“Voor allen ben ik alles geworden”
David Cloud, http://wayoflife.org/database/allthings.html, 25-7-2006
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.

In 1 Korinthiërs 9:22 zegt Paulus:
“Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen.
Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden”.

Als dit vers wordt geïsoleerd van de rest van de Schrift, zou men kunnen veronderstellen dat Paulus
alles wilde doen om de verlorenen te bereiken, inbegrepen het adopteren van hun levensstijl.
Deze visie is populair onder de “christelijke” rock & roll menigte vandaag.
Maar, wanneer we onderzoek doen naar de context, en Schrift met Schrift vergelijken, dan leren we
dat Paulus dit niet bedoelde.
In het vers ervoor, in 1 Korinthiërs 9:21, zegt hij:
“Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet – hoewel niet
zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus – om hen te
winnen die zonder de wet zijn”.

Hij legt dus uit dat hij altijd onder de wet van Christus is, en nooit vrij is om dingen te doen die in
strijd zijn met de Schrift. Paulus zou, om een voorbeeld te noemen, nooit lange haardracht adopteren om de heidenen te bereiken, want de wet van Christus zegt dat lang haar voor een man een
schande is (1 Korinthiërs 11:14).
En in 1 Korinthiërs 9:27 zegt hij:
“Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat
ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word”.

Paulus was dus altijd strikt en hij liet niets toe wat zou resulteren in geestelijke achteloosheid en de
mogelijkheid geestelijk schipbreuk te lijden. Hij hield zijn lichaam altijd in onderwerping.
In Galaten 5:13 zegt hij:
“Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die
aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde”.

Paulus’ vrijheid was dus geenszins de vrijheid om het vlees te dienen.
Eén van de eerste vleselijke dingen waarmee God komaf maakte bij mij, nadat ik gered werd in de
zomer van 1973, was rock & roll. Naar mijn inschatting is dit een van de machtigste vleselijke dingen in de maatschappij vandaag. Steven Tyler van Aerosmith getuigde dat Rockmuziek “de sterkste
drug is in de wereld” (Rock Beat, Lente 1987, p. 23), en LSD-goeroe Timothy Leary beaamde dit
door te zeggen: “Ik ben vele malen STONED van de muziek geweest”. Mijn eigen ervaring vóór
mijn bekering met rock & roll stemt in met deze getuigenissen, en ik ben ervan overtuigd dat zij die
menen dat rock & roll kan gebruikt worden in de dienst van een heilige God, bedrogen zijn.
Paulus leerde het volgende aan de gelovigen:
“Onthoud u van elke vorm van kwaad” (1 Thessalonicenzen 5:22).

Dit is de meest strikte vorm van afscheiding, en Paulus zou in zijn eigen leven en bediening nooit
iets gedaan hebben dat hiermee in strijd was.
Paulus voorziet beslist niet in een verdediging van de hedendaagse christelijke rock & roll filosofie
en er is geen mogelijkheid dat hij zo’n levensstijl zou geadopteerd hebben.
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Jeremia waarschuwde:
“Leert de weg der heidenen niet” (Jeremia 10:2).

En Paulus zou zich zeker geen tattoo’s laten zetten, lang haar dragen, heidense muziek adopteren,
en zich overeenkomstig kleden en gedragen, om de heidenen te bereiken!!
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