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Vertaling en voetnoten door M.V.

Om te weten wie we kunnen vertrouwen hebben we een aantal belangrijke spirituele hulpmiddelen
nodig. Eerst moeten we de vruchten (Mattheüs 7:19-20) van iemands leven bekijken. Hiervoor hebben we eenvoudigweg een paar ogen en een elementair beoordelingsvermogen nodig. Niettegenstaande worden toch veel christenen misleid.
Ten tweede hebben we de Bijbel nodig om de leer daaraan af te meten. We leven in tijden van relativisme waar waarheid relatief is geworden ten opzichte van cultuur, politieke opportuniteit en
winstgevendheid. Maar de waarheid is niet relatief en veranderlijk. Ze kan niet worden gemanipuleerd. De waarheid is absoluut, net zoals een muur ofwel verticaal staat of niet, en de juistheid ervan
kan worden gemeten met een paslood of een waterpas, en dus is de leer van een mens waar óf onwaar en de toets hiervoor is het paslood van Gods Woord (Amos 7:7-8).
Maar dan hebben we een derde hulpmiddel nodig dat “onderscheidingsvermogen” wordt genoemd.
Helaas is het Christendom in de laatste dertig jaar heel sensibel en subjectief geworden en is er veel
dwaling binnengeslopen omdat het zich goed “voelde”. Dit soort subjectiviteit is erg gevaarlijk in
de handen van degenen die onopgeleid of onvolwassen zijn, maar nochtans blijft goddelijk onderscheidingsvermogen een belangrijk hulpmiddel voor het ware kind van God. Helaas hebben veel
mensen die zich verbrand hebben aan de subjectiviteit en het emotionalisme van het moderne christendom, zich “gecorrigeerd” wat echter heeft geleid tot een koude, harteloze en intellectuele vorm
van het christendom.
Als je naar een ervaren vakman kijkt, zul je merken dat hij een “gevoel” voor zijn vak heeft ontwikkeld. Hij kan vaak “voelen” dat iets niet recht of haaks is en zal dan een richtlineaal of de winkelhaak toepassen om zijn “gevoel” te bevestigen of te weerleggen. MAAR hij kan niet alleen op
zijn “onderbuikgevoel” vertrouwen. Er zijn een paar populaire plaatsen in Californië waar de
zwaartekracht niet lijkt te werken en waar het water schijnbaar “bergopwaarts” stroomt. Dit is een
illusie om je zintuigen voor de gek te houden door te geloven dat iets heuvelopwaarts loopt, terwijl
het in feite bergafwaarts loopt. Daar ben je dus niets met je aanvoelen.
Een van de realiteiten van het christen-zijn, is dat we door de Heilige Geest worden geleid. “Zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God” (Romeinen 8:14). Het
probleem is dat de meesten van ons zo vleselijk zijn dat we vaak denken dat we door de Geest geleid worden als we eigenlijk geleid worden door het vlees. Dus wordt onderscheidingsvermogen een
onbetrouwbaar hulpmiddel in de handen van de vleselijke of vleselijke gelovige.
Echter, Hebreeën spreekt van “Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun
zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en
kwaad” (Hebreeën 5:14). De schrijver spreekt over geestelijke zintuigen die moeten worden gepraktiseerd of beoefend om te onderscheiden wat goed en wat kwaad is. Net zoals men zijn geest of lichaam moet oefenen om zich te ontwikkelen, moeten onze spirituele zintuigen gepraktiseerd worden om nuttig te zijn. Om onze spieren of onze geest te ontwikkelen, moeten we ze gebruiken. Als
we dat niet doen, worden ze zwak en ondoeltreffend, zo is het ook met geestelijke zintuigen. Zoals
de meesten van ons heel goed zijn in het luisteren naar het vlees, omdat we daarop zijn afgestemd,
moeten we leren om naar de Geest te luisteren, het vlees uit te schakelen, en die stille kleine ‘stem’
te horen die ons waarschuwt en ons leidt.
Ik pleit niet voor een mystieke, feeërieke, wazige, op gevoelens gebaseerde religie. Maar ieder van
ons heeft zich in een bepaald stadium al eens ongemakkelijk gevoeld over iemand of iets. Dit ongemakkelijke gevoel bleek vaak een waarschuwing waarop we acht op hadden moeten slaan.
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Dit gevoel of getuigenis staat niet op zichzelf en is niet voldoende om iets te accepteren of te verwerpen, maar het is een vroege waarschuwing dat we alert moeten zijn. Wanneer je dat gevoel hebt,
is dit een indicatie dat er meer vragen moeten worden gesteld. Dit is het moment waarop de paslijn
en de microscoop moeten worden toegepast. Als je dit elke keer doet, leer je snel de waarschuwingen te herkennen die afkomstig zijn van de Heilige Geest of van andere “statische” waarschuwingen.
Zij die volwassen zijn en hun “geestelijke zintuigen” hebben geoefend, zijn niet alleen in staat om
het kwaad te onderscheiden, maar ook het goede. Als het enige wat we kunnen doen bestaat uit het
giftige te herkennen, kunnen we wel niet sterven van het gif, maar we kunnen nog wel sterven van
de honger. We moeten onze vaardigheden wetten en aanscherpen in het herkennen van goede geestelijke voeding en de boodschappers wanneer ze op onze weg komen. Nogmaals, we kunnen niet
alleen op ons onderscheidingsvermogen vertrouwen en een lering aanvaarden omdat het “goed aanvoelt”. We moeten alles onderwerpen aan de toets van de vruchten (Mattheüs 7:19-20) en het paslood van het Woord.
Het vermogen om onderscheidend te zijn is geestelijk. Dit betekent dat het niet op een school kan
worden geleerd en dat het niet kan werken in een vleselijke gelovige en zeker niet in een ongelovige. “Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen ...” (1 Korinthiërs 2:14-15).
Geestelijk onderscheidingsvermogen is een direct gevolg van geestelijke volwassenheid en een
nauwe wandel met de Meester. Hoe dichter we bij Hem komen, hoe meer we de dingen zullen zien
zoals Hij dat ziet – hoe verder we van Hem weglopen; hoe minder we zullen begrijpen en waarnemen. Salomo vroeg om “een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over Uw volk, om met
inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad” (1 Koningen 3:10), wat de Heer hem
gaf. Niettemin, naarmate de tijd verstreek, begon hij eerder het vlees dan de Geest te gehoorzamen
totdat zijn oordeel zo troebel werd dat hij begon met het aanbidden van afgoden en Israël in oorlog
en geestelijke ondergang stortte. Samuël daarentegen begon met het verwarren van Gods stem en
die van Eli, maar naarmate hij groeide werd hij zeer bedreven in het begrijpen wat de Heer precies
zei.
“De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. … Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam” (Psalm 23:1-3).

Zie ook:
o Het beoefenen van onderscheidingsvermogen is een bevel:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onderscheiden.pdf
o Het verlaten van bijbels onderscheidingsvermogen:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onderscheiding-gebrek-aan.pdf
o Waar gaat bijbels onderscheiden precies over?:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onderscheiding.pdf
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