
 
 

 

“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.” 

 

Gemakzuchtige (Fastfood) gelovigen 
 

We leven in een tijd waarin bijna alles wat iemand wil of nodig heeft, binnen handbereik is. Sommigen 

noemen het de ‘Fastfood Generatie’. Bestel nu, en krijg het direct. Afhankelijk van waar je woont, hoef 

je er meestal niet erg lang op te wachten, het is bijna te mooi om waar te zijn. Daardoor hebben mensen 

een bepaalde denkwijze ontwikkeld die ze ook toepassen in de manier waarop ze kennis en wijsheid 

opdoen uit de Bijbel.  

 

Maar zoals de mensen die uit Egypte wegtrokken, hun manna elke ochtend zelf moesten verzamelen, zo 

moeten wij dat doen met ons geestelijk voedsel. We kunnen niet verwachten dat het voedsel dat gisteren 

beschikbaar was, er vandaag of zelfs morgen nog is. Dus moeten we elke dag ijverig zijn om voldoende 

tijd te besteden aan het Woord. 

 

Het lijkt erop dat iedereen een snelle les of Bijbeltekst wil hebben om een onderwerp te kunnen 

beantwoorden. Hoewel een snel antwoord soms werkt, is dat vaker niet dan wel de realiteit. We moeten 

graven in de Schrift en tijd nemen om het Woord te onderzoeken, zoals de Bereanen deden met Paulus. 

 

Lees maar: 

 

Handelingen 17:11 

En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord 

met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo 

waren.  

 

Er staat dat ze de Schriften elke dag onderzochten. Daar moet je ijverig voor zijn. Het kost moeite. Dat 

kost tijd. Tijd. Iedereen krijgt dezelfde hoeveelheid tijd. Wat doe jij met deze grondstof? Waar investeer 

je in? En waaraan verspil jij het? Investeer je in het graven in de Schrift? 

 

Als we een snel antwoord willen hebben op onze vragen, dan accepteren we misschien dingen die niet in 

lijn zijn met de Schrift. Het klinkt goed en lijkt te passen, maar niet alles is wat het lijkt. Het kan goed 

zijn om dingen meteen aan te nemen, maar als algemene vuistregel kan dat zeer gevaarlijk zijn. Het ene 

onderwerp vergt meer uitleg nodig dan het andere. De vraag is, ben je bereid om te graven voor die 

uitleg? Is het makkelijk om al dat graafwerk te doen? Natuurlijk niet. Maar is het de moeite waard? Ja! 

 



Stel jezelf de vraag: "Heb ik een fastfood mentaliteit ten opzichte van het Woord van God?" Je eerste 

reactie zal waarschijnlijk zijn: "Natuurlijk niet!" Maar vraag een willekeurig iemand die je vandaag 

tegenkomt, of hij het druk heeft en hij zal dat bevestigen. Maar het is nog niet zo makkelijk om toe te 

geven dat je door de drukte niet zo veel tijd besteed aan je wandel met de Heer. Maar, als het toch zo is, 

is het heel gemakkelijk ten prooi te vallen aan de acceptatie dat fastfood een geestelijke manier van 

leven is. Het is veel makkelijker om aan te nemen wat iemand anders heeft bestudeerd dan zelf de 

voorbereiding te doen, toch? Zolang het goed smaakt, is dat het enige dat telt. Of toch niet? 

 

Bijna iedereen gelooft dat Gods Woord zichzelf niet kan tegenspreken, en terecht. Dus, een manier om 

er achter te komen of we een fastfood mentaliteit ten opzichte van Gods Woord hebben geaccepteerd, is 

na te gaan of we iets geloven dat in strijd is met de Schrift. Aangezien Zijn Woord geen tegenstellingen 

heeft, moeten we eerlijk zijn tegen onszelf en kijken of wat wij geloven overeenstemt met Zijn Woord. 

Met alles. Ik zeg: "Alles", want het is vrij eenvoudig om een geloof te hebben dat gebaseerd is op een 

vers of een beetje kennis over een bepaald onderwerp. 

 

Maar wat als dat geloof of begrip in strijd is met andere verzen? Wat dan? We weten dat God geen God 

van wanorde is, zoals vermeld in 1 Corinthiërs 14:33. 

 

1 Corinthiërs 14:33 

Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.  

 

Dus, als er een tegenstrijdigheid is, moet het met onze eigen uitleg van het Woord te maken hebben en 

niet met het Woord zelf. Bijvoorbeeld; Er zijn vandaag de dag veel mensen die zeggen dat de Wet van 

God is afgeschaft door wat Jesjoea deed op het kruis. Maar Jesaja vertelt ons dat het Woord van onze 

God voor eeuwig bestaat. 

 

Jesaja 40:8 

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig. 

 

Petrus citeert een vergelijkbare tekst, kijk maar: 

 

1 Petrus 1:24-25 

Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras 

is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En 

dit is het Woord dat onder u verkondigd is. 

 

Dus de vraag is, houdt Gods Woord echt voor eeuwig stand? Als je van mening bent dat dit waar is, dan 

is elke interpretatie van een vers dat zogenaamd beweert dat Gods Wet is afgeschaft verkeerd uitgelegd. 

Bijvoorbeeld, geloof je dat Mattheüs 4:4 nog steeds van toepassing is net als toen Jesjoea het vertelde? 

 

Mattheüs 4:4 

Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar 

van elk woord dat uit de mond van God komt.  

 

Wij geloven dat deze woorden van Jesjoea vandaag de dag nog net zo waar zijn als toen Hij ze uitsprak. 

