“Ga niet boven hetgeen geschreven staat”
1 Korinthiërs 4:6
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 of HSV. M.V. Update 8-9-2018

Soms hoort men dat sommigen Paulus’ woorden “want wij kennen ten dele”1 (1 Korinthiërs 13:9)
foutief interpreteren en als een excuus gebruiken om zich bezig te houden met geestelijke ‘kennis’
waarover de Bijbel geen openbaring geeft. Die Schriftplaats is dan voor hen een vrijbrief geworden
voor fantastische speculaties. Schrijvers zoals b.v. Tolkien, C.S. Lewis, die zich christen noemden,
propageren zulke buitenbijbelse fantasieën. (Over “In de Ban van de Ring” van Tolkien, Harry Potter en C.S. Lewis kan u trouwens waarschuwingen lezen op mijn site onder “Sektarisme & dwalingen”2 en “Duivel & demonen”3, of rechtstreeks onder www.verhoevenmarc.be).
Je mag er dan niet op wijzen dat zulke auteurs buitenbijbels (laat staan occult!) bezig zijn want wij
allen zouden ‘slechts’ ten dele kennen en ‘dus’ mogen en kunnen wij hen niet bekritiseren. (Zie
voor een juiste verklaring van 1 Korinthiërs 13:9: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor13.pdf )
Ik vraag mij af wat sommige christenen dan denken wàt deze dwaalprofeten eigenlijk “kennen” dat
zo nodig gepubliceerd moet worden (overigens in grote oplagen en met veel winst). Is de Bijbel als
kennisbron dan niet toereikend, genoegzaam voor ons? Los van het gebod dat wij niets aan de
Schrift mogen toevoegen (!) is het duidelijk wat Paulus aan Timotheüs schrijft:
“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen,
te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” (2 Timotheüs 3:16).
Wij hoeven daarom voor geestelijke kennis niet verder te gaan dan wat geschreven is. Ik vind een
tekst als 1 Korinthiërs 4:6 daarom zo krachtig. Spijtig dat dit vers in de oude Statenvertaling niet
goed tot zijn recht komt. Ik geef hem hierna weer, met commentaar over de grondtekst:
“En deze dingen, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos bij gelijkenis toegepast, om uwentwil;
opdat gij in ons zoudt leren, niet te gevoelen* boven hetgeen geschreven is, dat gij niet, de een
om een ander, opgeblazen wordt tegen de ander” (1 Korinthiërs 4:6, Statenvertaling 1977).
* Gr. mathète, van mathèsis: leren, onderricht, opvoeding; (dorst naar) kennis; wetenschap. Vgl.
mathètès: leerling, en mathètikos: het leren betreffend. (Prisma G/N).
Ik ben geen voorstander van de NBG-vertaling4, laat staan de recentste moderne vertalingen5, maar
de vertaling uit het Grieks van dit vers is in de NBG-vertaling beter:
“Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons (voorbeeld) zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat…” (NBG 1951).
Inmiddels is er de Herziene Statenvertaling (HSV), en deze vertaalt dit vers nu ook correct:
“Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u toegepast op mijzelf en Apollos, met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat …”
Het gaat dus in dit vers over het streven naar geestelijke kennis bóven wat er geschreven is. Wij
moeten niet willen uitreiken boven hetgeen ons hiervan geopenbaard is in de Schrift.
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Zie voor een juiste uitleg http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor13.pdf !!
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Zie http://www.verhoevenmarc.be/#Dwalingen
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Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Corrupties_NBG.pdf
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Zie http://www.verhoevenmarc.be/bijbelcorrupties.htm
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Dit is in overeenstemming met het gebod dat wij niets aan de Schrift mogen toevoegen (of afnemen), zoals weergegeven in Deuteronomium 4:2; 12:32; Spreuken 30:5-6; 2 Korinthiërs 11:3; Galaten 1:8-9; Openbaring 22:18-19. Hierna enkele voorbeelden:
“Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.
Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te
zijn” (Spreuken 30:5-6).
“Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan
wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik
ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt [= van de
toenmalige apostelen], die zij vervloekt” (Galaten 1:8-9).
Juist door het zondige streven van de mens naar hogere geestelijke kennis, is de zondeval er gekomen! Satan zei tot Eva:
“… en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed
was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig
was om er verstandig door te worden” (Genesis 3:5-6).
Laat u dus niet in met het slangenvergif van buitenbijbelse of occulte ‘kennis’ en de auteurs die dat
produceren. Leer het principe:
“De verborgen dingen6 zijn voor de HEERE, onze God; maar de geopenbaarde zijn voor ons
en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen”
(Deuteronomium 29:29).
Dezelfde waarschuwing gaat op voor menselijke, ijdele hersenspinsels, de ten onrechte zo genoemde kennis die welig tiert en waartegen Paulus meermaals waarschuwde:
“En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen … Pas op dat
niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus”
(Kolossenzen 2:4, 8).
“O Timotheüs, bewaar het u toebetrouwde pand, ga onheilig, zinloos gepraat uit de weg en de
tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis” (1 Timotheüs 6:20).
Ware wijsheid en de voor ons nuttige geestelijke kennis ligt besloten in Christus en Zijn Woord:
“…Christus; in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen7 zijn”
(Kolossenzen 2:1-3).
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Kantt. 35 Statenvertaling: “De verborgen dingen: Mozes, van veel grote, ook toekomende dingen gesproken hebbende
en nog zullende spreken, bedwingt in Deuteronomium 29:29 de curieusheid en nieuwsgierigheid van wijders te onderzoeken hetgeen in Gods raad verborgen is, en beveelt het volk te blijven binnen de palen van zijn geopenbaard woord,
om dat te onderzoeken, te geloven en daarnaar te leven”.
7

Kantt. 12 Statenvertaling: “Verborgen zijn: Dat is, begrepen of besloten zijn. Doch de apostel gebruikt het woord
verborgen, omdat de natuurlijke mens deze dingen niet begrijpt, maar dat zij geestelijk worden onderscheiden;
Mattheüs 11:25; 1 Korinthiërs 1:23”.
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