“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.”

Hoe onderzoek je alles?
Een basisprincipe van 119 Ministries is de slogan “Onderzoek alles.”
1 Thessalonisenzen 5:21
Onderzoek alles, behoud het goede
Waarom vinden wij bij 119 Ministries dat zo’n belangrijk uitgangpunt? …omdat wij niet
verantwoordelijk zijn voor wat jij gelooft… jij alleen bent verantwoordelijk. Als onderwijzers, zullen
wij strenger geoordeeld worden in hoeverre we anderen hebben beïnvloed in hun geloof, maar
uiteindelijk, ben je helemaal zelf verantwoordelijk voor wat jij gelooft.
Het is vandaag de dag nogal makkelijk om te geloven of na te volgen wat een voorganger gelooft, of wat
de gemeente gelooft, of wat een boek onderwijst, etc.
We moedigen je aan om ons niet te volgen. Het is ons doel om je toe te rusten zodat je zelf in staat bent
om je geloof te toetsen aan het Woord van God. Het is niet voor niets dat we elke studie afsluiten met de
woorden “Onderzoek alles”.
Als wij geen geldige methode gebruiken om gedetailleerd te beslissen wat waar is, laten we onze
waarheid afhangen van de mening van mensen, die daardoor natuurlijk, helemaal niet waar hoeft te zijn.
Daarom willen we je wat algemene handvaten bieden om je te helpen in dit basisprincipe van het geloof.
Toets #1
Het Woord van God of De Deuteronomium 13 Test.
We hebben een studie met de titel “De Deuteronomium 13 Test” en we hopen dat die studie een
belangrijke bron is voor deze belangrijke toets. Het uitgangspunt is dat onze Schepper het Woord van
God aan de mensheid gaf. Dit Woord bevat al Zijn instructies (de Torah) die gelden voor alle mensen
die hun leven in overeenstemming willen brengen met hun geloof in het Woord van God, niet alleen

voor Israël of de Joden (Leviticus 24:22). Hij gaf de instructie dat het niet is toegestaan om iets toe te
voegen aan het Woord van God of er iets vanaf te doen (Deuteronomium 4:2; 12:32). Hij zei zelfs dat
elke ware profeet zal onderwijzen in overeenstemming met het Woord van God zoals dat is gegeven,
omdat hij anders een valse profeet zou zijn (Deuteronomium 13).
Dus, ons geloof kan niet in strijd zijn met deze principes die in het Woord van God zijn vastgelegd.
Daarbij, omdat zonde wordt gedefinieerd als het overtreden van de Wet van God (1 Johannes 3:4), en
omdat we begrijpen dat onze Messias perfect en zonder zonde is geweest en zal zijn (o.a. Hebreeën 5:9),
kunnen we onze Messias er niet van beschuldigen dat hij iets heeft toegevoegd of weggenomen van de
Wet van God (Deuteronomium 4:2; 12:32) omdat Hij anders ook één van de valse profeten zou zijn.
(Deuteronomium 13).
Dit geldt ook voor Jacobus, Petrus, Paulus en elke andere schrijver van wie we een brief kunnen vinden
in wat we de bijbel noemen. Alle geschriften moeten overeenstemmen met het reeds gevestigde Woord
van God. Veel tradities en Joodse interpretaties van de Wet van God kunnen eenvoudigweg niet worden
gevonden in de Torah of zijn verkeerd begrepen.
Het is niet moeilijk om per ongeluk iets toe te voegen of weg te nemen van de Torah. En vaak gebeurt
dat zo subtiel, dat het bijna niet opvalt.
Toets #2
Tegenstelling, identificatie en eliminatie
Als we tot conclusies komen waardoor Bijbelgedeelten elkaar tegenspreken, moeten we die niet
accepteren. Ogenschijnlijke tegenstrijdigheden moeten we niet reduceren tot iets dat acceptabel is door
ze ‘Schriftuurlijke spanningen’ of iets dergelijks te noemen.
Bijvoorbeeld, we kunnen niet concluderen dat de schrijver van Hebreeën leert dat de Wet van God beter
is gemaakt, als we elders hebben gelezen dat de Wet van God al perfect wordt genoemd. (Psalm 19:7).
Iets dat al perfect is, kan niet beter worden gemaakt. Dus, iets uit de brief aan de Hebreeën begrijpen we
niet goed als we het vanuit dit perspectief uitleggen.
Zo kunnen we Paulus niet laten verklaren dat de Wet van God gebondenheid is, terwijl de schrijver van
Psalm 119 zegt dat de Wet van God vrijheid is (Psalm 119:44-45). In feite is het langste hoofdstuk van
de Bijbel, Psalm 119, enkel en alleen gewijd aan de Wet van God, en wordt bezongen hoe geweldig,
perfect, wonderbaarlijk, vreugdevol en waardig de Wet van God is voor Gods volk…niet voor een
bepaalde tijd, maar voor eeuwig.
Dat gezegd hebbende, moeten we er zeker van zijn dat onze theologie geen tegenstrijdigheden bevat. Als
we tegenstrijdigheden vinden, moeten we ze met elkaar verzoenen. En dat kost tijd. De eenvoudigste
oplossing lijkt soms om ze weg te doen. Sommige mensen nemen bijvoorbeeld afstand van de brieven
van het Nieuwe Testament, ofwel Brit Chadasja. Dat doen ze niet omdat ze dat moeten, maar omdat ze
niet in staat zijn om ogenschijnlijke tegenstrijdigheden met elkaar te verzoenen. Dus is het makkelijker
om ze helemaal weg te gooien.
Dus, wees voorzichtig als je tegenstrijdigheden in je geloof tegenkomt. Het kost meestal energie en veel
onderzoek om in dergelijke omstandigheden antwoorden te vinden.

