
                                                          Het volgen van mensen 

                                                                Door: Pastor Kevin Sadler 

Er is een neiging in onze menselijke natuur om tot het uiterste te gaan, en sommigen geven extreme 

toewijding aan een geestelijk leider. Er kan een geloof zijn in de onfeilbaarheid van degene die ze 

kiezen te volgen. Als er een ongezonde leer aanwezig is, in hun onderwijs en overtuigingen, wordt die 

vaak onder het tapijt geveegd vanwege loyaliteit aan een man in plaats van aan het Woord. 

“1 Kor. 3:4: Want als de één zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet 

vleselijk?  

Zoals de Korinthiërs deden, vinden we nog steeds leden van het Lichaam van Christus die de ene 

geestelijke leider verdedigen boven de andere. Dit veroorzaakt verdeeldheid en twist in de kerk (1 Kor. 

1:10-12). Het is belangrijk voor ons om te onthouden dat hoe effectief of welsprekend een Bijbelleraar 

ook is, hij ook maar een mens is; hij maakt fouten en hij heeft tekortkomingen en zwakheden. We 

moeten altijd “Berean” zijn in wat wordt onderwezen in Gods Woord (Handelingen 17:11), inclusief 

wat wordt onderwezen door degenen die we vertrouwen. 

“1 Kor. 3:5: Wie is dan Paulus, en wie is Apollos, anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en 

dat, gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft? 

Predikers en leraren van het Woord zijn dienaren om mensen tot Christus te brengen en hen in het 

geloof te bevestigen. Het is onverstandig om dienaren tot de rang van meester te verheffen. Terwijl 

we "hen zeer hoog in liefde zouden moeten achten ter wille van hun werk" (1 Thess. 5:13), behoort 

onze toewijding aan de Heer Jezus Christus. Als we een sterfelijk mens volgen, stevenen we af op 

teleurstelling. Maar we zullen nooit teleurgesteld zijn als we onze ogen op de Heer gericht houden. 

Aan de andere kant van de medaille kunnen zonde, egoïsme en trots sommige predikanten en leraren 

ertoe brengen om het volgende te verlangen, aanbidding te accepteren en zichzelf op te stellen als de 

autoriteit op het gebied van de Schrift. We moeten oppassen voor dit soort houding onder geestelijke 

leiders. De ware herder is iemand die mensen niet naar zichzelf laat wijzen, maar naar de Heer, "opdat 

Hij in alle dingen de voorrang zou hebben" (Kol. 1:18). Godvruchtige leiders verlangen dat Gods volk 

Christus, Zijn Woord en de gezonde leer volgt. 

“1 Kor. 3:6-7: 6 Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft den wasdom gegeven. 7 Zo 

is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die den wasdom geeft.  

Paulus laat zien waarom we nooit mogen roemen in een mens in de bediening. Hij leert dat de dienaar 

die de zaden van het evangelie plant, niets is. Evenzo is de dienaar die de zaden van het evangelie 

drenkt niets. De mens heeft niet de kracht om geestelijk leven of vrucht voort te brengen. "Maar 

God", de God Die de groei, het leven en de vrucht geeft in de bediening, Hij is alles. Onze focus zou dus 

NIET moeten liggen op het volgen van deze leider of die man.  

In de Kerk moeten we één zijn in ons verlangen om de Heer te volgen en God  de eer en glorie te geven 

die Hij terecht verdient. 

“1 Kor. 3:21a: Niemand dan roeme op mensen………………………..”. 

 

 

 


