“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.”

Letterlijk gestoord
“Lees Paulus,” het wordt zo vaak gezegd, “dan weet je dat de Wet van God niet langer geldt voor Zijn
volk!”
“Probeer niet steeds uit te leggen wat Paulus bedoelde en lees het gewoon letterlijk, precies zoals het is
geschreven!”
“Als Paulus niet meende wat hij zei, dan zou hij het niet hebben gezegd.”
“Paulus is glashelder en zo duidelijk als wat.”
“Waarom heb je zoveel uitleg nodig bij slechts één vers van Paulus?”
We hebben zulke dingen vast allemaal wel eens horen zeggen door veelal doorgewinterde gelovigen,
met oprechte harten. Echter…harten die de waarheid écht willen weten, maar zich blind staren op Paulus
als het over de manier gaat waarop we naar de Wet van God moeten kijken. In hun gedachten, leerde
Paulus overduidelijk tégen de Wet van God en dat niet alleen, het is daarnaast –in hun visie- erg
eenvoudig om hem te begrijpen over deze kwestie. In feite wordt elke poging om één van deze
zogenaamde verzen van Paulus uit te leggen gezien als manipulatief, ongenuanceerd en een poging om
de leer van Paulus te veranderen.
En dat begrijpen we. Hoe ingewikkeld kunnen de brieven van één man ten aanzien van de wet nou
eenmaal zijn? Waarom kunnen we Paulus niet gewoon letterlijk nemen en een aantal van zijn zinnen, of
delen daarvan, laten voor wat ze zijn? Nou, één van de redenen dat we dat niet doen, is dat iemand die
Paulus beter kende dan wie van ons dan ook, zei dat Paulus moeilijk te begrijpen is inzake de Wet, en
die persoon waarschuwde dat een verkeerd begrip van Paulus zou kunnen leiden tot het overtreden van
de Wet van God. Dat is een serieuze aangelegenheid…
2 Petrus 3:15-17
15
en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus,
naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 16 zoals ook * in alle brieven, wanneer
hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn,
die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere

Schriften. 17 U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door
de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.
Dus Paulus is niet echt makkelijk te begrijpen, en hij zou ervoor kunnen zorgen dat je de fout van
wetteloze mensen maakt als je niet vaststaat in, of onwetend bent over het Woord van God. Het staat
vast –sta daar even bij stil- dat toen deze woorden werden geschreven er nog geen Nieuwe Testament
was, dus de ‘schriften’ waarnaar hier wordt verwezen betreffen wat wij kennen als het Oude Testament.
Dus om jezelf te beschermen en te wapenen – tijdens het lezen van Paulus - tegen de fout van wetteloze
mensen, adviseert Petrus een stevige basiskennis van het Oude Testament. Dus, als iets van wat Paulus
zegt zo wordt uitgelegd dat het in strijd is met datgene wat als waarheid is vastgelegd in het Oude
Testament (Psalm 119:142 bijvoorbeeld), dan is er volgens Petrus een probleem.
Er zijn echter veel mensen die de teksten van Paulus nemen en zeggen dat ze glashelder en eenvoudig te
begrijpen zijn. Bijvoorbeeld:
Romeinen 6:14
U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.
Romeinen 10:4
Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.
Galaten 3:10
Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek.
Die verzen van Paulus zijn “zooooooo” makkelijk te begrijpen. Ze zijn “zoooooo” duidelijk. Elke
poging om de context uit te leggen en aan te tonen dat Paulus echt niet tégen de Wet van God leerde zijn
gewoonweg belachelijk voor veel mensen. Nou, het zou niet belachelijk moeten zijn, tenminste volgens
de woorden van Petrus. Er is een intrinsiek probleem als je niet de moeite neemt om dingen vanuit hun
context te verklaren. Als we losse verzen zouden nemen en die letterlijk zouden toepassen, zouden we
met een aantal heel vreemde doctrines op de proppen komen.
Vaak worden selecte deeltjes van Paulus genomen en aan elkaar verbonden waarna ze in een mooie
uitleg worden verpakt. Dat hebben we allemaal wel eens gezien of gehoord. Op het eerste gezicht zou
zo’n benadering velen overtuigen, helemaal als het overtuigend is geschreven, en dat is vaak het geval,
kan het nog indrukwekkender worden als het met een zekere overtuigingskracht wordt gebracht.
Denk eens aan die oude grap over een man die op weg ging om in zijn bijbel te studeren en het eerste
vers dat hij las was: “Judas ging heen en verhing zich.” (Mattheus 27:5) De man wilde daar natuurlijk
niet stoppen en bladerde naar een ander vers waar hij het volgende las: “Doet gij dan evenzo” (Lucas
10:37). De man was geschokt, maar in de hoop dat het hem duidelijk zou worden, probeerde hij het nog
een keer en vond een ander vers, “Wat u wilt doen, doe het snel" (Johannes 13:27).
Dat is natuurlijk grappig en absurd, maar het helpt ons om te zien hoe voorzichtig we moeten zijn als we
delen van verzen en fragmenten van de Bijbelse tekst achter elkaar plakken om ze in een voortreffelijk
geschreven studie te plaatsen....en er vervolgens een emotioneel vervolg aan te geven door te zeggen,
geloof wat ik je zeg, want anders… en je weet wel, geloof het snel, liever nu meteen, geloof het nu of

