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Vervalst het Woord van God niet
Zac Poonen
In 2 Korintiërs 4:2 kunnen wij lezen dat Paulus zegt; “..wij hebben de
schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en
vervalsen ook niet het Woord van God.."
Wij kunnen nooit in Gods rust binnen gaan wanneer er iets van oneerlijkheid of
sluwheid in ons leven is. Er waren in het verleden een of twee broeders die zich bij
ons als gemeente hadden aansloten (zij zijn inmiddels afgevallen) en die erg begaafd
en intelligent waren. Zij waren echter ook erg sluw. God kan mensen met veel gaven
en intelligentie goed gebruiken wanneer zij recht door zee, oprecht en nederig zijn.
God zal de sluwe mens echter in de val van zijn eigen sluwheid laten lopen. 1
Korintiërs 3:19: “Hij vangt de wijzen in hun sluwheid.” En dat is wat God deed bij de
twee broeders. Net als Haman hingen zij uiteindelijk zelf aan de galg die zij voor
anderen opgezet hadden. Sluwe broeders en zusters kunnen lang overleven in een
gemeente, omdat God, lankmoedig en barmhartig las Hij is, hen veel tijd geeft om
tot inkeer te komen. Maar wanneer zij zichzelf hier niet van zuiveren, dan zullen zij
in een geestelijk gemeente niet overleven. ”Daarom blijven de goddelozen niet
staande in het gericht, de zondaars niet in de ge meenschap van de rechtvaardigen”
(Psalm 1-5)
Wanneer u een bruikbaar onderdeel wilt zijn van het lichaam van Christus, begin
dan hiermee: “geef alle sluwheid en oneerlijkheid op, geef alle schaamteloze dingen
op en stop met het vervalsen van Gods Woord waardoor het voor u beter uit komt”.
Er zijn twee manieren waarop men het Woord van God kan vervalsen.
Eén manier is door compromissen te sluiten ten aanzien van de normen in Gods
Woord, wanneer deze betrekking hebben op iemands eigen leven, of wanneer het te
maken heeft met een goede vriend of een trouwe aanhanger. Jezus zou zelfs iemand
die zo dicht bij Hem stond als Petrus terecht wijzen door te zeggen: “Ga achter Mij,
satan”, omdat Petrus iets suggereerde dat tegen Gods wil inging. Wij moeten de
normen die God in Zijn Woord aangeeft niet vervalsen om onze fouten of die van
onze vrouwen te verbergen, of om een familielid, broeder, zuster, goede vriend, of
rijk persoon tegemoet te komen en daarmee een plezier te doen. Wij moeten er voor
zorgen dat wij geen familie hebben die dichter bij ons staat dan Gods Woord op zich
– zulke vriendschappen kunnen nooit een geestelijk gemeenschap zijn.
De tweede manier waarop men Gods Woord kan vervalsen is door de uitleg ervan
zodanig aan te passen, dat het past bij de bevooroordeelde theologie of
gedachtegang van de toehoorders. Laten wij een voorbeeld hiervan geven: De leer
van de doop in de Heilige Geest. De waarheid hier over staat erg duidelijk en simpel
omschreven in het begin van de eerste vijf boeken van het Nieuwe Testament. (zie
hiervoor: Mattheüs 3:11, Markus 1:8, Lukas 3:16, Johannes 1:33 en Handelingen
1:5). Toch is het vandaag de dag bijna onmogelijk om Broeder- en Baptisten
groepen te doen geloven dat Jezus hen vandaag kan dopen in de Heilige Geest –
omdat zij vanaf hun jeugd gehersenspoeld zijn met het gedachtegoed dat “zij alles
ontvangen hebben op het moment dat zij tot bekering kwamen”. Wanneer zij eerlijk
zouden zijn, dan moeten zij toegeven dat er geen stromen van levend water uit hun
leven komt, zoals Jezus zei dat er gebeurt wanneer men gevuld is met de Heilige

Geest. Zij willen jammer genoeg de waarheid niet onder ogen zien. Wanneer zij het
Woord lezen met betrekking tot de doop in de Heilige Geest, dan passen zij deze
woorden zodanig aan dat het past bij de theologie van hun kerkelijke groepering.
Dit is intellectuele oneerlijkheid en vervalsing van Gods Woord.
Een eerlijk en oprechte gelovige zal, wanneer hij wordt geconfronteerd met een
moeilijk Bijbelvers, zeggen dat de uitleg niet past binnen de leer waar hij altijd in
geloofd heeft en dat hij er, door God, meer duidelijkheid over moet krijgen. Voor
zulke gelovigen is er goede hoop.
Eerlijkheid en nederigheid zijn net een tweeling. Zij gaan in een mens altijd
samen. Zij zijn als de twee zijden van een muntstuk. De één kan niet zonder de
ander. Wanneer u oprecht nederig bent dan bent u ook eerlijk. Het erkennen van
sluwheid wordt gedaan door u zelf te vernederen. Wanneer u oneerlijkheid afwijst
dan wijst u eigenlijk een deel van uw trots of.
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