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Wat de Bijbel zegt over theologisch dialoog
1. De Bijbel onderricht gelovigen niet te dialogeren met valse leraars en afvalligen, maar van hen af te scheiden.

Lees Romeinen 16:17-18 -- 2 Timotheüs 2:16-18; 3:5 -- Titus 3:10-11.
2. In het Nieuwe Testament zien we geen dialoog maar prediking.

De Schrift onderricht gelovigen niet te dialogeren met valse leraars maar de waarheid te prediken
tot hen, en hun dwalingen te berispen.
“Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht” (2 Timotheüs 4:1-2).
3. Theologisch dialoog is gebouwd op de onschriftuurlijke leer van christelijke eenheid.

Zie Kenmerk #4: “Nieuw Evangelicalisme wordt gekenmerkt door het verheffen van liefde en eenheid boven doctrine” in het boek New Evangelicalism: Its History, Characteristics, and Fruit.
4. Theologisch dialoog resulteert in het “dimmen van de retoriek”, afzwakken
van de volle aanklachten van ketterij en afvalligheid, en tot bedaren brengen
van de waarschuwingen.

Het is onmogelijk te dialogeren zonder dit te doen, maar dat is in strijd met de Schrift.
Greg Johnson van Standing Together Ministries in Utah zei dat we “moeten ophouden met het gooien van theologische stenen en beginnen lief te hebben zoals Christus ons bevolen heeft”. Dit is zijn
definitie van dialoog. Dus, het spreken van waarheid over ketterij wordt vergeleken met het “gooien
van stenen”, iets wat potentieel erg pijnlijk is, zelfs dodelijk. Maar in feite is het voluit prediken
tegen valse evangeliën en valse christussen, erg liefdevol en meelevend. Als een mens op weg is
naar de hel, maar in zijn illusie denkt dat hij op weg is naar de hemel, dan is het een daad van
hoogste christelijke liefdadigheid hem voluit te vertellen dat hij misleid is.
“Dimmen van de retoriek” en afzwakken van de volle aanklachten van ketterij is precies wat de
Bijbel niet doet en wat de apostelen en profeten niet deden en wat bijbelpredikers vandaag niet toegestaan zijn te doen.
Paulus noemde valse leraars “honden”1 en “kwade arbeiders”2 (Filippenzen 3:2). Van hen die het
evangelie verdraaien zegt hij: “die zij vervloekt” (Galaten 1:8-9). Hij noemde hen “slechte mensen
en bedriegers” (2 Timotheüs 3:13), “mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk” (2 Timotheüs 3:8), “valse apostelen, bedrieglijke arbeiders” (2 Korinthiërs
11:13). Hij noemde de namen van valse leraren en noemde hun leer “inhoudsloze praat” (2 Timotheüs 2:16-17). Hij waarschuwde voor “filosofie en inhoudsloze verleiding” (Kolossenzen 2:8). Hij
sprak van hun “bedrog … om op listige wijze tot dwaling te verleiden” (Efeziërs 4:14). Toen Ely1

SV kanttekening 5: “Dat is, let op de honden, en wacht u van de valse apostelen, die hij van dezen smadelijken naam
van honden noemt, om hun aard uit te drukken, dat zij onbeschaamd de rechte leraars met hunne lasteringen aanblaffen
en bijten.
2
SV kanttekening 6: “Dat is, die wel veel arbeid en moeite aannemen, maar om een kwade en verderflijke leer den
mensen in te planten”.
1

