
                                                              WAT ZE U NIET VERTELLEN 

                                                              Door:  Justin Johnson  (USA) 

Van de vertaler: Een artikel uit Amerika, de opgesomde problematiek geldt, zoals u zult lezen, 

eveneens voor Nederland. 

 

Begin van het artikel: 

Al jaren hebben we een afbeelding op onze “startpagina” (= homepage) die zegt: 

--Leer wat de meeste seminaries (geestelijke opleidingsinstituten) u niet vertellen. 

--Leer wat de meeste kerken u niet zullen vertellen. 

--Leer wat de meeste predikanten/voorgangers u zouden moeten vertellen. 

 

Het voorgaande is bedoeld om de gedachte aan te wakkeren dat er misschien dingen zijn die u niet 

worden verteld door mensen die pilaren en bastions van de waarheid zouden moeten zijn. 

Natuurlijk is niet alles wat door seminaries, kerken en predikanten/voorgangers wordt onderwezen 

verkeerd, maar het weglaten van één belangrijk ingrediënt uit een recept kan van zoet iets bitters 

maken. 

 

SEMINARIES 

Seminaries beweren Christelijke leiders op te leiden, maar hier zijn enkele dingen die de meeste 

seminaries u niet vertellen: 

--De (juiste) Bijbel bevat geen fouten. (bijvoorbeeld de Oude Statenvertaling en de King James Bible). 

--God heeft beloofd zijn volmaakte woorden voor altijd te bewaren. 

--God heeft de Bijbel in de (oude) Statenvertaling bewaard en we hebben geen honderd concurrerende  

vertalingen nodig. 

--Verschillende Bijbelvertalingen tasten belangrijke leerstellingen aan.  

--Moeilijke Bijbelverzen kunnen worden opgelost zonder de woorden te veranderen of te  

vergeestelijken. 

--De belangrijkste hulpmiddelen voor het prediken en onderwijzen van de Bijbel zijn gratis. 

--U kunt God en de Bijbel begrijpen zonder een universitaire opleiding. 

--De meest heilzame eigenschappen van een predikant/voorganger kunnen niet in een klaslokaal 

worden onderwezen. 

--Christelijke bediening is geen middel tot werkgelegenheid.  

Kerken zijn er waar u kerkelijke bediening moet leren. Voorbereiden op kerkelijke bediening aan een 

universiteit is als leren zwemmen in de woestijn 



KERKEN 

Met honderden kerken in uw provincie zou u toch denken dat u er één zou kunnen vinden die u deze 

dingen zou vertellen. Helaas zullen de meeste kerken u sommige of de volgende dingen niet vertellen: 

--Niet de hele Bijbel is aan u geschreven. Het moet op de juiste manier recht worden gesneden. 

--De waterdoop maakt je geen lid van de kerk. 

--Je zou geen tienden moeten geven. Het maakte deel uit van de wet van Mozes. Het komt met een 

vloek. God zegt dat we vrijwillig moeten geven.  

--De kerk is geen gebouw en u bent niet verplicht om aanwezig te zijn. 

--De groei van de kerk staat los van de aanwezigheid van de vorige week of van de bankrekening. 

--Kerkdienst is niet wanneer de predikant/voorganger spreekt. 

--De kerk is geen reisbureau, amusementshal of talentenjacht. 

--Er is niets bijzonders aan de avondmaalstafel voor in de ruimte van de samenkomst. 

--Er zijn geen heilige dagen die de kerk moet houden, zoals de Sabbat, Kerstmis, Pasen, Pinksteren of 

Vasten. 

--80% van het geld in kerken gaat naar salaris en onderhoud. 

--Aanbidding houdt niet altijd in dat er muzikale begeleiding  bij moet zijn. 

--De belangrijkste functie van de kerkelijke bediening is het vasthouden van de waarheid in reinheid. 

--De missie van de kerk is om alle mensen “de gemeenschap van de verborgenheid” te laten zien. 

--Het voorbeeld voor de kerk wordt NIET gevonden in Israël, de rode letters, of bij Pinksteren, maar 

alleen in de dertien brieven van de apostel der Heidenen, Paulus. 

 

PREDIKANTEN/VOORGANGERS 

Het leiderschap in kerken is uiteindelijk verantwoordelijk voor het aanmoedigen van de gemeente om 

vast te houden aan de waarheid. Welke dingen zouden predikanten/voorgangers u moeten vertellen 

wat de meesten NIET zijn? Hier zijn er een paar:  

--Predikanten/voorgangers hebben geen speciale zalving. 

--Predikanten/voorgangers kunnen geen zonden vergeven. 

--Predikanten/voorgangers hebben geen speciale bron van kennis die voor u ontoegankelijk is. 

--Predikanten/voorgangers zijn niet uw bemiddelaars bij God.  

--Predikanten/voorgangers hebben geen speciale gave van geestelijkheid of heiligheid. Ze worstelen 

met zonde zoals iedereen. 

--Predikanten/voorgangers kopiëren van elkaar. Er zijn boeken met preken en illustraties die daarbij 

helpen.  

--Als je de predikant/voorganger zegent, krijg je geen zegen van God. 



U heeft namelijk alle geestelijke zegeningen en rijkdommen van God die zij ook hebben. 

Iedereen in de kerk is geroepen tot bediening en zijn gelijkwaardige leden van het Lichaam. 

U bent verantwoording verschuldigd aan de Heer Jezus Christus, niet aan predikanten/voorgangers.  

Uw redding en uw gedrag zijn uit genade, niet door de wet.  

Alles wat nodig is om u te redden, werd al door Christus gedaan toen hij stierf voor uw zonden en 

opstond om u zijn genade aan te bieden. Er is niets meer voor u of de predikant/voorganger te doen, 

dan te geloven. 

Gods wil voor u is duidelijk geopenbaard in de Schrift, maar misschien vind u het niet leuk.  

 

WAAROM DE STILTE 

Er zijn duidelijk dingen die seminaries, kerken en predikanten u niet vertellen, maar de vraag is 

waarom? Sommigen wenden zich misschien onmiddellijk tot complottheorieën, maar vaak blijken de 

motivaties van mensen veel eenvoudiger en algemener te zijn. 

Onwetendheid, ongeloof, compromissen, geld, macht en reputatie zijn voldoende redenen om deze 

dingen onvermeld te laten. De waarheid zal alleen bekend worden wanneer deze redenen worden 

tegengegaan met een toename van kennis, geloof, nederigheid, integriteit en meer vertrouwen in de 

levende God dan in geld of macht.  

 

Nu u heeft geleerd wat ze u niet vertellen en waarom: Wat heeft u daarop te zeggen? Vertel je het aan 

iemand? 

 

 

 