op korte termijn want anders staat eeuwige verdoemenis voor je deur… als je gelooft dat het
gehoorzaam rusten op Zijn Sjabbat vrijheid en vreugde is, dan ben je vervloekt en al je kinderen zijn
vervloekt, en je eeuwige verlossing hangt aan een zijden draadje…waarna ze misschien praten over de
poel des vuurs, en hoe erg dat zal zijn… want dat helpt vast.
Zodra we iets uit de context verwijderen, en iets letterlijk of buiten de context toepassen, kunnen er
vreemde dingen gebeuren. Als we de volgende tekst bijvoorbeeld letterlijk nemen, dan blijkt onze
Messias een kannibaal te zijn:
Johannes 6:53-56
53
Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des
mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. 54 Wie Mijn vlees eet en
Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 55 Want
Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. 56 Wie Mijn vlees eet en Mijn
bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.
Moeten we onze Messias opeten? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is wel wat er letterlijk staat.
Moeten we onze handen of voeten afhakken, of onze ogen verwijderen?
Mattheus 5:29
Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter
voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen
wordt.
Dat staat er letterlijk.
En wat moeten we met de zondeloze blinde man en de zondeloze ouders?
Johannes 9:3
“Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet...”
Echt, hebben ze niet gezondigd? Waren zij perfect? Dat is wat er letterlijk staat.
Het is bijna nooit nodig om deze verzen vanuit hun context uit te leggen om te laten zien dat ze niet
letterlijk moeten worden genomen. Waarom is dat? Omdat velen de woorden van onze Messias in zijn
context lezen zonder de vooronderstelling dat we Zijn vlees letterlijk moeten eten, of moeten geloven
dat sommige mensen zondeloos zijn, etc.
Dat is echter niet het geval met Paulus. Velen geloven door religieuze christelijke indoctrinatie dat de
Wet van God is veranderd of afgeschaft aan het kruis. Dus, elk vers dat dat op het eerste gezicht lijkt te
veronderstellen, zal dan ook met dat onderwijs overeen moeten stemmen…en zo wordt Paulus
geïnterpreteerd…en zo worden zijn woorden veelal uitgelegd.
Net zomin als het logisch is om onze Messias op elk moment precies letterlijk te nemen of zijn woorden
buiten de context uit te leggen, zo is het ook niet logisch om dat met de woorden van Paulus te doen,
misschien temeer, omdat volgens de woorden van Petrus Paulus moeilijk te begrijpen is en mensen zou

kunnen aanmoedigen om dingen te geloven die in strijd zijn met wat er in het Oude Testament is
vastgelegd als waarheid…waardoor mensen tot de fout van wetteloosheid worden geleid.
Dus even de moeite nemen om de moeilijke verzen van Paulus uit te leggen, die in eerste instantie in
strijd lijken te zijn met de Wet van God, en de uitleg wat aandacht te geven en die te onderzoeken zou
niet zo gek zijn… in plaats van een snelle conclusie te trekken waarbij wordt aangenomen dat de
woorden van Paulus glashelder zijn…want soms is het letterlijk gestoord als je verzen buiten hun
context letterlijk probeert toe te passen.
We willen je van harte aanbevelen om de serie Pauline Paradox te bekijken voor een diepgaande studie
naar het begrijpen van de woorden van Paulus op een manier die in overeenstemming is met de Wet van
God en waarmee wordt voorkomen dat je meegaat in de ‘fout van de wettelozen’ waar Petrus ons voor
waarschuwt.
We hopen dat je van deze studie hebt genoten. Denk eraan om altijd 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.
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