
“Zonder Begrip” 

Door Justin Johnson 

Het is populair in de moderne samenleving om Christenen als onwetend te beschouwen en degenen 

die tegen God in opstand komen als deskundige mensen van de zogenaamde 'wetenschap'. 

Toen God de mensheid overgaf om dingen te doen die 'niet goed' zijn, beschrijft hij de reactie als: 

“Rom. 1:22: Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; 

De waarheid is dat de goddeloze geest onwetend is over de onzichtbare dingen: 

“Rom. 1:20: Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen 

verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen 

zouden zijn. 

 Dit plaatst onwetendheid in een positie zonder begrip. 

Hoewel sommige van de slimste mensen ter wereld onwetend zijn over de eenvoudige waarheden van 

God, is het ook niet ongebruikelijk dat eenvoudige mensen het niet begrijpen. De Bijbel zegt dat simpel 

zijn gebrek aan begrip betekent. De eenvoudige mensen moeten wijsheid zoeken. De wijzen moeten 

dwazen worden, zie 1 Kor 3:18:  

“Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, 

opdat hij wijs moge worden. 

Zelfs religieuze mensen kunnen in onwetendheid leven als ze Bijbelse leerstellingen, recht gesneden, 

negeren. Veel Bijbelleraren, predikers en diakenen blijven onwetend over Jezus Christus naar de 

openbaring van de verborgenheid zoals het eerst, door Christus, aan Paulus werd geopenbaard. Zie 

Rom. 16:25: 

“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar 

de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;  

De Bijbel zegt dat onwetendheid een even ernstige zonde kan zijn als rebellie of apathie. Het zonder 

begrip zijn is een eigenschap van de verworpen mens, zie Rom 1:31: 

“Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen; 

De wil van God in de huidige tijd is dat '………..dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid 

komen (1 Tim. 2:4). Dit vereist studie, zie 2 Tim 2:15: 

“Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die 

het Woord der waarheid recht snijdt. 

De King James Bible zegt: 

“Study (studeren) to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, 

rightly dividing the word of truth. 

Niemand van ons kan alles weten en toch heeft God de waarheid voor ons geopenbaard om te 

begrijpen. Onwetendheid is gemakkelijk te genezen door de Schrift en de Geest: 

“1 Kor. 2:10: Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle 

dingen, ook de diepten Gods. 



“2 Tim. 3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, 

tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;  

Hoewel sommige zonden in dit leven worden gestraft, heeft onwetendheid over de waarheid eeuwige 

gevolgen. Het kan je je eeuwige lotsbestemming kosten. 

Zorg ervoor dat uw geloof is gegrondvest op de kennis van de Bijbel die recht gesneden is. Als je de 

verlossing nog steeds niet begrijpt, begin dan te leren! (studeren). Er is geen betere tijd dan nu om 

onwetendheid te genezen. Dit is doelmatig en goed werk. 

 

 


