“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.”

Brit Chadasja: Paulus en geslachtsregisters
In kringen van anti-missionarissen wordt de volgende vraag weleens gesteld: “Waarom is Paulus er zo
bang voor dat je geslachtsregisters bestudeert?”
Ze citeren dan vaak 1 Timotheüs 1:4 en Titus 3:9-11 als bronteksten. Daar staat het volgende:
1 Timotheüs 1:4
…zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer
twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof.
Titus 3:9-11
Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de Wet, want die
zijn nutteloos en zinloos. Verwerp een ketters mens na een eerste en tweede terechtwijzing. Weet
dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt.
Door deze vraag te stellen lijken ze te veronderstellen dat Paulus iets probeert te verbergen, en dat de
afkomst van een persoon er wel degelijk toe doet.
We geven meteen toe dat iemands afkomst soms wel degelijk terzake doet.
Bijvoorbeeld; alleen een zoon van Aaron uit de Stam van Levi kan op aarde priester zijn, en de Messias
moest een afstammeling zijn uit de lijn van David. In die voorbeelden doet iemands herkomst er wel
degelijk toe. Maar daarover had Paulus het niet in 1 Timotheüs 1 of Titus 3.
Als we even de tijd nemen om de context van deze verzen te bekijken, dan zullen we zien dat Paulus
niet bang is voor het bestuderen van geslachtsregisters. Hij heeft daar een andere reden voor.
1 Timotheüs 1:3-7
Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te
blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen, zich ook niet bezig te houden
met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door
God gewerkte opbouw in het geloof. Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit
een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en

hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht
in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken.
Als je een klein beetje meer van de context lees, dan zie je dat Paulus niet bang is om te spreken over
geslachtsregisters, hij zegt alleen dat ze onbelangrijk zijn in het kader van de goede werken. De reden
waarom hij het noemt, geeft hij zelfs in hetzelfde vers.
1 Timotheüs 1:4
Zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer
twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof.
In vers 3 begint Paulus een lijst van drie dingen die hij wilde dat Timotheüs zou doen tijdens zijn
verblijf in Efeze. De volgende punten:
1.) Sommigen bevelen geen andere leer te onderwijzen
2.) Diezelfde personen bevelen zich niet bezig te houden met verzinsels
3.) Dezelfde personen bevelen zich niet bezig te houden met eindeloze geslachtsregisters
Paulus herinnert Timotheüs vervolgens in vers 5 aan hun doel, hun missie.
1 Timotheüs 1:5
Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en
een ongeveinsd geloof.
Dus Timotheüs is in Efeze, om de gemeente daar te helpen zich te wapenen tegen mensen die een andere
doctrine onderwijzen dan liefde uit een puur hart, een goed geweten en een oprecht geloof.
Laten we met Paulus verder gaan met vers 6 en 7.
1 Timotheüs 1:6-7
Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Zij willen leraars
van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk
benadrukken.
De mensen die in vers 3 en 4 werden aangesproken dat ze een andere leer onderwezen en zich bezig
houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, dwaalden af van het doel uit vers 5. In plaats van
zich te richten op de liefde van de Schepper en een leven van geloof en goed geweten te leiden, hielden
ze zich bezig met zinloze discussies over verzinsels en geslachtsregisters terwijl ze probeerden de Torah
te onderwijzen.
Ze hadden niet de kennis en kunde die nodig zijn om te onderwijzen wat ze probeerden te onderwijzen.
Het gevolg daarvan was dat ze hun tijd verdeden met speculaties over dingen die ze niet begrepen, in
plaats van dat ze zich richtten op de waarheid van JHWH.
Hoe komen we erbij dat ze hun tijd verspilden? Paulus zegt dat zelf als hij aangeeft dat ze “zich hebben
gewend tot zinloos gepraat”.
Paulus gebruikte het woord mataiologia: G3150 ματαιολογία dat in onze vertaling is vertaald met
‘zinloos’. In Strongs en de Lexicon van Thayer wordt dit woord gedefinieerd als: een praatje, een
babbel, zinloos of leeg gepraat.

