
 
 

 

“Dit document  is een  script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond.  In de video worden relevante 

tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken.  Daarom is het mogelijk dat deze tekst 

soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die 

niet acceptabel zouden zijn in literair werk.  We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling 

is op het schriftelijke onderwijs.” 

 

Een reden tot zorg 

 

1 Johannes 2:27  
En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig 

dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – 

en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem 

blijven.  

 

Weet je nog dat het Woord werd gegeven aan gewone mensen? Er werd van hen verwacht dat ze de 

capaciteit hadden om het te begrijpen. Als we de Geest hebben, of de wil en het verlangen om het 

Woord van God te begrijpen, dan zal die Geest ons alle dingen onderwijzen.  

 

Het laatste wat iemand zou moeten willen is opscheppen over een diploma, graad of jaren van ervaring 

als bewijs dat ze iets beter zouden begrijpen dan iemand anders. De Schrift leert immers dat de Geest er 

is om iedereen te onderwijzen. 

 

We moeten wat betreft waarheden niet afhankelijk zijn van anderen maar anderen toetsen aan de enige 

waarheid, het Woord van God. Daarmee willen we niet zeggen dat leraren niet van waarde zijn, ze 

kunnen ons helpen om sneller te leren. Wij onderwijzen zelf het Woord van God en hopen dat we 

anderen helpen de bijbel beter te begrijpen. Maar we moeten de uitleg die iemand ergens van geeft niet 

klakkeloos aannemen. We moeten geloven in God, in Zijn Woord, niet in leerstellingen of uitleggingen 

van mensen. 

 

Dat gezegd hebbende, als iemand ons vertelt een diploma van een bijbelschool te hebben, dan vertellen 

we over de ‘zorg’ die wij hebben, namelijk in hoeverre hun geloof is gebaseerd op wat mensen hen 

hebben geleerd.  

 

Weet wat je gelooft en waarom. Toets alles aan het Woord van God omdat we alleen aan de autoriteit 

van het Woord van God rekenschap hebben af te leggen.. 

 

Zomaar een gedachte… 



 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.  

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  
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