt uitgehold door onze onverschilligheid, met wat voor
soort boodschap eindigen we dan? Ons “EVANGELIE” zal weinig gelijkenis vertonen met de levensveranderende boodschap die door de apostelen werd verkondigd. We zullen rondgaan en “liefde” en “vrede” en “tolerantie” en “eenheid” prediken, maar de PERSOON en de KRACHT van de
Heer Jezus Christus zullen ontbreken. Satan heeft geen bezwaar tegen vurige en ijverige predikers
die de WAARHEID niet langer bezitten en beoefenen!

Wat de Grote Opdracht NIET is
“Ga in de wereld en predik christelijke liefde, vrede, tolerantie en eenheid”

Wat de Grote Opdracht WEL is
“Ga dan heen, ONDERWIJS al de volken, hen dopend in de Naam van de
Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun
LEREND ALLES wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben
met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld”
(Mattheüs 28:19-20).

De Grote Opdracht bagatelliseert nooit WAARHEID en DOCTRINE. We moeten leren “ALLES in
acht te nemen” wat onze Heiland ons in Zijn gehele Woord heeft geboden. Maakt God zich zorgen
over leerstellige reinheid?: “Betoon in het onderwijs zuiverheid” (Titus 2:7); “Om sommigen te
bevelen geen andere leer te onderwijzen” (1 Timotheüs 1:3). Heeft Johannes, de Apostel van
LIEFDE, het belang van waarheid en leerstelling gebagatelliseerd? Lees 2 Johannes 1-11!
Dr. John C. Whitcomb heeft goed gesproken:
In het licht van Gods allerhoogste verheffing van Zijn geopenbaarde waarheid en in het licht
van de neerwaartse trend van toewijding aan de bijbelse leer die we overal om ons heen zien, laten we ons nu verenigen om ons hart, onze geest en onze ziel opnieuw te wijden aan de GOD
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van alle WAARHEID en tot het volledige gezag van ZIJN ONFFEILBARE WOORD! (uit
een boodschap gegeven op 21 oktober 1992 in Indianapolis, Indiana).
Leerstellige zuiverheid is buitengewoon belangrijk. Bijbelse liefde bagatelliseert nooit het belang
van Gods waarheid. Als we echt van iemand houden, dan zullen we verlangen dat die persoon volledig onderwezen is in de waarheid van God, van Genesis tot Openbaring. Ware eenheid kan nooit
ten koste gaan van de waarheid en God wordt niet geëerd in evangelisatie- of zendingsinspanningen
waarbij Zijn geopenbaarde waarheid wordt gecompromitteerd of waar Zijn evangelie van reddende
genade wordt verwaterd. Ware EENHEID wordt alleen gerealiseerd en genoten als gelovigen in de
WAARHEID wandelen. De enige basis voor het genieten van ware christelijke eenheid (Efeziërs
4:1-6) is een GEMEENSCHAPPELIJK BEGRIP VAN EN GEHOORZAAMHEID AAN HET
WOORD VAN GOD. Degenen die de zaak van de christelijke eenheid belemmeren en degenen die
Gods zendingsprogramma niet volgen, zijn degenen die WEIGEREN getrouw en gehoorzaam op
het geschreven Woord van God te staan. Wanneer de kwestie leerstellig wordt, MOET DE
WAARHEID PREVALEREN.
LEERSTELLIGE ZUIVERHEID kan de zaak van evangelisatie alleen maar versterken. Een gezonde focus op WAARHEID en GEZONDE LEER is essentieel voor God-erende evangelisatie en
dienstverlening. We kunnen Gods Boek niet sluiten en Gods Waarheid negeren en dan op de een of
andere manier doen alsof we Gods Werk doen. Laat u niet misleiden! Moge onze God ons in deze
dagen van leerstellige neergang en compromis vinden als dat we juist wandelen “overeenkomstig de
WAARHEID van het EVANGELIE” (Galaten 2:14), tot Zijn heerlijkheid en eer, totdat Hij voor
ons komt!

De Eenheid van Johannes 17 is een EENHEID in WAARHEID
“Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. … zij
hebben Uw woord in acht genomen. 7 Nu hebben zij erkend dat alles wat U Mij gegeven hebt, bij
U vandaan komt. 8 Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben
ze aangenomen, … 14 Ik heb hun Uw woord gegeven, … 17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw
woord is de waarheid. … 19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de
waarheid. … 21 opdat zij allen één zullen zijn” (Johannes 17:6-21)
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Johannes_17_oecumene.pdf

Lees verder:
o Christelijke eenheid: http://www.verhoevenmarc.be/eenheid.htm
o Bijbelse afzondering en heiliging: http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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