Toets #3
Vergelijk bronmateriaal
Of we het nou willen toegeven of niet, er bestaan verschillen tussen vertalingen, commentaren,
geschriften en manuscripten. Beperk je studie niet tot één of twee bronnen. Hoe meer informatie je
gebruikt, hoe beter je in staat zult zijn om kritisch na te denken en het overzicht te krijgen over een
probleem, of een acceptabel antwoord te vinden in een moeilijke kwestie.
Toets #4
Identificeer verborgen invloeden
Mensen zijn belangrijk in ons leven. Wat anderen denken wordt vaak ook belangrijk voor ons. Het
gebeurt regelmatig dat we fundamentele uitgangspunten van ons geloof niet direct uit Gods Woord
halen, maar overnemen van invloedrijke personen. Vraag aan jezelf waarom je gelooft wat je gelooft.
Laat je overtuigen vanuit de Schrift. Vraag naar de mening van anderen, en respecteer hen, maar
overweeg alles en toets het aan het Woord van God.
Regelmatig zul je ontdekken dat een sterke Schriftuurlijke onderbouwing ontbreekt, of dat ze
tegenstrijdigheden bevatten. Je ontdekt misschien dat een bepaalde mening niet op overtuigende
argumenten is gebaseerd. Pas op voor afleidingsmanoeuvres.
Toets #5
Gebruik Bijbelse woorden op een Bijbelse manier
Het Woord van God bestaat toevallig uit woorden. Vanzelfsprekend betekenen woorden iets. Door
verschillende vertalingen, culturele verschillen, taalkundige ontwikkelingen, metaforisch en poëtisch
taalgebruik, enz. is de betekenis van woorden, en de manier waarop ze worden gebruikt, helaas niet
altijd even duidelijk.
Onderzoek hoe een Hebreeuws of Grieks woord elders in de Schrift wordt gebruikt. Lees elk vers en
elke toepassing van een woord. Als je het Grieks onderzoekt, onderzoek dan de Septuagint (LXX) om te
ontdekken hoe de Hebreeuwse cultuur dat specifieke Griekse woord gebruikte in vergelijking met de
Hebreeuwse taal.
Al te makkelijk belanden we bij vreemde doctrines en ideeën als we niet eens weten hoe woorden als
geest, licht, God (Elohim), enz. in de Schrift worden gedefinieerd. Regelmatig is de manier waarop een
woord voor de eerste keer in de Schrift wordt gebruikt, het uitgangspunt voor de juiste interpretatie in
een andere context.
Toets #6
Maffe Logica
Er zijn zoveel verschillende soorten logische drogredenen dat het onmogelijk is ze hier allemaal te
bespreken. Eén van de meest absurde logische drogredenen in discussies over de Schrift is de
afleidingsmanoeuvre.
De afleidingsmanoeuvre wordt in discussies regelmatig toegepast, maar het is ook een logische
drogredenering. Het is een afleidingsmanoeuvre, die wordt toegepast als een toehoorder een spreker van
zijn a propos probeert te brengen, door een ander onderwerp in de discussie te gooien. Het is één van de
meest frustrerende en effectieve tactieken die je in een discussie ziet gebeuren.

Deze tactiek wordt in het Engels ‘rode haring’ genoemd, een term die uit de vossenjacht komt. Er
werden roodgekleurde gerookte haringen gebruikt om de honden af te leiden van de geur van hun prooi.
Zoals wordt voorkomen dat een hond de vos te pakken krijgt door hem af te leiden met een rode haring,
zo wordt iemand die een discussie voert ervan weerhouden zijn punt te bewijzen door hem af te leiden
met een andere kwestie.
Een andere logische drogreden is de beschuldiging dat iemand zich op “een hellend vlak” bevindt. Als je
eenmaal op een hellend vlak bent, kan een eerste kleine stap in de verkeerde richting al grote gevolgen
hebben en zelfs leiden tot onoverkomelijke dingen. Daarom moet die eerste stap niet worden genomen
.
Alhoewel deze tactiek erg populair is, is het in feite een beroep op kansberekening. (stel persoon x doet
y, dan gebeurt z [waarschijnlijk], waardoor q gebeurt, gevolgd door w, gevolgd door e.)
Logische drogredenen zijn makkelijk en komen regelmatig voor. Het zijn tevens de meest overtuigende
fouten totdat de fout wordt blootgelegd.
Toets #7
Griekse valkuilen
Grieks denken en Hebreeuws denken zijn twee verschillende manieren van denken. De meerderheid van
de Westerse wereld denkt als een Griek. Elke schrijver van de Bijbel sprak Hebreeuws en werd
grootgebracht in een Hebreeuwse cultuur en manier van denken.
Hier komen vaak problemen uit voort.
Bijvoorbeeld het en/of probleem. Binnen het geloof blijven sommige discussies tot in den treure bestaan
omdat de ene partij het één zegt en de andere het ander. Beide partijen veronderstellen dat hun beide
meningen niet naast elkaar kunnen bestaan zonder elkaar tegen te spreken. Vaak worden discussies
opgelost als we ontdekken dat beide partijen gelijk hebben.
Dus de volgende keer dat je belandt in een en/of discussie, stel jezelf dan de vraag of beide partijen
gelijk kunnen hebben, en op wat voor manier.
We hopen dat een aantal van deze tactieken voor jou van waarde mogen zijn. En vergeet niet om alles te
toetsen.
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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)

