MSB 202

MORE SEED AND BREAD
KORTE BIJBELSE BOODSCHAPPEN VAN

THE WORD OF TRUTH MINISTRY
oprichter: Otis Q. Sellers -- directeur: David R. Hettema

Recht snijden
Door John C. Ribbens
Het christendom van deze tijd lijdt aan acute ondervoeding. Dit gebrek blijkt duidelijk uit de
vijandigheid binnen veel grotere kerkelijke gezindten. De sociale toestanden zijn een zware last
geworden op de schouders van zowel geestelijkheid als leken. Er bestaat onder onze jeugd veel
opstandigheid tegen veel bij het belijdend christendom behoort. Mensen die met het oog op deze
godsdienstige verwarring eerlijk zoeken naar de waarheid worden belaagd door oneindig veel
vragen. De meesten kunnen het bijna niet geloven wanneer tegen hen gezegd wordt dat het niet
alleen mogelijk is, maar ook zeer de moeite waard is om zich te houden aan een religieloos
christendom.
Er bestaat naar mijn overtuiging een manier van leven in de tegenwoordige bedeling van de genade
Gods die echt bevredigend is. Zonder te willen opscheppen, kan ik beweren dat een eigenschap van
geestelijk leven het directe gevolg is van een oprechte keus voor het belangrijke principe van 'recht
snijden.'
Het principe van 'het Woord der waarheid recht snijden' (II Timotheüs 2:15, St.Vert), is absoluut
essentieel om alles wat God ooit heeft gedaan, wat Hij op dit moment doet en wat Hij nog zal gaan
doen op waarde te schatten. Ik beweer een student van de Bijbel te zijn die het Woord recht snijdt.
Alleen al het uiten van een dergelijke bewering doet mensen vaak de wenkbrauwen optrekken en
lokt reacties uit over sektarisme. Daar trek ik me niets van aan, omdat ik weet wat de apostel Paulus
heeft gezegd: Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een secte noemen, inderdaad de
God der vaderen vereer (Handelingen 24:14).

Ik blijf erbij dat mensen, tenzij zij zich losmaken van de boeien van de godsdienstige tradities, nooit
echt zullen begrijpen wat God Zich voorgenomen heeft te doen, en nog minder Hem zullen
begrijpen… in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn (Colossenzen 2:3). De psalmist
David heeft gezegd: Er waren er, die met schepen de zee bevoeren, die handel dreven op de grote
wateren. Zij zagen de werken des HEREN en zijn wonderen in de diepte (Psalm 107:23-24). Er zijn
maar erg weinig mensen bereid zich te begeven op wateren die nog niet in kaart zijn gebracht,
althans wanneer het gaat om de geestelijke dingen. Maar toch kan de gelovige alleen door een
onafgebroken zoeken naar de waarheid en door progressieve Bijbelstudie het voorrecht ontvangen
de geweldige perspectieven te zien die onze God verheerlijken. Alleen als men zich inzet om
volkomen eerlijk te zijn in de omgang met het geïnspireerde Woord van God kan hij de antwoorden
beginnen te ontdekken op de vele vragen waar mensen tegenwoordig door gekweld worden.
Romeinen 11:33-36 geeft ons een nadere verklaring van alles wat van belang is voor de ware kennis
van God. Lees dit gedeelte biddend. Hoeveel mensen zijn bereid om deel uit te maken van deze
rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods? Hoe ondoorgrondelijk, dat wil zeggen onnavolgbaar, zijn
Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn de wegen van God. Wie kent de geest van de Heer en met wie
heeft Hij raad gehouden (Jesaja 40:13-14)?
Hoe komt het toch dat mensen tegenwoordig zo in de war zijn? Waarom wordt het hart van velen zo
vervuld van vijandschap? Hoe is het besluiteloosheid van deze maatschappij ontstaan waarin zulke
grote materiële welvaart geleid heeft tot zulke geestelijke armoede? Is dat omdat God niet bestaat,
of omdat het Hem niets uitmaakt? Komt het doordat "de kerk zijn missie is kwijtgeraakt"? Komt het
omdat de mens God de rug heeft toegekeerd?
Ieder antwoord dat de zoekende geest bevredigt zal moeten komen uit de vaste overtuiging dat de
enige bron van Gods waarheid gevonden wordt in het boek dat wij de Bijbel noemen. Er bestaat geen
ander fundament.
In het bestuderen van de Bijbel moet men het principe in praktijk brengen van het recht snijden van
de Schrift. Dit principe wordt in II Timotheüs 2:15 naar voren gebracht. Hierin geeft Paulus het
volgende aan: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet
beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt (Statenvertaling). Let goed op wat Paulus
hier zegt:
1. We moeten door God en alleen door Hem beproefd zijn als het gaat om het kennen van Zijn
wil. Ik hoor mensen geregeld zeggen: maar in mijn kerk wordt dit of dat geleerd. Geliefden,
wat is belangrijker, wél beproefd bevonden te worden door God betreffende de dingen die
we geloven, of acceptabel zijn voor de denominatie of religieuze organisatie waartoe men
zou behoren? Ik stem in met de verklaring van de apostel Paulus: Voorzeker, ik acht zelfs
alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here dat alles te boven gaat…
(Filippensen 3:8).
2. Maar Paulus voegt hier het feit aan toe dat we arbeiders moeten zijn die niet beschaamd
staan. Dit Griekse woord voor ´niet beschaamd´ duidt op de houding en het gedrag van
iemand die Gods Woord bestudeert en de waarheid zoekt. Paulus, die er op voorhand van
uitging dat deze geestelijke houding voor sommigen problemen zou opleveren, zegt in
II Timotheüs 1:8, Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij, zijn

