De kerk van jeukende oren
Door Justin Johnson
In 2 Timotheüs 4 geeft de apostel Paulus een jonge prediker een uiterst belangrijk advies.
“2 Tim. 4:1-4: 1 Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen
zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:
2 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid
en leer.
3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde
van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;
4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.

Wauw! Wie zegt dat de Bijbel tegenwoordig niet relevant is? Mensen zijn niet veranderd.

Hier is mijn (van Justin Johnson) parafrase:
Opmerking van de vertaler: De definitie van parafraseren is andermans idee in je eigen woorden
uitdrukken. Het doel is de betekenis van de oorspronkelijke tekst behouden zonder de tekst woordelijk
te kopiëren (citeren).
Er zullen mensen in uw bediening zijn die de gezonde leer niet willen horen. Ze willen verhalen,
grappen en hun favoriete onderwerpen. Als je iets leert wat ze niet willen horen, zullen ze geïrriteerd
raken en je willen vervangen. Kietel hun oren niet; sla hun oren met leer, terechtwijzing en berisping
ter wille van Christus.
Er is een soort persoon die alleen naar de kerk gaat om te horen wat ze al denken. Als ze iets anders
horen, doen hun oren pijn, worden hun gevoelens gekwetst en gaan ze weg of spannen ze samen om
de leraar te verwijderen.
Je zou kunnen zeggen: "Dus, waarom zou je naar een kerk willen gaan die anders leert dan je gelooft?"

Omdat de waarheid belangrijker is dan wat jij gelooft.
Natuurlijk wil iedereen geloven wat waar is, maar als je niet kunt uitleggen waarom iemand ongelijk
heeft of waarom jij gelijk hebt, dan kun je last hebben van een jeukende oorziekte.
Als wat je gelooft wordt ondersteund door de Schrift en je kerk leerstellige dwaling leert, dan moet je
in ieder geval achter de waarheid staan en ofwel proberen te corrigeren met de Schrift, of weggaan
als ze het niet willen horen.
Er zijn echter dingen waarvan je zou kunnen denken dat ze zo zijn, maar de Schrift zegt iets anders. Dit
komt omdat God waar is, en jij moet nog dingen leren. Als dit gebeurt, gaan je oren jeuken: "dat is
niet wat ik gewend ben te horen".
Als een leraar tegen je oren schuurt, is het eerste wat je NIET moet doen is de leraar vervangen. Het
eerste dat je moet doen, is de Schriften onderzoeken om te zien of het waar is.

Opmerking van de vertaler: Naar het voorbeeld van Handelingen 17:11:
“En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle
toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

Komt wat je hoorde overeen met de Bijbel, recht gesneden? (2 Tim. 2:15). Als de lering juist is, en het
doet pijn om het te horen, dan zit het probleem tussen jouw oren.
Weiger een lering niet alleen omdat het niet strookt met jouw vooropgezette idee of wat "goed voelt".
Verander altijd van gedachten om je aan te passen aan het woord van God. Dit zal je dwingen om het
woord van God minstens zo veel te bestuderen als naar leraren te luisteren. Zo leren en groeien
mensen: door het woord te horen. Hoe krijgen mensen jeukende oren? Door te luisteren naar goed
klinkende leraren.
Paulus vertelde Timotheüs dat er een tijd zal komen dat mensen niet meer willen leren en groeien. Ze
zullen denken dat ze alles weten wat ze moeten weten. Ze zullen de Schriften niet onderzoeken. Ze
zullen de rest van hun leven met de lepel gevoerd willen worden met zachtheid en honing en zullen
leerstellige uitdagingen weerstaan.
Mensen aansporen om tot kennis van de waarheid te komen, moeite te doen om de leer te horen,
aandachtiger te luisteren, is hard werken. Paulus noemt het de goede strijd van het geloof. Dit was het
gevecht waarvan Paulus zich terugtrok (2 Timotheüs 4:6-7).
“2 Tim. 4:6-7: 6 Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is
aanstaande.
7 Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden;
Paulus bereidde Timotheüs voor om een goede prediker te zijn die het woord predikt wanneer het
gelegen of ongelegen komt.
“2 Tim. 4:2: Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk (NBG = gelegen of ongelegen) ; wederleg, bestraf,
vermaan in alle lankmoedigheid en leer.
Een goede dienaar is niet iemand die mensen geeft wat ze willen horen, maar hen geeft wat ze nodig
hebben om hun geloof te versterken (1 Tim 4:6). Wat we allemaal moeten horen, is de gezonde leer.
“1 Tim. 4:6: Als gij deze dingen den broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus
zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt.

