Gezonde leer
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Waar in de Bijbel
“Gezonde leer” is een sleutelbegrip in Paulus’ brieven.
De uitdrukking komt voor in:

1 Timotheüs 1:10
2 Timotheüs 4:3
Titus 1:9
Titus 2:1

Parallelle begrippen zijn:
“goede leer” (1 Timotheüs 4:6)
“gezonde woorden” (1 Tim.6:3, 2 Tim.1:13),
“leer die overeenkomstig de godsvrucht is” (1 Tim.6:3)
“naar de leer betrouwbare woord” (Titus 1:9)

Betekenis
De term “gezonde leer” is - vooral bij christenen die voor
“orthodox” of “bijbelgetrouw” willen doorgaan – erg populair.
Van deze aan Paulus ontleende uitdrukking geeft men echter
tegenstrijdige verklaringen.
Dat is beslist ongezond !

Wat heeft Paulus onder
“gezonde leer” verstaan?
Hij zegt er het volgende
over…

Geen andere leer (1 Timotheüs 1:3-4)
Timotheüs was door de apostel in Efeze achtergelaten om
“sommigen te bevelen geen andere leer te brengen”.
De leer die hij mocht bevorderen hield verband met
“Gods manier van bouwen (oikodomia) die in geloof is”.
De leer die hij moest
afwijzen berustte op
“fabels” en “eindeloze
geslachtsregisters”.

Afwijken (1 Timotheüs 1:6-10)
Van de gezonde leer kan men op twee manieren afwijken:
1. Wie meent dat mensen (mede) dankzij hun eigen inspanningen
gered worden, wordt een “leraar van de wet”. Maar houdt zich dan
bezig met “ijdel gepraat”! (vs.6-7)
2. Wie niet in de redding van de
wereld gelooft, kan zijn naaste
gaan minachten en misbruiken.
Zo komt men tot: moord,
hetero- en homosexuele
prostitutie, mensenhandel,
leugen, en meineed (vs.9-10)

Goed nieuws (1 Timotheüs 1:10-11)
Gezonde leer is in overeenstemming met “het evangelie van de
heerlijkheid van de gelukkige God”.
(het goede nieuws dat God Zijn doel met Zijn schepping volkomen zal
bereiken, zodat Zijn heerlijkheid zichtbaar wordt. In dat besef is God
gelukkig).
Ongezonde leer trekt dit goede
nieuws in twijfel door niet de
bedoelingen van God maar de wil
van het schepsel doorslaggevend
te achten.

Betrouwbaar (1 Timotheüs 1:15)
“Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard, dat Christus
Jezus in de wereld gekomen is om zondaars te behouden, van wie ik
de voornaamste ben”
Zondaars worden gered doordat God hen via zijn Zoon, Christus Jezus,
barmhartigheid bewijst (vs.13,16)
Gods genade is in zulke mensen méér dan overvloedig en verandert
hen totaal. Ze veranderen zichzelf niet ! (vs.14)
Aangezien God de ergste zondaar heeft gered staat iemands zonde
iemands redding niet in de weg (vs.16)

Voor allen (1 Timotheüs 2:4-6)
“God, onze Heiland… wil dat alle mensen behouden worden en tot
kennis van [de] waarheid komen. Want er is één God en één middelaar
tussen God en mensen, [de] mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven
heeft tot een losprijs voor allen”
Omdat Jezus voor allen de prijs heeft
betaald zullen allen worden gered.
Wat God wil zal Hij ook bereiken. Dat
is “het evangelie van de heerlijkheid
van de gelukkige God” (1 Tim.1:11).
De Schepper mist Zijn doel niet!
Hoewel niet allen in dit tijdperk gered
zullen worden.

Goede verering (1 Tim.3:16)
“Groot is de verborgenheid van de godsvrucht: Hij die geopenbaard is
in [het] vlees, gerechtvaardigd in [de] geest, gezien door [de] engelen,
gepredikt onder [de] volken, geloofd in [de] wereld, opgenomen in
heerlijkheid”
De Messias is geopenbaard in vlees,
gerechtvaardigd in geest (bij zijn
opstanding) en gezien door engelen.
Dat wordt verkondigd en alom geloofd.
Jezus is opgenomen in heerlijkheid.
Hij mag in Gods nabijheid verkeren!
Wie dit beamen mogen het ook
verwachten. Christus is onze hoop
(1 Tim.1:1). Wat er met Hem gebeurd
is, zal ook met ons gebeuren.

Goede leer (1 Timotheüs 4:6-7)
Goede leer houdt verband met “de woorden van het geloof” (vs.6).
En staat tegenover “ongoddelijke oude-vrouwenfabels” (vs.7).

Maar wat zijn dat?
Paulus geeft er een omschrijving
van…

Fabels (1 Timotheüs 4:1-11)
Dat een mens een beter christen wordt door zich beperkingen op te
leggen is een fabel. “De lichamelijke oefening is tot weinig nuttig”.
Velen beweren dat je om een goed christen te zijn bepaalde
dingen niet mag eten of drinken (vs.3).
Of dat je moet afzien van een
huwelijk om een dienaar van
Christus te kunnen zijn (vs.3)
Dat zijn leringen van demonen
(vs.1). En dus fabels.