Dus waarom is Paulus in 1 Timotheüs tegen discussies over geslachtsregisters? Omdat het zinloze
discussies waren die afleidden van belangrijker zaken; liefde en de waarheid van het Woord van JHWH.
Paulus probeert helemaal niet iets te verbergen en hij lijkt ook niet ergens bang voor te zijn.
Het aanhalen van 1 Timotheüs 1:4 lijkt dan ook niet echt behulpzaam voor het argument van de antimissionarissen, omdat het slechts verwijst naar het belang van het Woord boven vruchteloze discussies.
Maar wat moeten we dan met Titus 3?
Nogmaals Titus 3:9-11
Titus 3:9-11
Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de Wet, want die
zijn nutteloos en zinloos. Verwerp een ketters mens na een eerste en tweede terechtwijzing. Weet
dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt.
Vers 9 benadrukt wat we zagen in de brief aan Timotheüs. Twistgesprekken over geslachtsregisters
leveren niets op en zijn waardeloos. Ze brengen geen vrucht voort. Waarom is dat belangrijk? We
moeten teruggaan naar het begin van hoofdstuk 3 om het gedeelte beter te begrijpen.
Titus 3:1-11
Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij
hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, dat zij niemand belasteren,
niet strijdlustig zijn maar welwillend, en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen.
Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan
allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar
hatend. Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen
verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij
gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte
en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door
Jezus Christus, onze Zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen
zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord
en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zouden zorgen
dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de
mensen. Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de wet,
want die zijn nutteloos en zinloos. Verwerp een ketters mens na een eerste en tweede
terechtwijzing. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich
draagt.
In de eerste drie verzen zien we hoe een groot deel van dit stuk zich richt tegen het doen van dingen op
de manier van de wereld. Als volgelingen van de Messias moeten we anders zijn, goede werken doen en
liefdevol zijn.
Dat is precies waar we het over hadden naar aanleiding van de verzen uit 1 Timotheüs.
We moeten onze tijd niet besteden aan twisten, domme discussies voeren of anderen benijden. We
moeten JHWH liefhebben en ook onze naasten; we moeten krachtig staan in ons geloof in het Woord
waardoor we onze redding zullen ontvangen.

Wat gebeurt er als we ons niet meer richten op het Woord en ons in plaats daarvan bezighouden met
zinloze dingen? We veroorzaken geschillen en onderlinge scheiding. Zelfs nu nog zijn er discussies over
het uitspreken van de naam van de Schepper en de Messias en vele andere onderwerpen.
We zouden willen dat de discussies zich tot die punten beperken; helaas is dat niet zo. Er is onenigheid
over de huidskleur van de Messias, of iemand al dan niet Hebreeuws DNA heeft, welke leraar meer
“waarheid” heeft dan een ander. Dat was niet anders in de dagen van Paulus; hij zei tegen de Corinthiërs
dat hij blij was dat hij ze niet had gedoopt, omdat ze daarover zouden twisten. Het ging er niet om wie
ze had gedoopt, ze moesten allemaal slechts de Messias volgen, niet een leidersfiguur.
Messias zei hetzelfde in Mattheus 23 toen Hij zei dat we niemand ´meester´ moeten noemen. Het gaat
niet om de persoon, maar het gaat om het Woord. De genoemde voorbeelden van punten van onenigheid
zijn nog maar een klein deel van de dingen die we in het Lichaam vandaag de dag tegenkomen; we
kunnen nog wel even verder gaan, maar dat zou een waardeloze discussie zijn.
We willen echter wel iets verduidelijken. Er is een verschil tussen het voeren van een discussie en het
hebben van onenigheid, zeker als die tot scheiding leidt. We moeten de Bijbel met elkaar bespreken en
elkaars uitleg toetsen, tenminste tot op zekere hoogte.
1 Johannes 4:1
Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel
valse profeten in de wereld uitgegaan.
Spreuken 27:17 (WV)
IJzer wordt met ijzer gescherpt:
zo wordt een mens gescherpt door zijn medemens.
Zonder goede discussies, zelfs gepassioneerde discussies, zouden we niet in staat zijn om elkaar te
scherpen met het Woord. Maar er komt een moment in een discussie waarop het niet langer een
discussie is, maar een strijdpunt wordt. Wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt zodra de motivatie van een
persoon verandert.
Een discussie is gewoon een dialoog tussen twee mensen over een bepaald onderwerp. In veel gevallen
spreken beide partijen over de ideeën die ze hebben of ze delen hun uitleg, vaak om daarmee een
waarheid te ontdekken. Een discussie kan zelfs gepassioneerd zijn; passie is niet slecht. Maar als de
passie de boventoon gaat voeren, begint de ellende.
De onenigheid begint als tenminste een van de partijen niet langer ideeën deelt maar de ander probeert te
“overtuigen” dat zijn eigen visies de betere is. Als een persoon er op die manier in staat, dan zal hij niet
gauw erkennen dat hij het bij het verkeerde eind kan hebben en zal hij volhouden dat de ander ongelijk
heeft. Op dat moment is de vruchtbare discussie gestopt en begint de waardeloze onenigheid.
Bij onenigheid hebben beide partijen in hun eigen ogen gelijk en is de andere partij misleid, bedrogen,
of stom. De persoon is niet meer op zoek naar de waarheid en houdt zich vast aan zijn eigen waarheid.
Als iemand niet bereid is om te onderzoeken, dan zal het niets opleveren.
Die dingen gebeurden in de tijd van Paulus en we zien ze ook vandaag nog. Het gaat dan niet meer om
wat de eigenlijke waarheid is maar om een persoonlijk geloof. En als je het toevallig oneens bent met
het geloof van die persoon, dan zal de ander zich aangevallen voelen en zal het daarvanuit escaleren.