Jij ook? Als dat zo is, dan kun je niet geloven dat de Wet werd afgeschaft, omdat Hij zei: "Elk woord dat 

uit de mond van God komt." Niet een paar. Niet de meeste. Niet degene die niet over de Wet gingen. 

Ieder woord. Ieder woord, zoals het ook staat in 2 Timotheüs 3.  

 



2 Timotheüs 3:16-17 

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te 

verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt 

zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 

 

De hele Schrift. Niet een deel ervan. Niet het grootste deel ervan. Niet de delen die los staan van de Wet. 

De hele Schrift. Geloof je dat? Kijk nog eens goed naar wat er staat, de hele Schrift is voor "onderwijs, 

berisping, correctie en scholing in gerechtigheid." De hele Schrift. Daar hoort de Wet ook bij. 

 

Veel mensen geloven dat er verschil is tussen wat onder de Wet nodig was en wat in het Nieuwe 

Testament werd gegeven. Vooral wat in de Schrift worden genoemd door Jesjoea, Paulus en de Raad in 

Jeruzalem. Wij begrijpen waar ze vandaan komen. Zelf dachten wij, nog niet zo lang geleden, ook zo. Er 

is echter heel wat voor te zeggen. Je moet dus geen genoegen nemen met een snel antwoord.  

 

Het hele Woord van God is eeuwig. Dus, we moeten alles doen wat we kunnen doen. Als we zeggen, 

"dit deel is niet langer van toepassing," dan geldt het Woord van God niet eeuwig. Toch weten we dat 

Petrus citeerde uit Jesaja en zei dat het wel voor eeuwig zal standhouden. We willen er geen ruzie over 

maken. We vragen je alleen wat dieper te kijken in wat je gelooft. 

 

De woorden die Jesjoea uitspreekt in de Bergrede, worden ook vaak aangehaald; “Je hebt horen zeggen 

…”, “Maar ik zeg..” Ze argumenteren dan door te zeggen dat Jezus dergelijke geboden heeft afgeschaft 

en vervangen. Op het eerste gezicht kan het inderdaad zo lijken. Maar een beetje meer graven en we zien 

iets totaal anders.  

 

We moeten niet vergeten dat Jesjoea niet zei, "Er staat geschreven...”, “Maar Ik zeg u ...” Hij zei 

duidelijk, "U hebt gehoord dat er gezegd is...”, “Maar Ik zeg u…” Wat betekent dit voor ons? Het laat 

ons zien dat Jesjoea zich niet verzet tegen het geschreven Woord. Het laat zien dat Hij het tegengestelde 

onderwees van wat werd geleerd of gepredikt. Dat is een groot verschil. Het laat ons zien hoe Jesjoea het 

tegengestelde onderwees van wat de Farizeeën leerden. We moeten niet vergeten dat het bij de Farizeeën 

draaide om "doen." Vooral hun eigen tradities zoals genoemd in Markus 7:8-13. Ze waren gericht op 

uiterlijkheden, maar vergaten de kern. Wat is volgens Jesjoea het grootste gebod? Dat is natuurlijk: 

 

Mattheüs 22:35-40 

En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod 

in de Wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel 

uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan 

gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de 

Profeten. 

 

Mijn punt is dit, je kunt doen alsof je van iemand houdt, terwijl je in je hart een hekel aan hem hebt. Dan 

heb je niet echt van hem gehouden, toch? Het gaat om het hart. Hetzelfde geldt ook voor het grootste 

gebod. Vergeet niet dat het grootste gebod is dat we God lief moeten hebben met heel ons hart, ziel en 

verstand. We mogen geen fysiek overspel plegen, maar hoe zit het met onze gedachten? Zijn we 

gehoorzamen met ons hart en verstand? Het grootste gebod is om lief te hebben in alle aspecten. 

 

Jesjoea kwam om uit te leggen hoe we oprecht kunnen gehoorzamen, niet alleen fysiek, maar ook vanuit 

ons hart en verstand. Wanneer Jesjoea zegt: "Je hebt gehoord dat er gezegd is ..." of iets dergelijks, dan 

verwijst Hij naar wat er werd verkondigd, zelfs als het rechtstreeks uit het Woord kwam. Hij had het 



over wat er over het Woord werd gezegd en niet over het Woord zelf. Hij had het niet over de 

geschreven tekst. Dat wat werd geschreven is van Jahweh, en dat is eeuwig. 

 

In zowat de hele Bergrede, zien we dat Jesjoea ingaat op wat er werd verkondigd en niet op het Woord 

zelf. Daarom zegt Hij dit aan het begin van de Bergrede: 

 

Mattheüs 5:18 

Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één 

tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.  

 

Hoe kan hij dit zeggen, als hij tijdens dezelfde redevoering het tegenovergestelde beweert? Waar slaat 

dat op? 

 

Wij geloven dat de hele Schrift eeuwig is en zichzelf niet tegenspreekt, dan zou het immers niet voor 

eeuwig zijn. Daarom moeten we graven en niet zomaar iets accepteren omdat het in eerste instantie goed 

klinkt. Het is misschien makkelijker en handiger, maar we moeten voorzichtig zijn. We moeten ijverig 

graven in het Woord van God en in onze geestelijke wandel geen fastfood mentaliteit aannemen. Neem 

in deze snelle wereld geen genoegen met geestelijk fastfood. 

 

2 Timotheüs 2:15 

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen 

en die het Woord van de waarheid recht snijdt. 

 

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

 

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

 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net  

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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