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Niet te strikt zijn? 
Bron : https://www.wayoflife.org/reports/to_strict.php , 7-10-2020 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling door M.V. 

 
Het individu, thuis en in de kerk, dat de Bijbel serieus wil nemen in het christelijke leven, wordt 
tegenwoordig breed bekritiseerd, zelfs in “christelijke” kringen. “Ze zijn te strikt, te streng. Ze zijn 
te serieus. Ze moeten verlicht worden. We moeten geen fanatici zijn”.  
Maar hoe is het mogelijk om de volgende Schriftgedeelten te gehoorzamen zonder buitenge-
woon “strikt” te zijn in leer en leven? 

o Mattheüs 28:19: “… hun lerend ALLES wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”. Dit is Chris-
tus 'beschrijving van een nieuwtestamentische kerk. Een kerk die niet "alles" serieus neemt, ge-
hoorzaamt Christus niet. 

o 1 Korinthiërs 11:2: “En ik prijs u, broeders, omdat u in ALLES aan mij denkt en aan de overle-
veringen vasthoudt, zoals ik die aan u heb overgeleverd”. Deze passage gaat over haarlengte, 
hoofdbedekking en het avondmaal, dingen die algemeen beschouwd worden als “niet-essentiële 
dingen”, maar Paulus prees de kerk omdat ze hem in “alle” dingen herinnerde. 

o 1 Korinthiërs 5:6: “Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een KLEIN BEETJE ZUURDEEG 
het hele deeg doorzuurt?” 

o 1 Korinthiërs 9:25: “En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in ALLES. Zij 
nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke”. 

o 1 Korinthiërs 10:31: “Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe ALLES tot eer van God”. 

o 1 Korinthiërs 10:32: “Geef GEEN AANSTOOT, niet aan de Joden en de Grieken, en ook niet 
aan de gemeente van God”. 

o 1 Korinthiërs 14:26: “Laat ALLES gebeuren tot opbouw”. 

o 1 Korinthiërs 14:40: “Laat ALLE DINGEN op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren”. 

o 2 Korinthiërs 2:9: “Want met dit doel heb ik ook geschreven: dat ik uw beproefdheid te weten 
zou komen, of u in ALLES gehoorzaam bent”. 

o 2 Korinthiërs 5:17: “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is 
voorbijgegaan, zie, ALLES is nieuw geworden”. 

o 2 Korinthiërs 7:1: “Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen 
van ALLE bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God”. 

o Efeziërs 4:15: “maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in ALLES toe zou-
den groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus”. 

o Efeziërs 4:29: “Laat er GEEN vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is 
tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen”. 

o Efeziërs 5:11: “En neem NIET DEEL aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar 
ontmasker ze veeleer”. 
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o Filippenzen 2:14-15: “Doe ALLE DINGEN zonder morren en meningsverschillen, opdat u 
onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en 
ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld”. 

o Kolossenzen 1:28: “Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens 
onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens VOLMAAKT zouden stellen in Christus Je-
zus”. 

o Kolossenzen 3:20: “Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in ALLES, want dat is welbehaaglijk 
voor de Heere”. 

o Kolossenzen 3:22-23: “Slaven, wees in ALLES uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogen-
dienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart, in het vrezen van God. En alles wat u 
doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen”. 

o 1 Thessalonicenzen 5:21-22: “Beproef ALLE dingen, behoud het goede. Onthoud u van ELKE 
vorm van kwaad”. 

o 1 Timotheüs 1:3: “hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te 
blijven om sommigen te bevelen GEEN andere leer te onderwijzen”. Dit is een zeer strikte 
norm om vast te houden aan gezonde leerstellingen en zich af te scheiden van valse leerstellin-
gen. 

o 1 Timotheüs 3:11: “De vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn, geen kwaadspreeksters, beheerst, 
trouw in ALLES”. 

o 1 Timotheüs 6:14: “dit gebod ONBEVLEKT en ONBERISPELIJK in acht te nemen, tot de 
verschijning van onze Heere Jezus Christus”. Een vlekje (KJV: without spot) is een kleinig-
heid. Alles zal worden beoordeeld voor de rechterstoel van Christus. Gods volk moet zijn ogen 
gericht hebben op Zijn komst en Hem in alle dingen behagen, zichzelf niet behagen en niet le-
ven voor deze wereld. Deze brief bevat geboden over zaken zoals de bescheiden kleding van de 
vrouw en haar rol in de bediening (1 Timotheüs 2:9-14) die algemeen worden beschouwd als 
“niet-essentiële zaken”, maar Paulus behandelt ze niet als niet-essentiële zaken. 

o 2 Timotheüs 3:16-17: “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”. 

o 2 Timotheüs 4:5: “Maar u, wees nuchter in ALLES. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een 
evangelist. Vervul uw dienstwerk TEN VOLLE”. 

o Titus 2:7: “Betoon uzelf in ALLES een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs 
zuiverheid, waardigheid, oprechtheid”. 

o Titus 2:10: “dat ze niets ontvreemden, maar hun ALLE goede trouw bewijzen, opdat zij het 
onderwijs van God, onze Zaligmaker, in ALLES tot sieraad mogen strekken”. 

o Hebreeën 13:18: “Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben, 
omdat wij in ALLE DINGEN goed willen wandelen”. 

o Jakobus 1:21: “Leg daarom af ALLE vuilheid en ELKE uitwas van slechtheid en ontvang met 
zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken”. 

o Jakobus 1:27: “De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en we-
duwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf ONBESMET bewaren van de wereld”. 
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o 1 Petrus 1:15: “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in HEEL 
uw levenswandel”. 

o 1 Petrus 2:1: “Leg dan af ALLE slechtheid, ALLE bedrog, huichelarij, afgunst en ALLE 
kwaadsprekerij”. 

o 2 Petrus 3:14: “Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om ONBEVLEKT 
en SMETTELOOS door Hem bevonden te worden in vrede”. 
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