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Het Woord van de Waarheid  
“recht snijden” 

http://www.middletownbiblechurch.org/dispen/rightlydi.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

 

“Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft  
te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt1” (2 Timotheüs 2:15). 

 
Dit vers is erg belangrijk voor diegenen onder ons die aansprakelijk zijn jegens de belangrijkste 
Herder van de kudde. God heeft ons 66 inerrante Bijbelboeken toevertrouwd die wij getrouw moe-
ten bestuderen, opdat de waarheid van Zijn Woord elke vezel van ons wezen deelachtig zou wor-
den. Daarna moeten wij ook anderen onderwijzen (2 Timotheüs 2:2). “U moet niet allemaal leer-
meesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ont-
vangen” (Jakobus 3:1). Wij horen deze ontzaglijke verantwoordelijkheid zeker niet licht op te vat-
ten. 
C. I. Scofield schreef een nuttig boekje. De titel ervan (Rightly Dividing the Word of Truth) is ont-
leend aan het hierboven gestelde vers van 2 Timotheüs 2:15. Het volgende is wat Scofield in de 
inleiding ervan schrijft: 

In 2 Timotheüs wordt de gelovige zeven karakters gepresenteerd. Hij wordt genoemd: 
1. Een zoon (vers 1-2) 
2. Een soldaat (vers 3-4) 
3. Een atleet (vers 5) 
4. Een landbouwer (vers 6) 
5. Een arbeider (vers 15-19) 
6. Een vat (vers 20-23) 
7. Een dienstknecht (vers 24-26) 

Bij elk van deze karakters is er een passende aansporing.  
Als een zoon wordt Timotheüs aangespoord gesterkt te worden in de genade. Genade gaat gepaard 
met zoonschap, net zoals wet gepaard gaat met dienstbaarheid, zoals we kunnen leren van de Gala-
ten. Als soldaat, wordt Timotheüs aangespoord verdrukkingen te lijden en niet verwikkeld te raken 
in zaken van levensonderhoud; dit zijn de juiste eigenschappen van een goed soldaat. Als een vat 
moet hij gereinigd worden en afgescheiden zijn. Als een dienstknecht mag hij geen ruzie maken, 
vriendelijk zijn voor allen, zachtmoedig, geduldig, enzovoorts voor elk van deze zeven aspecten van 
zijn leven als christen 

In vers 15 wordt hem verteld wat van hem een vereist wordt is als een arbeider: 
“Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen 
en die het Woord van de waarheid recht snijdt1” 
Het Woord van de Waarheid heeft juiste indelingen, en het moet evident zijn dat “een arbeider die 
zich niet hoeft te schamen” deze indelingen in acht zal nemen. Elke studie van het Woord die deze 
indelingen negeert moet in grote mate onproductief en verwarrend zijn. Vele christenen (die het 
Woord niet recht snijden) bekennen eerlijk dat zij de studie van de Bijbel een lusteloos werk vin-
den. Er zijn er nog veel meer die te beschaamd zijn om dit te erkennen. 

Het doel van dit boekje is de belangrijkste indelingen van het Woord van God aan te geven. 
 

1 Grieks orthotomeo: Strong’s 3718, “to make a straight cut, i.e. (figuratively) to dissect (expound) correct ly (the divine 
message):--rightly divide”. Dit woord betekent dus: “op correcte, juiste, terechte wijze ontleden of verdelen of snijden”. 

