“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.”

Professionals
1 Corinthiërs 1:27-29
Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke
van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de
wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat
geen vlees voor Hem zou roemen.
Wat betekent het om succesvol te zijn?
Welke standaard voor succes moeten wij nastreven?
Is het hoe hoog iemand de ladder van zijn werk kan beklimmen?
Gaat het om het aantal mensen dat iemand heeft in zijn samenkomst?
Gaat het om het aantal titels dat we bij onze naam hebben staan?
Of zelfs de omvang van de “sociale invloed” die iemand heeft?
Wie werden in de Bijbel gezien als “succesvol”?
En wie werden juist niet als zodanig gezien?
De profeet Amos was maar een herder. Een herder was iemand zonder veel aanzien. Toch confronteerde
hij de leiders van Israël die de mensen misleiden...
Amos 6:1
Wee de zorgelozen in Sion, en de onbezorgden op de berg van Samaria, de beroemdsten van de
voornaamste van de volken, tot wie het huis van Israël komt.
Jahweh gebruikt heel vaak “onbelangrijke” mensen tegen “voorname” mensen. Denk daar eens over na.
De discipelen waren ongeschoolde mannen. Toch lieten ze van zich horen en stonden op tegen de
Farizeeërs. De geleerden van die tijd – Weet je wel, de mannen die theologie hadden gestudeerd of naar
een bijbelschool waren gegaan.

Handelingen 4:13
Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en
eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met
Jezus samen geweest waren.
Het waren ongeschoolde discipelen die de kerk leidden, terwijl de geschoolde Farizeeërs, de
professionals van die tijd, Gods volk de verkeerde kant op stuurden door hun eigen gerechtigheid die
door traditie was doorgegeven.
Geschoolde professionals...
Ik heb gehoord over voorgangers die Bijbelstudenten belachelijk maken als ze het niet met hen eens
zijn. Vaak antwoordden ze met iets als… “Jij hebt niet gestudeerd. Hoe kan jij iets diepers begrijpen
over de Bijbel”?
Oh, misschien zeggen ze het niet met die woorden, maar vaak ook wel.
Hun houding (ook al zullen ze hun best doen om beleefd te zijn) is minzaam op het eerste gezicht, een
poging om goed voor de dag te komen, alleen maar omdat ze een graad of diploma van theologie of een
bijbelschool hebben. Ik antwoord hen dan beleefd...
2 Corinthiërs 3:1
Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven
voor u nodig, of aanbevelingsbrieven van u?
De geschiedenis heeft aangetoond dat juist geschoolde professionals het Woord dat Jahweh door de
Profeten sprak afwezen. Het waren de geschoolde professionals die het Woord dat Jahweh door de
Messias sprak afwezen. En het waren de geschoolde professionals die het Woord dat Jahweh sprak door
de Discipelen afwezen. Is het dan verwonderlijk dat de geschoolde professionals van tegenwoordig het
Woord van Jahweh afwijzen als het wordt onderwezen door een gewone leek?
Ik heb eens horen zeggen...“Je hoeft geen professional te zijn om succesvol te zijn. Amateurs begonnen
met Apple en Google. Professionals hebben de Titanic gebouwd.”
De “geschoolde professionals” van tegenwoordig worden door veel mensen gevolgd alleen maar
vanwege hun positie, opleiding, of zelfs uitstraling.
Het is ons oprechte gebed dat de geschoolde professionals van tegenwoordig tot het besef komen wat
het volledige Woord van Jahweh is… voor eeuwig. Anders zullen ze al gauw horen bij de “geschoolde
professionals” die in de Bijbel worden genoemd…. in het oordeel.
Zomaar een gedachte.
We bidden dat je van deze studie hebt genoten, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
Sjalom
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)

