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                                 Veroorzaakt het “recht snijden” kerkelijke verdeeldheid? 

                                                            Door: Justin Johnson 

Hoe belangrijk is het om op te komen voor “midden-Handelingen” met betrekking tot het Paulinisch 

recht snijden volgens de bedelingen? Wanneer mensen voor het eerst de waarheid van de Bijbel en 

de wijdverbreide dwaling die wordt onderwezen, wordt getoond, realiseren ze zich dat, als ze 

opkomen voor de gezonde leer, ze verdeeldheid kunnen veroorzaken onder een reeds verdeeld 

Lichaam van Christus. 

De typische reactie is: 

“Hoe belangrijk is staan voor de gezonde leer als veel kerken en organisaties zoveel goeds doen in de 

gemeenschap en de wereld. Zouden we niet meer mensen helpen als we gewoon zouden zwijgen en 

zouden handelen vanuit vrede en liefde in plaats van verdeeldheid zaaiende leer? We kunnen immers 

veel meer bereiken als we samenwerken“. 

Deze oecumenische motivatie is goedbedoeld als ze de invloed van de kerk wil zien uitbreiden. De 

uitbreiding gaat echter ten koste van een heel bijzonder goed: de gezonde leer. Het negeren van de 

suprematie van “leer” is het negeren van Gods orde voor vrede. 

Vrede zal uiteindelijk voor altijd heersen op aarde, maar alleen wanneer de Vredevorst, Jezus Christus, 

terugkeert om het te vestigen: 

“Jesaja 9:7: Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David 

en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu 

aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren der heirscharen zal zulks doen. 

Merk op dat de wereldwijde vrede tot stand komt door oordeel, niet door compromissen. Dat wil 

zeggen, de hele wereld zal de waarheid kennen nadat ze geoordeeld zijn door de standaard van de 

Waarheid, God zelf. Pas nadat de waarheid is ingesteld, zal wereldwijde vrede worden gevestigd. 

God is nooit bereid de waarheid op te offeren voor vrede, leer voor compromissen. 

Jezus zelf, die zich realiseerde dat waarheid en leer vóór vrede komen, zei: 

“Lukas 12:51: Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar 

veeleer verdeeldheid. 

In de bedeling der genade Gods (Ef. 3:2) instrueert Paulus ons om degenen te vermijden die 

verdeeldheid veroorzaken “in strijd met de leer”: 

“Rom. 16:17: En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten 

tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van dezelve. 

Nogmaals in 1 Timotheüs 6:4-5, instrueert Paulus ons om ons terug te trekken van degenen die niet 

instemmen met de leer: 

“1 Tim. 6:3-5: 3 Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden 

van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is, 4 Die is opgeblazen, en 

weet niets, maar hij raast omtrent twist vragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, 

lasteringen, kwade nadenkingen. 5 Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand 

hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van 

dezulken. 
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Pas nadat hij de leer van Efeziërs hoofdstukken 1,2 en 3 heeft onderwezen, zegt Paulus in hoofdstuk 

4:3: 

“U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 

Eerst instrueert Paulus Timotheüs om “geen andere leer” te onderwijzen: 

“1 Tim. 1:3: Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonie reisde, zo 

vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren;  

Na deze krachtige opdracht zegt hij tegen Timotheüs in hoofdstuk 2:2 "opdat wij een gerust en stil 

leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid". 

Het is dus heel belangrijk om te begrijpen dat we geen ruzie, boosheid, haat of verdeeldheid moeten 

zaaien. Om echter Gods orde voor vrede te volgen, moeten we de gezonde leer verdedigen. Gods 

vrede komt van gelijkgestemde gelovigen die zich verenigen door het begrijpen van Gods Woord. Zo 

krijgen we de opdracht om: 

“2 Tim. 1:13: Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, 

die in Christus Jezus is. 

 

 