http://www.middletownbiblechurch.org/dispen/rightlydi.htm
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Scofield vervolgt dan in zijn beknopte, logische stijl, met een verklaring van de volgende bijbelse 
onderscheidingen: 
De verschillen tussen de Jood, de Heiden en de Kerk van God. 
De verschillen tussen de zeven dispensaties.  http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bedelingen.pdf 
De verschillen tussen de twee adventen (komsten) van Christus. 
De verschillen tussen de twee opstandingen. 
De verschillen tussen de vijf oordelen. 
De verschillen tussen wet en genade. 
De verschillen tussen de gelovige zijn positie en toestand. 
De verschillen tussen redding en beloning. 
De verschillen tussen gelovigen en belijders. 
Wanneer zulke verschillen niet onderscheiden en begrepen worden, is een grote verwarring het re-
sultaat daarvan. Bijvoorbeeld: de gereformeerde theologie faalt er vaak in een onderscheid te maken 
tussen de twee opstandingen en tussen de verschillende oordelen, en het resultaat is dat zij één al-
gemene opstanding leren die plaatsvindt aan het einde van de wereld. Dit zou te vergelijken zijn 
met een professor geschiedenis die terugblikt naar de 20ste eeuw en daarbij zegt dat WOI en WOII 
en de Vietnamoorlog en de Golfoorlog in feite één gigantische oorlog waren die niet als afzonder-
lijke oorlogen zouden mogen behandeld worden. Ik zou hem niet graag hebben als mijn professor 
geschiedenis! Ik zou uitermate in de war raken bij de geneigdheid van deze professor om alle dis-
tincties te vervagen en alles bij elkaar te gooien tot één geheel! 
Laten we nu terugkeren naar ons vers: 
Beijver - Dit woord betekent “wees ijverig, doe elke inspanning, zet u tenvolle in”. Dit woord komt 
ook voor in Efeziërs 4:3: “en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band 
van de vrede”. Ook komt het voor in Hebreeën 4:11: “Laten wij ons dan beijveren om die rust bin-
nen te gaan”. 
om uzelf welbeproefd voor God te stellen - Wij moeten elke inspanning doen om ons welbeproefd 
voor God te stellen als goedgekeurde arbeiders! Als we voor de rechterstoel van Christus zullen 
staan willen we Hem horen zeggen: “Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw 
geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer” (Mattheüs 25). Wij willen 
Gods goedkeuring, niet enkel voor hoe wij leven, maar ook voor hoe wij Zijn Woord bestuderen. 
als een arbeider die zich niet hoeft te schamen - Bijbelstudie is hard werk maar wel erg lonend. 
Er zijn kostbare edelstenen te vinden, maar dat vinden omvat hard werken en grote inspanningen. 
Graafwerk is niet gemakkelijk. Spurgeon zei: “er zijn sommige kostbare stenen die ontdekt kunnen 
worden door zelfs de reizende man, maar de massa van het goud is verborgen in de buik van de 
aarde, en zo zal hij die geestelijk rijk wenst te worden moeten graven in de Schrift. U moet neer-
gaan in de diepten, en u moet daar alles doorgraven tot u uiteindelijk de schat vindt”. Moge het zijn 
dat wij gevonden worden onder hen die “arbeiden (tot het punt van uitputting) in het Woord en in 
de leer” (1 Timotheüs 5:17). Wee hen die luie en trage arbeiders zijn, zij die beschaamd zullen staan 
voor Christus, wegens hun nalaten van “Geef acht op uzelf en op de leer” (1 Timotheüs 4:16). 
die het Woord van de waarheid recht snijdt - Het woord “recht snijden” betekent letterlijk “op 
correcte, juiste, terechte wijze ontleden of verdelen of snijden”. 

