Zonden van de vaders, nepotisme
en afval in de kerk
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Er is een duidelijk patroon, waargenomen uit een korte studie van genealogieën, gevonden in het
Oude Testament. Wanneer een vader God volgt en het volk leidt en toezicht houdt in de juiste zin,
is er absoluut geen garantie dat deze deugden zullen overgaan naar de volgende generatie. Met andere woorden, het gezegde “hij is een spaander van het oude blok” is niet altijd het patroon dat we
zien als het gaat om de bijbelse geschiedenis.
Hoewel er veel voorbeelden zijn die we kunnen gebruiken om de basis te leggen voor deze “vaderzoon”-relatie, zal ik Gods woord met betrekking tot Zijn beloften citeren dat te vinden is in 1 Koningen hoofdstuk 9. We lezen:
1 Het

gebeurde nu, toen Salomo de bouw van het huis van de HEERE en het huis van de koning
voltooid had, en toen Salomo al zijn wensen, die hij uit wilde voeren, ten uitvoer had gebracht, 2
dat de HEERE voor de tweede maal aan Salomo verscheen, zoals Hij aan hem in Gibeon verschenen was. 3 De HEERE zei tegen hem: Ik heb uw gebed en uw smeekbede gehoord, die u
voor Mijn aangezicht gesmeekt hebt. Ik heb dit huis dat u gebouwd hebt, geheiligd om Mijn
Naam daar tot in eeuwigheid te vestigen. Alle dagen zullen Mijn ogen en Mijn hart daar zijn. 4
En u, wanneer u voor Mijn aangezicht wandelt, zoals uw vader David met een volkomen hart en
in oprechtheid gewandeld heeft, door te handelen overeenkomstig alles wat Ik u geboden heb,
en u Mijn verordeningen en bepalingen in acht neemt, 5 dan zal Ik de troon van uw koningschap
over Israël voor eeuwig bevestigen, zoals Ik met betrekking tot uw vader David gesproken heb:
Het zal u niet ontbreken aan een man op de troon van Israël. 6 Maar als u en uw kinderen zich
ooit van achter Mij afkeren en Mijn geboden en Mijn verordeningen, die Ik u voorgehouden
heb, niet in acht nemen, maar andere goden gaan dienen en zich voor hen neerbuigen, 7 dan zal
Ik Israël uitroeien uit het land dat Ik hun gegeven heb, en zal Ik het huis, dat Ik voor Mijn Naam
geheiligd heb, van voor Mijn aangezicht wegwerpen, en zal Israël onder alle volken tot een
spreekwoord en een voorwerp van spot worden. (1 Koningen 9:1-7).
Gods waarschuwing aan Salomo kan niet verkeerd worden begrepen. De Heer God maakte Salomo
van tevoren duidelijk wat er zou gebeuren als hij afdwaalde van het erfgoed van zijn vader David en
de goden zou aanbidden. Terwijl de Bijbel openbaart dat David zijn eigen fouten had, was hij toch
“een man naar Gods eigen hart” zoals de Bijbel beschrijft. Helaas, Salomo, de zoon, alhoewel een
wijs man, werd ongehoorzaam en rebelleerde.
Er is een andere manier om deze waarheid te begrijpen die heel eenvoudig is. God verklaarde dat
als een zoon zijn vader volgt, en de vader God en zijn Woord volgt, hij gezegend zal blijven. Zoals
de Schrift duidelijk onthult, was dit niet wat er gebeurde in het leven van Salomo. Hij en de kinderen van Israël leden de gevolgen toen zij in opstand kwamen tegen God en eindigden onder oordeel.
Hoewel dit ene voorbeeld het punt bevat dat ik in dit commentaar probeer te maken, onthult een
bredere bijbelstudie het vader-zoon rebelliepatroon in repetitief detail. Dit gebeurde steeds opnieuw,
generatie na generatie. De geleerde les moet gemakkelijk worden overgebracht naar wat er tegenwoordig vaak in de kerk gebeurt.
Nepotisme
Een ander patroon dat in de Bijbel even onthullend wordt gevonden, is met betrekking tot vaderzoonrelaties en met betrekking tot een term die nepotisme wordt genoemd. Volgens één definitie
1