Godsvrucht (1 Timotheüs 4:7-11, 6:3)
Gezonde leer staat met “godsvrucht” in verband. Het Griekse woord
dat Paulus voor “godsvrucht” gebruikt betekent: “goede verering”.
Ascese heeft weinig nut, maar “goede verering” is nuttig (4:7-8, 6:3).
Een asceet probeert zichzelf
te verbeteren. Wie godsvrucht
heeft, eert en dankt God als
God (Rom.1:21). Hij vertrouwt
zijn Schepper die voor het
het tegenwoordige en het
toekomstige leven in alles
zal voorzien (4:8,10).

Goed nieuws (2 Timotheüs 1:8-11)
“God roept ons – niet naar onze werken maar naar Zijn eigen
voornemen en genade” (vs.9)
Hij laat uitroepen: “Christus Jezus schaft de dood af en brengt leven
en onvergankelijkheid aan het licht !” (vs.10)
Geloven we wat Hij zegt?
Waarom praten we dan zo veel
over onze werken (beslissingen,
keuzes, inspanningen) in plaats van
Zijn genade? En over een “eeuwige
dood” terwijl God juist zegt dat Hij
door zijn Zoon de dood zal afschaffen?

Allergie alom (2 Timotheüs 4:3-5)
Paulus schreef dat godsdienstige mensen de gezonde leer doorgaans
niet kunnen verdragen!
Zij kiezen leraars uit die vertellen wat ze graag willen horen (vs.3).
Niet de waarheid, maar de fabels! (vs.4)
Uit onze verdeeldheid blijkt
dat we dit op grote schaal
doen (en behept zijn met
allergie voor de gezonde
leer. We noemen ons zelfs
naar onze leraars **anen
of **isten of **ieten!)

Tegensprekers (Titus 1:7-16)
In de tijd van Paulus waren er al vele “tegensprekers” die zich
verzetten tegen de gezonde leer (vs.9).
Zulke mensen waren vooral afkomstig uit de besnijdenis, d.w.z. uit
het Jodendom (vs.10).
Zij verkondigden “Joodse fabels”
(vs.14) en legden hun gehoor
“geboden van mensen” op (vs.14).
Gingen uit van werken terwijl
christenen “gezond in het geloof”
mogen zijn (vs.13).

Juiste opvoeding (Titus 2:1 e.v.)
Gezonde leer betekent dat men gezond is in het geloof (vs.1).
Niet de wet (of: een wet) onderwijst ons om rechtvaardig en met
goede verering te leven, maar Gods genade (vs.11).
Die genade is “heilbrengend
voor alle mensen” (vs.11)
En “voedt ons op”, d.w.z. doet
ons groeien naar geestelijke
volwassenheid.
God is onze Redder! (vs.10)

Gezond of ongezond?
Ongezond

Gezond

“Als ik in de stad om me heen kijk
is het vreselijk om te beseffen dat
al die mensen voor eeuwig
verloren zullen gaan”.

Medemensen zijn Gods maaksel
(maar nog niet af). Kijk niet naar
hun tekortkomingen, maar naar
Gods vermogen! (1 Tim.2:1-7)

“Door koosjer (of vegetarisch) te
gaan eten en regelmatig te vasten
word je een beter christen en kun
je een krachtig getuigenis laten
horen”

“Al het door God geschapene is
goed en niets is verwerpelijk als
het met dankzegging wordt
genomen” (1 Tim.4:4)

Gezond of ongezond?
Ongezond

Gezond

“Christenen behoren op elkaars
gedrag te letten en elkaar op hun
fouten te wijzen”

Wie babbelachtig en bemoeiziek
rondgaat spreekt wat niet behoort.
Kwade vermoedens leiden tot
laster en voortdurend geruzie (1
Tim.5:13, 6:5).

“Christenen moeten op hun hoede
zijn voor wat op hen af komt. Men
kan beter maar geen TV of internet
aansluiting hebben en geen
abonnement op een krant”.

“Voor de reinen is alles rein” (Titus
1:15). Omdat God ons innerlijk
verandert, verliezen we onze
belangstelling voor het verkeerde.
We “verzaken” dit (Titus 2:12).

Gezond of ongezond?
Ongezond

Gezond

“Om behouden te worden moet
een mens wél het evangelie
aannemen en geloven”
“We zijn gered omdat we voor
Jezus hebben gekozen”…

God “heeft ons behouden, niet op
grond van werken in gerechtigheid
die wij hebben gedaan, maar naar
Zijn barmhartigheid, door de
wassing van [de] wedergeboorte en
[de] vernieuwing van [de] heilige
Geest die Hij rijkelijk over ons heeft
uitgestort…” (Titus 3:5)

“Voorgangers behoren hun
gemeente te vertellen wat
christenen niet mogen doen”

“Vermijd twisten over de wet” (Titus
3:9). “Alles is geoorloofd, maar niet
alles is nuttig” (1 Kor.10:23).

Conclusie
Gezonde leer gaat uit van geloof (1 Tim.1:4,5,14,16,19; 2:7,15;
3:13; 4:12; 6:11,12; 2 Tim.1:13, 2:22, 3:10,15; 4:7; Titus 1:1, 2:2).
Berust op vertrouwen in God die geeft en bestuurt en de schepping
naar een volmaakt einddoel leidt.
Andere (niet-gezonde) leer wijkt, dwaalt of valt van dit geloof af
(1 Tim.4:1; 5:8,12; 6:10,21; 2 Tim.2:18, 3:8).
Gaat (dikwijls op verborgen wijze) uit van werken en knoopt aan
bij menselijke bezorgdheid, egocentrisme en zelfoverschatting.
Een groot deel van de christelijke leer is ongezond !