2 Timotheüs 2:15 
“recht snijden” 

Grieks: orthotomeo 


ortho = recht 
tomeo = snijden 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bedelingen.pdf
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De bijbelstudent moet erg zorgvuldig het Woord van God snijden en verdelen om het op een juiste 
manier te kunnen begrijpen. Als illustratie hiervan kunnen we de dissectie van een menselijk li-
chaam in beschouwing nemen. In medische scholen werken de studenten met een menselijk lijk. 
Het is erg moeilijk over het menselijke lichaam te leren zonder dat men zo’n menselijk lichaam 
ontleedt. 
De medische student moet zich eerst realiseren dat het lichaam heel zorgvuldig moet ontleed wor-
den. Je kan het niet doen door het lichaam door een houthakselaar te halen of door een lomp sla-
gersmes te gebruiken. Maar met de juiste instrumenten en gespecialiseerde scalpels (ontleedmessen) 
kunnen de juiste sneden aangebracht worden. Het hele doel van de dissectie is te leren over het 
menselijke lichaam. Als de student het menselijke lichaam onderzoekt is hij op zoek naar zowel 
overeenkomsten als verschillen. Hij ziet aders en slagaders die soms op elkaar lijken maar soms ook 
niet. De dunne darm is niet gelijk aan de dikke darm, enz. 
De medische student noteert ook dat er sommige dingen zijn die doorheen het lichaam lopen maar 
er zijn andere dingen die gevonden worden in slechts één sectie van het lichaam. Voorbeeld: het 
circulerende systeem gaat doorheen het lichaam, en het zenuwstelsel doordringt het hele lichaam, 
maar het digestieve systeem stroomt enkel in de bovenste helft van het lichaam en niet in de benen. 
Hetzelfde is waar voor het ademhalingsstelsel. Het voortplantingssysteem is zelfs nog meer geloka-
liseerd. 
Op dezelfde manier, als we Gods Woord bestuderen, moeten we het Woord van de waarheid zorg-
vuldig ontleden. We moeten onderzoeken welke dingen overeenkomen en welke dingen verschillen. 
Bijvoorbeeld, Johannes de Doper, de Heer Jezus, de twaalf discipelen en de zeventig discipelen 
predikten allen dezelfde boodschap: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” 
(Mattheüs 3:2; 4:17; 10:7; Lukas 10:9). Dit is een voorbeeld van overeenkomst. De opdracht gege-
ven door Christus aan de discipelen in Mattheüs 10 was enkel voor Israël bedoeld, niet voor de 
Heidenen en niet voor de Samaritanen (Mattheüs 10:5-6). De opdracht van Christus aan de discipe-
len na de opstanding was echter bedoeld voor alle naties, inbegrepen de Samaritanen en de Heide-
nen (Mattheüs 28:19; Markus 16:15; Lukas 24:47; Handelingen 1:8). Dit is een voorbeeld van een 
duidelijk verschil. 
Er zijn vele dingen die nodig moeten onderscheiden worden. Bepaalde verschillen moeten erkend 
en begrepen worden. Bijvoorbeeld, slangen zijn slangen, maar de meeste mensen willen onder-
scheid maken tussen een kousenbandslang en een dodelijke ratelslang. Paddenstoelen zijn padden-
stoelen, maar wie paddenstoelen wil zoeken om te eten moet een verschil maken tussen de soorten 
die eetbaar zijn en de soorten die dat niet zijn en die zelfs giftig kunnen zijn. Zo zijn er ook vele 
dingen in Gods Woord die nodig zorgvuldig onderscheiden moeten worden. 
De ijverige arbeider merkt ook op dat er bepaalde dingen zijn die doorheen de Bijbel gevonden 
worden. Hier enkele voorbeelden: 
1) de weg van de redding - altijd “door genade, door geloof”; 
2) de natuur en het karakter van God - Hij verandert nooit; 
3) de natuur en het karakter van Satan; 
4) de zondigheid van de zonde; 
5) de boosheid van het bedrieglijke menselijke hart; enz. 

Er zijn andere dingen die niet doorheen de Bijbel lopen: 
1) ooit offerden aanbidders een lam, maar dat is vandaag niet meer het geval; 
2) onder de wet was er bepaald voedsel dat men niet mocht eten, maar vandaag is het voormalige 
onderscheid in voedsel is weggenomen: “Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is 
verwerpelijk” (1 Timotheüs 4:4); 
3) sommige dieren zijn vandaag wild en carnivoor, maar in de toekomst zal dat niet meer zo zijn 
(Jesaja 11); 
4) Gods tempel was een schitterend gebouw maar vandaag is Gods tempel een lichaam van gelovi-
gen (1 Korinthiërs 3:16); enz. 
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Dit was het doel van Scofield’s boekje, Rightly Dividing the Word of Truth. Het werd geschreven 
om gelovigen dingen in Gods Woord te helpen begrijpen die nodig moeten onderscheiden worden. 
Als wij de rechterstoel van Christus (deze is voor gelovigen) verwarren met het oordeel voor de 
Grote Witte Troon (deze is voor ongeredden) dan kan enkel verwarring het gevolg daarvan zijn. Als 
een Schriftpassage spreekt over een belijder en we denken dat deze passage spreekt over een ware 
gelovige, dan kunnen we gemakkelijk ten prooi vallen aan de dwaling dat een gelovige zijn redding 
kan verliezen (er is een groot verschil tussen het belijden van Christus en het bezitten van Christus - 
1 Johannes 5:12).  

Voor een bespreking van sommige belangrijke verschillen, zie: 
 “De verschillen onderscheiden: de twee komsten van Christus, de vijf oordelen, de twee op-
standingen”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dispensaties-h13.pdf . 
Moge de God van waarheid ons in staat stellen zorgvuldig en recht Zijn kostbare Woord te ontle-
den, opdat Gods Woord zou zeggen wat het te zeggen heeft. Mochten wij tot hen behoren zijn die 
beven voor Zijn Woord (Jesaja 66:1-2). 
 

 

 

Zie nu verder: 
o “Licht op de bedelingen (dispensaties)”:  

http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm 
o “Bestudeer de Bijbel dispensationeel”: 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dispensationalisme.pdf 
o “De grootste mislukking in het kerktijdperk”: 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kerkfaling.pdf  
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