Het is belangrijk om te bedenken dat Paulus in al zijn brieven specifieke personen in specifieke situaties
aanspreekt; hij reageert op iets dat hem is verteld. Nergens in de Torah wordt ons ontmoedigd om een
gesprek of zelfs een discussie te hebben over onderwerpen die verschillend worden bezien. Discussie is
goed en zoals Spreuken al zei, het scherpt ons. Het probleem zijn de mensen, en als wij mensen ons te
veel laten leiden door onze emoties, dan verwordt het al gauw tot onenigheid en onenigheid levert
weinig op.
In de dagen van Paulus werd maar al te gauw nadruk gelegd op de herkomst van een persoon, onder wie
ze hadden gestudeerd enz. Paulus refereert hieraan in Filippenzen 3 en dat hij op basis daarvan zeker het
“recht” had om trots te zijn.
Filippenzen 3:4-6
Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen; als iemand anders denkt te kunnen
vertrouwen op het vlees, ik nog meer: besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van
de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver
betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is,
onberispelijk.
Maar dat alles is van geen enkele betekenis in vergelijking met het hebben van de waarheid en het
geloof in het Woord. Hij gaat verder in de volgende verzen.
Filippenzen 3:7-8
Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik
beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus
(Messias Jesjoea), mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het
als vuiligheid, opdat ik Christus (Messias) mag winnen,
Paulus zag dat zijn werkelijke waarde niet lag in DNA of opleiding, maar in het volgen van de Messias.
Het belangrijkste is het kennen van Messias, leven hoe hij leefde, doen wat hij deed. Waar het werkelijk
om gaat is dat je gelooft in de Messias en de Torah uitleeft.
Discussies over geslachtsregisters, verzinsels, dwaze tegenstrijdigheden en gekibbel over de Torah zijn
waardeloos. Ze zijn waardeloos omdat die dingen niet bijdragen aan ons geloof in termen van onze
redding. We zijn allemaal een lichaam, maar we kennen slechts ten dele, niemand heeft de volledige
waarheid.
Daarom zei Paulus in de context van 1 Timotheüs 1 en Titus 3 dat we niet moeten discussiëren over
geslachtsregisters. Dergelijke discussies hebben geen waarde, ze leiden ons af van het Woord, en
brengen scheiding teweeg. Als lichaam moeten we verenigd zijn, niet verdeeld.
Weet je nog dat er sprake is van geboren Israëlieten en van vreemdelingen die onder hen woonden? Elke
vreemdeling die JHWH wilde volgen mocht dat doen, en ze mochten niet anders behandeld worden dan
de geboren burgers. Dat wordt telkens opnieuw duidelijk gemaakt in de Torah.
JHWH maakte geen onderscheid tussen hen, ze hoorden allemaal bij Zijn volk. Als de Schepper geen
verschil ziet op basis van ras of geslachtsregister, waarom zouden wij dat wel doen? Waarom zouden we
onze tijd besteden aan individuele geslachtsregisters, dwaze tegenstrijdigheden, enz. die er niet aan
bijdragen dat het lichaam wordt toegerust of dat JHWH de eer krijgt? Dat moeten we dus niet doen.

Dat is de boodschap die Paulus bracht. Iedereen die JHWH wil volgen en in Zijn wegen wil wandelen,
wordt geënt op Zijn volk, ongeacht ras, geslacht of levensfase.
Paulus had niet de intentie om grote geheimen te verbergen die met het belang van geslachtsregisters
gemoeid waren, en hij schoof het ook niet terzijde in belangrijke zaken zoals wie een Levitische priester
kon zijn of in relatie tot de vervulling van een profetie. Het ging niet over die zaken in zijn brieven aan
Timotheüs en Titus.
Zoals in al zijn brieven, reageert Paulus ook hier op een specifieke situatie die op een specifieke plaats
aan de orde is. Zijn woorden zijn niet algemeen, maar spreken bepaalde dingen aan. Die zaken zijn de
context waarbinnen ze moeten worden uitgelegd en ze moeten niet worden uitgelicht als aanwijzing
voor geheime motieven om een persoon of volk te devalueren.
Nergens in de tekstgedeeltes die we lieten zien, lezen we dat Paulus bang was voor het onderwerp
geslachtsregisters; het gebeurt nooit dat Paulus een kwestie wegmoffelt of probeert om de waarheid van
de Schepper te verbergen. In plaats daarvan verdedigt hij het Woord van JHWH telkens weer en leert
aan anderen het belang van het navolgen daarvan en het leven van een rechtvaardig leven voor hun
Schepper.
We hopen dat dit onderwijs je tot zegen is geweest.
En vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom!
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