mas mensen trachtte mensen af te keren van het evangelie, verspilde Paulus geen tijd met dialogeren maar zei: “O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien?” (Handelingen
13:10). Hij waarschuwde voor valse leraars die de kerken zouden binnenkomen en noemde hen
“wrede wolven” (Handelingen 20:29) en hun prediking “de waarheid verdraaien” (Handelingen
20:30). Zij die de lichamelijke opstanding ontkenden wrrden “dwazen” genoemd (1 Korinthiërs
15:35-36). Hij waarschuwde voor valse christussen, valse geesten, valse evangeliën (2 Korinthiërs
11:1-4). Hij noemde valse leer “leringen van demonen” (1 Timotheüs 4:1). In de pastorale brieven
waarschuwde Paulus voor valse leraars en compromitteurs met vermelding van hun namen, 10 keer,
en dat is een voorbeeld dat de Geest van God heeft nagelaten voor de kerken.
Ook Petrus was geen dialogeerder. Hij heeft voluit gesproken tegen ketterij. Van de valse profeten
in zijn dagen en dezen waarvan hij wist dat ze nog zouden komen, noemde hij hun ketterijen “verderfelijke afwijkingen” en waarschuwde voor hun “snel verderf” (2 Petrus 2:1). Hij noemde hun
wegen “verderfelijk” en hun woorden “verzonnen” en zei “hun verderf sluimert niet” (2 Petrus 2:23). Hij waarschuwde voor de eeuwige hel (2 Petrus 2:4-9) en noemde hen “vermetel” en zei dat zij
“zichzelf behagen” (2 Petrus 2:10). Hij vergeleek hen met “redeloze dieren, geboren met een natuur
om gevangen te worden en te gronde te gaan” (2 Petrus 2:12) en legde hun bedrog bloot (2 Petrus
2:13). Petrus zit nu in de hoogste versnelling. Beschouw hoe hij zijn kleine “dialoog” beëindigt in 2
Petrus 2:14-21. Ik veronderstel dat een man als Petrus niet zou uitgenodigd worden in de oecumenische dialogen van vandaag. Misschien zou hij één keer uitgenodigd worden, maar geen tweede
maal!
Maar wat te zeggen van Johannes, de “apostel van liefde”? Hoe was zijn dialoogtechniek? Opnieuw
niet te affectief, want hij waarschuwde maar al te dikwijls voor antichristen (1 Johannes 2:18-19),
en noemde hen leugenaars (1 Johannes 2:22) en misleiders (1 Johannes 2:26 en 2 Johannes 7). Hij
zei dat zij de Zoon loochenen (1 Johannes 2:23) en dat zij God niet hebben (2 Johannes 9). Hij legde ook veel nadruk op het beproeven van de geesten (1 Johannes 4:1-3). Hij deed allerlei soorten
beweringen, zoals “Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt” (1 Johannes 5:19). Wie dacht hij wel te zijn! Johannes verbood de gelovigen zelfs valse leraars in hun huizen te ontvangen of hen te begroeten (2 Johannes 10-11). Het is niet mogelijk een dialoog te hebben
wanneer men zulke dingen doet.
In dit alles volgden de apostelen gewoon hun Heer, Die niet gekend was om Zijn zacht spreken of
geven-en-nemen dialogen, maar als een groot prediker. Hij schold de Farizeeën uit omdat zij de
weg van de waarheid verdierven en het evangelie van genade verdraaiden. Hij noemde hen huichelaars, witgepleisterde graven, blinde leiders, dwazen en blinden, slangen, een adderengebroed. En
dat was slechts één preek!
De Heer Jezus in Mattheüs 23 (HSV):
En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd
worden. 13 Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen
gaan, laat u er niet binnengaan. 14 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want
u eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang; daarom zult u des te zwaarder
oordeel ontvangen. 15 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reist zee
en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de
hel, tweemaal meer dan u bent. 16 Wee u, blinde leiders, die zegt: Wie gezworen heeft bij de
tempel, dat betekent niets; maar wie gezworen heeft bij het goud van de tempel, die is aan die
eed gebonden. 17 Dwazen en blinden, want wat is meer, het goud of de tempel, die het goud
heiligt? 18 En wie gezworen heeft bij het altaar, dat betekent niets; maar wie gezworen heeft bij
de gave die daarop ligt, die is aan die eed gebonden. 19 Dwazen en blinden, want wat is meer,
de gave of het altaar, dat de gave heiligt? 20 Wie daarom zweert bij het altaar, die zweert daarbij
en bij alles wat daarop ligt; 21en wie zweert bij de tempel, die zweert daarbij en bij Hem Die
daarin woont; 22 en wie zweert bij de hemel, die zweert bij de troon van God en bij Hem Die
daarop zit. 23 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van
de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten.
24 Blinde leiders, die de mug uitzift maar de kameel doorslikt. 25 Wee u, schriftgeleerden en
Farizeeën, huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar
van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. 26 Blinde Farizeeër, reinig eerst de bin2

nenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. 27 Wee u,
schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die
van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. 28
Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huichelarij
en wetteloosheid. 29 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bouwt de
graftekenen voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de rechtvaardigen, 30 en u
zegt: Als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, zouden wij er met hen niet aan meegedaan hebben het bloed van de profeten te vergieten. 31 Aldus getuigt u tegen uzelf, dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben. 32 Maakt ook u dan de maat van uw vaderen
vol! 33 Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?

Zelfs wanneer Hij een bezoek bracht in de huizen van de Farizeeën trachtte hij niet sociaal aanvaardbaar te zijn, en vermeed Hij niet dat zij in hun eigendunk werden beledigd. Het kon Hem niet
schelen dat Hij een volgende keer niet zou uitgenodigd worden. Hij sprak de waarheid, in liefde,
altijd, en daardoor werden velen van hen beledigd! Zij waren zo boos dat zij Hem trachtten te vermoorden.
5. Dialoog roept op voor “wederzijds respect”, maar dat is niet wat we zien in
de Schrift.

Jezus toont niet veel respect voor de Farizeeën die het volk naar de hel leidden door hun werkenevangelie. Paulus toonde niet veel respect voor ketters die de vroege kerken verstoorden. Hoeveel
respect toonde hij voor de volgende twee?: “En hun woord zal zich uitzaaien als kanker; onder hen
bevinden zich Hymeneüs en Filetus” (2 Timotheüs 2:17). Begreep Paulus dan niet dat zo’n taalgebruik de gevoelens van deze mensen zou kwetsen en zelfs hun gevoel van eigenwaarde zou verwonden? Vandaag zou de oecumenische menigte zeggen: “Paulus, hoe denkt u dat wij ooit een
goede dialoog met u kunnen hebben als u zo blijft spreken? Begrijpt u de nood aan christelijke eenheid dan niet? Waarom bent u zo hard en oordelend?”
6. Dialoog vereist “luisteren”, wat op zijn minst het herformuleren inhoudt
van wat de ander zegt, tot zijn tevredenheid.

Dialoog negeert het feit dat ketters liegen en hun dwaling trachten te verhullen of camoufleren. De
Bijbel waarschuwt herhaaldelijk voor de subtiliteit van bedrog van valse leraars. Jezus verwees naar
hen als wolven in schapenvacht (Mattheüs 7:15). Alhoewel zij wolven zijn, verhullen zij hun voorkomen. Paulus waarschuwde voor “bedrieglijke arbeiders” (2 Korinthiërs 11:13), “valse broeders”
die “spioneren” (Galaten 2:4), mensen die “op listige wijze tot dwaling verleiden” (Efeziërs 4:14),
voor de “huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid” (1 Timotheüs 4:2), voor “slechte mensen en bedriegers … [die] misleiden en worden misleid” (2 Timotheüs 3:13). Petrus waarschuwde voor hen die “u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten” (2 Petrus 2:3). Judas waarschuwde voor “binnengeslopen mensen” (Judas 4).
7. Dialoog resulteert in verzwakking van bijbelse overtuigingen.

De Bijbel waarschuwt: “Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden” (1 Korinthiërs 15:33).
Nauwe samenwerking met zonde en dwaling bederft godvruchtig denken en leven. Slechts één goede appel kan de standaard van een kist rotte appels niet optrekken, en een waar christen kan de
standaard niet verhogen van een afvallige of gecompromitteerde kerk. Het is juist omgekeerd: het is
de godvruchtige man of vrouw die in zo’n samenwerking verdorven wordt.
8. Dialoog negeert Titus 3:9-11.

“Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de wet, want die zijn
nutteloos en zinloos. Verwerp een ketters mens na een eerste en tweede terechtwijzing. Weet
dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt”.
Het is Gods bevel niet te dialogeren met ketters maar hen terecht te wijzen en af te wijzen.
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - Nieuwste Artikelen
3

