
Breek met traditie 

Door: Pastor Paul M. Sadler 

Het eerste deel van mijn Christelijke ervaring was nauw verbonden met een denominationele kerk die 

dogmatisch (= leerstellig) vasthield aan het standpunt van Handelingen 2. Ze lagen comfortabel op het 

bed van de traditie en gebruikten de dekens als veiligheidsdekens om zich af te schermen van de 

realiteit van Gods Woord, recht gesneden. Maar bij mij was het wat anders. Ik bleef woelen en draaien 

en kon geestelijk gezien geen goede nachtrust krijgen. Er was iets mis met het bed waarin ik was 

geklommen, maar ik kon mijn vinger niet op het probleem leggen. Hoe meer ik de Schrift bestudeerde 

en onderwees, hoe rustelozer ik werd. 

De traditie zei: "Onderwijs wat Jezus leerde." Maar Jezus leerde:  

“Matth. 10:5-6:5 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet 

heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. 6 Maar gaat 

veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. 

De traditie zei: "Loop waar Jezus liep". Maar Jezus liep op wonderbaarlijke wijze waar nog nooit iemand 

een voet had gezet: 

“Matth. 14:25: Maar ter vierde wake des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee.  

De traditie zei: "Gehoorzaam de geboden van Jezus." Maar Jezus gebood:  

“Markus 16:17-18: 17 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam 

zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. 18 Slangen zullen zij opnemen; en 

al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen 

leggen, en zij zullen gezond worden. 

De traditie zei: "De kerk, het lichaam van Christus begon in Handelingen hoofdstuk 2 op de dag van 

Pinksteren. Maar het verhaal zegt: 

“Hand. 2:36: Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus ( 

Messias van Israël) gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij (ongelovig Israël) gekruist hebt. 

 

Toen ik degenen, die toen geestelijke leiding gaven, op deze inconsistenties wees, werd mij beleefd 

gezegd deze dingen niet zo serieus te nemen. Ze waren van mening dat het veel belangrijker was 

verloren zielen voor Christus te winnen dan te kibbelen over zulke onbeduidende zaken. Het Woord 

van God onbeduidend? - God verhoede de gedachte! Gelukkig, omwille van deze religieuze leiders, 

leven we niet onder de vroegere bedeling zodat er geen vuur uit de hemel zou komen om hen te 

verteren. Geen wonder dat de kerk in zo'n staat van verwarring verkeert. Niet lang na deze ontmoeting 

opende de Heer genadig de ogen van mijn verstand voor de openbaring van de Verborgenheid. 

 

 