gevangene, maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God.
3. Ten slotte stelt Paulus in II Timotheüs 2:15 de noodzaak vast van het recht snijden van het
Woord der waarheid. Het woord voor 'recht snijden' is een tegenwoordig actief deelwoord
van het Griekse werkwoord ORTHOTOMEO dat alleen hier voorkomt in het Nieuwe Testament.
Het komt voor in Spreuken 3:6 en 11:15. In Spreuken 3:6 wordt ons gezegd te vertrouwen op
de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan
zal Hij uw paden recht maken. Als u dit principe van recht snijden toepast in uw leven, ook in
deze tijd van Gods zwijgen, zult u ontdekken dat Hij achter de coulissen werkt om u op de
rechte weg te brengen, in het bijzonder waar het Zijn Woord betreft.
Recht snijden is het in praktijk brengen van het principe het Woord der waarheid de weg te laten
wijzen die leidt tot een volkomen begrip van de feiten die in Gods Woord zijn genoemd.
Laat mij hiervan een voorbeeld geven. Lees Marcus 16:15-18. Als er ooit een gedeelte van de Schrift
aan de martelpaal van de schriftuitleg is gebonden, dan is dit het wel. Welke waarheid wordt hier
precies naar voren gebracht?
1. Het is de Heer die spreekt;
2. Hij richt zich tot de elf discipelen;
3. De instructies zijn hun gegeven met het oog op, en met de zekerheid dat, precies dit zal
gebeuren met mensen wanneer ze gaan geloven;
4. Zij die zouden geloven, zouden boze geesten uitwerpen, in nieuwe tongen spreken, d.w.z. in
talen die hun vreemd zijn, slangen opnemen, iets dodelijks dringen zonder dat ze er fysieke
schade van ondervinden, handen op zieken leggen met de garantie dat dezen onmiddellijk
herstellen.
Denk eens na over het volgende:
Wanneer heeft u voor het laatst boze geesten uitgeworpen?
Wanneer heeft u voor het laatst, zonder deze te hebben geleerd, in een verstaanbare taal gesproken
anders dan uw moedertaal?
Wanneer heeft u voor het laatst een giftige slang opgepakt, of een giftige drank gedronken zonder
daar negatieve gevolgen van te ondervinden?
Wanneer heeft u door het opleggen van handen een terminaal zieke directe en volkomen
gezondheid geschonken?
Veronderstel eens, voordat u antwoord geeft op deze vragen, dat u gevraagd werd voor de
Almachtige God te staan en dat u gezegd werd dat u te maken zou krijgen met goddelijke vergelding
of de dood als u leugens zou vertellen. Gelooft u dat u in alle eerlijkheid (één van) deze vragen
bevestigend kunt beantwoorden?
Petrus heeft in Handelingen 3:6-8 het volgende gezegd: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb
geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel! En hij greep hem bij de rechterhand
en richtte hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels stevig, en hij sprong op en stond en liep
heen en weer en hij ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende.

Kunnen we op een of andere manier een verklaring vinden voor het feit dat onze ervaringen in de
tegenwoordige tijd niet overeenstemmen met die van de gelovigen in de dagen van Petrus? Ik geloof
dat het antwoord gevonden wordt in een juiste toepassing van het grote principe van recht snijden.
Met mijn hele hart geloof ik dat in de Handelingenperiode en tijdens het leven van de apostelen allen
die geloofden door hun bediening boze geesten konden uitdrijven, dodelijke drank konden dringen,
hun handen konden opleggen op zieken en konden genieten van de krachten van God op een
positieve en aanwijsbare wijze. Ik ga ervan uit dat geen enkele gelovige die leeft in de huidige
bedeling van genade dit gezag van God heeft ontvangen. Het grote werk van God om in toenemende
mate de zegeningen van Zijn welwillende en weldadige heerschappij op de aarde te brengen is
'tijdelijk' stopgezet bij Handelingen 28:28, opdat God zonder voorbehoud Zijn actieve en passieve
genade zou kunnen tonen. Gedurende de afgelopen 2.000 jaar menselijke geschiedenis heeft God
niets anders gedaan dan liefde en genade tonen aan hen die dat niet verdienen. Elke uiting van
aanwijsbare wonderen is volkomen gestopt aan het eind van de Handelingenbedeling. Vanaf dat
moment is het genade die als een grote rivier heeft gestroomd. Geen menselijke gebeurtenis of
overheid is in staat geweest deze stroom van genade te verminderen of te vertragen.
Deze heerschappij van volkomen en absolute genade zal echter niet voor altijd blijven bestaan. In de
woorden van de psalmist David: Onze God komt en zal niet zwijgen... (Psalm 50:3).
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