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Ongepast gedrag 
en verwerpelijk denken

De voortdurende inspanning om de mensheid te verbeteren gaat aan de
werkelijke oorzaak van de menselijke verdorvenheid voorbij. Het is het
gevolg van het niet erkennen van God. Een van de meest alarmerende
tekenen van de moderne tijd is het toenemende verlangen om op elk
gebied van het leven elke verwijzing naar God weg te doen. Het on-
derwijs moet strikt goddeloos zijn. De zakenwereld heeft geen plaats
voor God. De samenleving mijdt elke vermelding van Hem. Vele 
zogenaamde kerken zelfs bezitten weinig meer dan een formalistische
erkenning van een onbekende God. We moeten er op voorbereid zijn
dat, in toenemende mate, misdaadgolven periodiek over de aarde zullen
spoelen, en dat er zelfs een complete afbraak van de moraal van de 
zogenaamde beschaving zal plaats vinden. A.E. Knoch in Concordant
Commentary

Weet je waarom mensen er niet naar verlangen God te gehoorzamen?
Eén van de redenen is, dat zij traag zijn in het willen ontdekken van
God en in het willen begrijpen van Zijn wegen. Een andere reden is,
dat ze weten dat God een claim op hen heeft zo gauw ze Hem, Die gro-
ter is dan zij allen tezamen, erkennen. Ze willen geen inmenging van
Hem in hun leven.

De meeste van onze problemen zijn helemaal niet intellectueel; ze zijn
moreel en ethisch en geestelijk. Zelfs met het weinige dat we weten,
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realiseren de meesten van ons dat, als er een God bestaat, Hij zuiver en
heilig en rechtvaardig zal zijn. Dit zijn namelijk de kenmerken, die we
van nature met God verbinden. We realiseren ons nu direct, dat God
deze zelfde kenmerken verwacht van allen, die Zijn zonen zijn door ge-
loof in Zijn Zoon. Om deze reden schorten we het zoeken naar Hem
op. We stellen het kennen van Hem en het begrijpen van Hem zolang
mogelijk uit. Handelingen 17:27

Wij willen eerst ons eigen leven leiden, en daarna misschien God in
ons leven laten. Is dit niet een gevaarlijke misleiding en een eigenmach-
tige houding? De meeste van onze problemen met God liggen, zoals
we al zagen, niet op het terrein van het verstand, maar eerder op dat
van de ethiek, de moraal en de geest. De mens denkt meer aan de ver-
vulling van zijn eigen wensen dan aan echt belangrijke zaken, namelijk:
de erkenning en het kennen van God, zijn Schepper, en Christus, zijn
Verlosser.

In de Schriften lezen we, dat Jezus ons vertelt dat, als iemand ernaar
verlangt Zijn wil te doen, hij zal weten of de leer van God is, dan wel
van een mens. Is het je opgevallen hoe Jezus dit formuleert? De meesten
van ons zeggen: Indien we Gods leer kennen, weten we hoe we Zijn
wil kunnen doen. Jezus zei: Indien we ernaar verlangen Gods wil te
doen, dán zal de leer ons bekend worden. Johannes 7:17

Plato zei dat zonde het gevolg was van onwetendheid. Jezus zei dat 
onwetendheid het gevolg is van ongehoorzaamheid aan Zijn wil, een
niet-willen-doen van Gods wil. Met andere woorden, indien je verlangt
te doen wat God je toont, dan zal je begrijpen wat Hij leert. Maar als je
wilt dat God je onderricht - zodat je zelf kan besluiten of het acceptabel
is wat je hoort, en gaat doen wat je leert - dan zal je ontdekken dat, 
zolang je deze instelling hebt, de deur tot het verstaan gesloten is.

De heilige Schriften staan open voor ieder die wil doen wat hem 
onderwezen wordt. Als dat niet het geval zou zijn, zouden wij onze 
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hersens erover kunnen breken, jaren kunnen studeren en toch nooit de
waarheid leren kennen. 2 Timotheus 3:7 Als het verstand open staat voor de
waarheid moeten we niet denken dat het weinig of niets uitmaakt of we
wel het goede najagen waarvan de waarheid getuigt. We kunnen een
uitstekend verstandelijk inzicht hebben in de mechanismen van het 
gedrag, en ook een diepgaande kennis van het christendom, zonder dat
ons gedrag er, op wat voor wijze dan ook, door wordt beïnvloed. 
Titus 1:16; Filippenzen 4:9

Met kennis van de waarheid konden wij de nadruk leggen op de ver-
standelijke kanten ervan. De morele kanten echter bekeken we in de
liefde voor de waarheid. Als wij gered zijn, moeten we niet alleen de
waarheid willen kennen, maar ook een oprechte liefde hebben voor de
waarheid. 2 Thessalonicenzen 2:10-12

Met liefde voor de waarheid bedoelen we niet alleen een gezonde weer-
zin tegen het vertellen van onwaarheden, of een afkeer van onwaarach-
tig handelen. De liefde voor de waarheid is veel mooier dan dat. Het
betekent, dat wij de vooringenomenheid van onze omgeving en van de
maatschappij accepteren. Het betekent tevens, dat wij ons denken wil-
len onderwerpen aan dat wat waar is. Ook als dat mag indruisen tegen
onze gevestigde rechten, gekoesterde inzichten of geërfde neigingen.

Er zijn mensen, die het verwerpelijk vinden een leugen te vertellen,
maar geen probleem hebben met een leugen als die gekwalificeerd
wordt als ‘bevooroordeeld’, ‘orthodox’, ‘fundamentalistisch’ of ‘evan-
gelisch’. Wij kunnen niet eerlijk oordelen zolang we niet alle beweeg-
redenen van iemand, of alle omstandigheden van een gebeurtenis willen
kennen. Verder is het niet voldoende om alleen de waarheid lief te heb-
ben. De ervaring leert namelijk, dat het goed mogelijk is de waarheid
te kennen en toch niet naar waarheid te handelen. 1 Joh.1:6 Paulus schrijft
daarover: Mediteer over deze waarheden, sta in deze waarheden, opdat
je groei voor ieder duidelijk zal zijn. 1Timotheus 4:15 Elke eenvoudige gelo-
vige die wil weten wat God te zeggen heeft, kan dat te weten komen,
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als hij in zijn hart zegt: ik zal doen wat Hij mij onderwijst. God zegt,
dat ieder die Zijn wil wil doen, Zijn leer zal kennen. Paulus leert niet
dat een verwerpelijk denken de oorzaak van een afwijkend gedrag is;
hij leert echter wel, dat een verwerpelijk denken het resultaat is van af-
wijkend gedrag. Romeinen 1:28; 1:18-32; Efeziërs 4:17-19

Heb je dit artikel goed gelezen en daarbij gelet op de kernwoorden en
het vermelde verband tussen de gedachten? Zo ja, dan moet je overtuigd
geraakt zijn van het volgende: het is eenvoudiger om op een nieuwe
manier te gaan denken dan op een nieuwe manier te gaan handelen.
Denk aan de twee zonen: Mattheus 21:28-31 wat ieder zei en wat ieder uitein-
delijk deed. Vraag jezelf dan af: kon je de wil van de vader zien in: dat
wat de zonen zeiden, of in: wat zij deden.

Frank Neil Pohorlak
Vertaling: Ton Rijsmus
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