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

Nadat Jezus duidelijk de waarheid vertelde aan Pilatus, antwoordde deze Hem: “Wat is waarheid?”1
(Johannes 18:38). Voor Pilatus, zoals ook voor vele mensen vandaag, is waarheid subjectief en relatief. Anderen geloven dat waarheid zelfs niet bestaat. Weer anderen geloven dat waarheid niet kenbaar of onbereikbaar is. Terwijl dit moreel en theologisch relativisme2 in toenemende mate overheerst in onze westerse cultuur, hebben godvruchtige mensen uit het verleden deze crisis al onderscheiden en aangepakt.
Dr. Chester Tulga, een baptistische fundamentalist, schreef de volgende 7-puntsconclusie in zijn
boek The Doctrine of Right and Wrong in These Times, in 1954. Beschouw de waarheid van zijn
woorden:
1. Onze tijd wordt gekarakteriseerd door grote onzekerheid betreffende waarheid en moraliteit, en
dit resulteert in een alarmerende morele verwarring die de wereld ontaard en de kerken diep geïnfecteerd heeft.
2. De overheersende liberale theologie van onze dagen reflecteert deze morele verwarring door
haar nadruk op liefde, veeleer dan op heiligheid, in haar veronachtzaming van ethische waarden bij
het formuleren van haar leerstellige zienswijzen en in haar tolerantie van zonde in de levens van
haar bedienaars en kerkleden.
3. De evangelicale wereld, met haar oppervlakkige kennis van precies die theologie die ze belijdt
te geloven en te verdedigen, werd diep aangetast door relativisme in zowel waarheid als moraliteit,
resulterend in moreel en ethisch antinomianisme3 dat dikwijls verbonden is met de meer fervente
belijdenissen van orthodoxie.
4. De liberalen en neo-orthodoxen, wetend dat zij de bijbelse basis van waarheid en moraliteit verlaten hebben, bieden vele en gevarieerde schema’s aan waardoor moreel reconstructionisme4 kan
aanvangen, maar geen van alle is adequaat voor de taak.
5. Deze verwarring betreffende waarheid en moraliteit heeft geresulteerd in de verheerlijking van
compromis, de afname van morele verontwaardiging en een algemene atmosfeer van wederzijdse
verontschuldiging waarbij zondaars elkaar geruststellen wanneer zij overtuigd zijn van kwaaddoen
of overtreding. Mensen worden aangespoord om elkaar kritiekloos te vertrouwen, ongeacht of zij
betrouwbaar zijn. Door de aansporing te baseren op een te optimistische zienswijze van de menselijke natuur, worden mensen aangespoord de “positieve” benadering te gebruiken en het negatieve
te vermijden, want vermoedelijk is er een soort van immanente5 goddelijkheid in de mens tot wie
deze waarden spreken.
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Antinomianisme: de opvatting dat, wanneer men het evangelie aanvaardt, de morele wet niet langer van toepassing is.
(F.A.S.). Het misbruiken dus van de christelijke vrijheid in het nieuwe verbond.
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Reconstructionisme: christelijk reconstructionisme of theonomie werd gepopulariseerd door Rousas Rushdoony en
zijn schoonzoon Gary North. Reconstructionisten geloven dat door toepassing van oudtestamentische wetten en nieuwtestamentische principes, de wereld moreel getransformeerd zal worden door christenen. Dit, zo beweren zij, zal de
mensen tot Christus trekken. Hun eschatologie is postmillennial, wat betekent dat zij de wederkomst van Christus verwachten na de 1000 jaar (gezien door sommigen als een symbolisch getal, of veel langer zijn dan 1000 jaar) van succesvol oogsten van de vrucht die voortkomt uit het toepassen van de wet.
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Immanent: innerlijk, inwonend.
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6. De christelijke basis van moraliteit, reeds lang verlaten door de wereld en de liberale kerken, is
gebaseerd op de natuur en het karakter van God, de morele wet zoals gesteld in de Schrift, het volmaakte voorbeeld van Christus, de morele sancties van het hart en de ethische inspanningen van de
Geest van God in het hart van de gelovige.
7. De morele stompzinnigheid van de dag, de morele futloosheid van de menselijke natuur, de
vlotte tolerantie van liberalisme, het slappe antinomianisme heden ten dage, moet aangepakt en gecorrigeerd worden door de voorzieningen die uiteengezet zijn in het Woord van God, waardoor
middels het Woord en de Geest van God, verloste mensen levens kunnen leiden die acceptabel zijn
voor hun Schepper en Redder.
Onze verantwoordelijkheid, als getrouwe christenen vandaag, is aan allen te verklaren (gelovigen én
ongelovigen) dat waarheid bestaat en dat ze kan gekend worden - ongeacht wat anderen zeggen of
geloven. God heeft de waarheid verklaard betreffende Zijn persoon en werk. God heeft de waarheid
verklaard met betrekking tot ’s mensen oorsprong en natuur. God heeft de waarheid verklaard betreffende Zijn remedie voor ’s mensen zondeprobleem. God heeft de waarheid verklaard over rechtvaardig, godvruchtig leven. God heeft de waarheid verklaard met betrekking tot de eindtijdgebeurtenissen en wat moet verwacht worden. God heeft de waarheid verklaard met betrekking tot de realiteit van de hemel en de realiteit van de hel. De waarheid wordt enkel gevonden in Gods Woord
aan mensen - de Bijbel. Wij werden niet in de duisternis achtergelaten
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