Leven en Leer
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Uit een e-mail die ik ontving dd. 20-6-2009:
“Uit uw website blijkt heel duidelijk dat u erg ‘waarheid-gevoelig’ bent. En dat is een goede
zaak. We moeten echter niet uit het oog verliezen dat de waarheid niet in de eerste plaats een
leerstelling is … Het gaat niet in de eerste plaats om leer maar om Leven! Leven is Licht. Leven
is kracht …”
Deze redenering, en soortgelijke, hoor ik erg vaak, maar ze is grondig fout. Geestelijk leven mag
geenszins losgekoppeld worden van doctrine (leer). Leven zonder leer is dood. Geestelijk leven
KAN NIET ZONDER doctrine want doctrine is haar vaste fundament, haar grondslag. Evenzo kan
het geestelijk nakomen van doctrine niet anders dan geestelijk leven opleveren.
Worldwide Impact, een Campus Crusade for Christ publicatie, 1972:
“Wij moeten de ondergeschikte onderwerpen [d.w.z.: leerstellige onderwerpen] die ons verdelen opzij zetten … Men moet zich herinneren dat de echte kwestie Jezus Christus is, en dat wij
elkaar moeten liefhebben, zelfs al stemmen wij theologisch of filosofisch [of: leerstellig] niet
overeen. Ik wil u aanmoedigen dit principe van liefde en aanvaarding toe te passen bij al uw
christelijke vrienden, en van Christus het ware onderwerp te maken”. (Nadruk door M.V.)
Ziet u het? Christus wordt afgezonderd en boven Zijn leer gesteld. Helemaal in de lijn van de moderne uitspraak: “Doctrine verdeelt maar liefde heelt!” Men tracht doctrine los te koppelen van “leven”, in dit geval “liefde”, maar liefde zonder leer is even grote onzin als leer zonder liefde. Het ene
kan niet zonder het andere. Wil men dus liefde beoefenen, dan moet men zich eerst het leerstellige
fundament ervan eigen maken en zo leren WAT liefde precies is, wat ze OMVAT, tot WIE wij liefde tot uitdrukking moeten brengen, en HOE wij die liefde moeten beoefenen.
Doorgaans hoor ik de volgende foute argumenten:
“Doctrine verdeelt maar liefde heelt!”
“Het maakt niet zoveel uit wat u gelooft, zolang u elkaar maar ‘liefhebt’”.
“Het maakt niet zoveel uit wat u gelooft, zolang u Jezus maar ‘liefhebt’”.
“Het maakt niet zoveel uit wat u gelooft, zolang u ‘leven’ hebt”.
“Het maakt niet zoveel uit wat u gelooft, zolang u ‘vrede’ hebt”.
“Het maakt niet zoveel uit wat u gelooft, zolang u elkaar maar aanvaardt als medechristen”.
Nu, wat is de plaats die de Heer aan doctrine (leer) geeft? Lees goed
alle teksten:


Jezus zei: de mens zal van brood alleen niet leven, maar van elk woord dat uit de mond van God
komt. Het gaat hier om de leer. (Mattheüs 4:4).



De Heer Jezus was beslist niet tolerant jegens de Sadduceeën, die leerstellig met Hem verschilden (zie Mattheüs 22:23-33 en vooral vers 29).



De menigte stond versteld van Jezus’ LEER (Mattheüs 22:33; Mattheüs 7:28-29).



De grote opdracht in Mattheüs 28:19-20 is leerstellig van aard: Mattheüs 28:19-20



Het kenmerk van een waar discipel is ook ware leer (Johannes 8:31-32).



Liefde is verbonden met waarheid of juiste leer (Johannes 14:15, 21-24; 1 Johannes 5:3).



Wij moeten volharden in de leer van de apostelen (Handelingen 2:42).
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De apostelen hadden met hun leer Jeruzalem vervuld (Handelingen 5:28).



Paulus volhardde in zijn bediening met compleet onderwijs (Handelingen 20:26-31)



Als wij onze medegelovigen echt liefhebben, zullen wij hen waarschuwen tegen valse leer en
valse leraren (Handelingen 20:29-31; Filippenzen 3:2; Kolossenzen 1:28).



Wij worden gered door te geloven in de juiste leer (Romeinen 6:17; 1 Johannes 5:20; 2 Johannes 9).



Wij moeten ons afkeren van hen die valse leer onderwijzen (Romeinen 16:17).



De liefde verblijdt zich in de waarheid en dat is leerstellige zuiverheid (1 Korinthiërs 13:6)



Het grote gevaar bij het verwaarlozen van de leer is meegesleurd te worden door elke wind van
leer (Efeziërs 4:14).



De relatie tussen waarheid en liefde: “ons in liefde aan de waarheid te houden”! (Efeziërs 4:15).



Wij moeten afstand nemen van wie “onge-regel-d” wandelt (2 Thessalonicenzen 3:5-6,14-15).



Geen valse leer mag onderwezen worden (1 Timotheüs 1:3).



Een leraar moet bezig zijn met het onderwijzen van de leer (1 Timotheüs 4:13).



Een prediker moet acht geven op de leer (1 Timotheüs 4:16).



Ouderlingen die arbeiden in het Woord en de leer moeten dubbel geëerd worden (1 Timotheüs
5:17).



Gezonde leer moet versierd worden met een godvruchtig leven (1 Timotheüs 6:1, 3; Titus 2:110).



Tegensprekers moeten weerlegd worden middels de juiste leer (Titus 1:9).



De maatstaf van onze prediking moet gezonde leer zijn (Titus 2:1).



God is bezorgd over leerstellige zuiverheid (Titus 2:7; 1 Timotheüs 1:3).



De Bijbel is ons gegeven voor de leer (2 Timotheüs 3:16).



Het Woord moet met volharding onderwezen (ge-leer-d) worden (2 Timotheüs 4:2).



Mensen keren zich tot valse leraars omdat zij de gezonde leer niet verdragen (2 Timotheüs 4:3).



De laatste dagen worden gekarakteriseerd door een afkeer van de gezonde leer (2 Timotheüs
4:3).



Wanneer mensen de waarheid (ware leer) afwijzen, dan rest hen enkel nog leugen (2 Timotheüs
4:4).



Liefde én Haat (jegens wetteloosheid) kunnen tegelijk voorkomen (Hebreeën 1:9)



Een opziener moet zich aan de leer houden om de kerk te beschermen (Titus 1:9).



Wij blijven in Christus door te blijven in de gezonde leer (1 Johannes 2:24-27).



Wij moeten in WAARHEID liefhebben (1 Johannes 3:18)



Wij manifesteren onze liefde voor de Heer Jezus door Zijn geboden (= leerstellig) te bewaren
(Johannes 14:21-24; 15:9-10; 1 Johannes 2:3-6; 5:2-3).



Ware christelijke liefde is gegrond in waarheid en gezonde bijbelse leer (2 Johannes 1; 3 Johannes 1).



De Apostel der Liefde kende het belang van waarheid en leer (2 Johannes 1-9)



Zij die niet in de leer blijven zijn niet van God en mogen niet ontvangen worden (2 Johannes 910).
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Johannes’ grootste vreugde was dat zijn kinderen in de WAARHEID wandelden (3 Johannes 3,
4)



Wij moeten ernstig strijden voor de ware leer (Judas 3)



Jezus heeft iets tegen valse leringen in de kerk (Openbaring 2:14-16).

WAARHEID
= WARE LEER !
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