wordt nepotisme gedefinieerd als: “verleende begunstiging of favoritisme getoond op basis van een
familierelatie, zoals in het bedrijfsleven en de politiek”.
Nepotisme beperkt zich echter niet tot het bedrijfsleven en de politiek. Het wordt breder begrepen
bij het beschrijven van geestelijke leiders, zowel in het verleden als in het heden. Denk aan het aantal kerkvoorgangers die het leiderschap van hun kerken in hun gouden jaren aan hun zonen hebben
overgedragen.
Volgens de Bijbel is een bediening een roeping die niet kan worden geërfd op basis van genetica. In
feite blijkt het doorgeven van een bediening om het ‘familiebedrijf ’ intact te houden, bijna altijd
een vergissing te zijn. Kijk naar de voorbeelden van christelijke leiders-vaders wier zonen of
schoonzonen het stokje van de bediening hebben ontvangen en hebben geprofiteerd van de namen
en successen van hun vaders om hun eigen naam op te bouwen. Doe onderzoek en kijk of deze zonen het bijbelse Christendom volgen òf een glibberige helling van afvalligheid afdalen en helaas
veel van hun volgelingen daarin meenemen. Neem de tijd en denk na over wat ik zeg. Twee vragen
die gesteld moeten worden: Hebben de vaders hun zonen goed toegerust met hun voorbeeld en met
het Woord om goddelijk onderscheidingsvermogen te hebben en zich bewust te zijn van geestelijke
misleiding in de laatste dagen? Of, zoals veel van zulke vaders vandaag zwijgen, waren ze toen ook
al zwijgzaam over belangrijke kwesties?
De gladde helling
Hoewel het Evangelie, dat duidelijk in de Schrift wordt gevonden, bijbels gebaseerd moet blijven,
of het is niet langer het Evangelie, kan dit allemaal in slechte zin veranderen wanneer de jongere
postmoderne generatie de preekstoel erft van hun vaders die al jaren voorgangers of prominente
leiders waren.
Als je niet hebt gemerkt wat er gebeurt, zijn hier enkele van de symptomen:
-

Waarheid wordt relatief, terwijl mystiek de deur opent naar oosterse spiritualiteit.

-

Er moet koste wat kost oecumenische eenheid met Rome zijn ter vervanging van het bijbelse
thema dat Jezus Christus de smalle weg en de enige weg naar redding is.

-

In plaats dat de Bijbel het Woord van God blijft, wordt de Bijbel vervangen door de ideeën van
mannen die de Bijbel bekritiseren en die zoeken naar manieren om de kerk numeriek te laten
groeien.

-

Bijbelse profetische waarschuwingen die ooit waarschuwden voor kerkafval worden vervangen
door het idee dat alle religies waarheid bevatten en dat er veel wegen zijn naar God.

-

Wanneer aanbidding lawaai wordt omwille van sensuele stimulatie, is het Woord van God vergeten en vaak volledig genegeerd.

Deze beschrijving van het pad naar afvalligheid kan veel verder uitgebreid worden. Hopelijk zul je
herkennen wat er met de huidige kerk gebeurt. Als je je afvraagt waarom ik dit schrijf, is er een
eenvoudige verklaring: iemand moet opstaan zoals de profeten van weleer en de schapen waarschuwen. Degenen die dit doen zijn verspreid en zijn met weinigen. Tegenwoordig weigeren zij, die
moeten waarschuwen in hun hechte kringen, zich uit te spreken uit angst om de boot te laten
schommelen of aantallen te verliezen.
Aldus de reden voor dit commentaar, “De zonden van de vaders, nepotisme en afval in de kerk”.
Lees het en deel het met iemand. Misschien worden sommigen wakker!
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