PIONEERSCHOOL LES 4
Kennis of gehoorzaamheid
Deze les is het fundament voor de volgende les waar het over genezing zal
gaan. Deze les zijn kennis, gehoorzaamheid en discipelschap de thema’s. Het
grote probleem van de kerken tegenwoordig is dat ze geen discipelen maken
zoals Jezus dit deed. Heeft dit te maken met het feit dat kennis van meer
waarde wordt geschat dan gehoorzaamheid?
Binnen de Katholieke kerk was en is de communie het belangrijkste onderdeel van de
zondagse samenkomst. Maar na de reformatie werd dit vervangen door het onderwijs (de
preek). Luhter sprak vaak vanaf de kansel, alsof dit het belangrijkste was binnen het
christendom. En op dat fundament wordt vandaag de dag nog steeds gebouwd. Als
mensen gevraagd wordt naar het belangrijkste binnen een (ere)dienst, zullen ze vaak de
preek (onderwijs) noemen. Maar let goed op: het onderwijs is niet het meest belangrijke
onderdeel! En zeker niet op de manier hoe het binnen kerken wordt gepraktiseerd. Want
als we naar Jezus kijken, dan zien we dat Hij dit heel anders deed dan nu binnen de kerk
wordt gedaan. Hij begon met: “Kom en volg mij, Ik doe het voor en Ik zal je trainen.”
Zijn onderwijs was meer een levensstijl.
Maar onze gedachtegang is zo gericht op onderwijs, dat we vaak denken dat hoe meer
onderwijs we horen, we meer en meer op Jezus gaan lijken. Maar onderwijs zal mensen
niet veranderen, het geeft alleen een hoop kennis. Maar God vraagt gehoorzaamheid.
In het Westen hebben we een hoop kennis, maar hoe zit het met onze gehoorzaamheid?
Doen we ook de dingen die we weten? Nee! We achtten kennis heel hoog en plaatsen
gehoorzaamheid daar ver onder. In het Westen kennen we veel theologie en
achtergrondinformatie bij de theologie en kerkgeschiedenis. Maar het echt doen wat
Jezus ons opdraagt, namelijk: je kruis opnemen, Jezus volgen, bekering, erop uitgaan,
de zieken genezen, demonen uitdrijven, evangelie verkondigen, gemeenten stichten,
doen we eigenlijk amper tot niet. En dit komt omdat ons kerksysteem niet klopt, want wij
denken kennisgericht. Alle kerkstromingen richten zich op hetzelfde: onderwijs. Dus elke
voorganger moet een goede leraar zijn, want hij moet veel kennis overdragen. Maar we
moeten begrijpen dat kennis levens niet veranderd. Gehoorzaamheid (aan het onderwijs)
verandert levens.
Hoe gaat het nu doorgaans na een zondagse dienst? We komen thuis, drinken koffie en
praten over de preek. Bijv.: “Nou, de dominee (of voorganger) bracht de preek goed,
met een aantal grapjes, ja echt een goede preek. Of: “Dat vond ik niet goed gebracht, de
dienst duurde te lang, hij had het beter zus en zo kunnen doen.” We praten dus vaak
over de manier hoe de boodschap werd gebracht en wat er werd gezegd in plaats van:
“Oké, hoe gaan we doen wat hij zei? Hoe brengen we het Woord in de praktijk?”
Stel je voor dat een ouder zijn of haar kinderen opdraagt om hun kamer op te ruimen en
na een half uur komen de kinderen terug om te zeggen dat ze die zin (ruim je kamer op)
uit hun hoofd hebben geleerd, of ze komen terug met de mededeling dat ze de zin in het
Grieks kunnen lezen of dat ze gediscussieerd hebben en tien manieren hebben bedacht
om hun kamer op te ruimen, wat zal de reactie van de ouder zijn? De ouder zal
waarschijnlijk boos reageren en hen zeggen op te schieten om daadwerkelijk hun kamer
op te ruimen. Als ouder maakt het niet uit hoe ze de kamer opruimen, als ze maar
gehoorzaam zijn aan de opdracht.
Onze gedachtegang lijkt op die van de kinderen. Wij denken vaak dat wij de woorden van
Jezus uit ons hoofd moeten leren, of in de grondtekst moeten leren lezen, we er boeken
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over moeten schrijven en er van alles mee doen, er zondag op zondag over praten en
bespreken wat Hij gezegd heeft. Maar doen wij het ook? Nee! We handelen er niet naar.
En omdat wij er niet naar handelen, misleiden we onszelf. Levens worden niet veranderd.
In de Bijbel staan voorbeelden van spiegels. Neem 2 Kor. 3:18,
Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een
spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld,
van heerlijkheid tot heerlijkheid…
Wat we hier zien is iemand die in een spiegel de heerlijkheid van de Heere ziet en naar
het beeld van wat hij ziet veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid.
Maar in de Bijbel staat ook over een andere spiegel in Jak. 1:22,
En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.
Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een
man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij
heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.
Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij
blijft, die zal, omdat hij niet vergeetachtig hoorder is geworden, maar een dader
van het werk, zalig zijn in wat hij doet.
De ene persoon kijkt in een spiegel en wordt naar het beeld gevormd wat hij ziet, de
ander kijkt ook in de spiegel en kijkt weg, is vergeten wat hij zag en wordt niet naar het
beeld gevormd wat hij zag. Wat zien ze in de spiegel? Dat is Gods wet, het Woord van
God, de Bijbel. De ene ziet de wet en gaat op Jezus lijken, de ander kijkt en vergeet wat
hij ziet. Denk aan de volgende dialoog waarbij je op maandagmorgen de vraag gesteld
wordt: “Had je een mooie dienst gisteren?” Je antwoord: “Jazeker!.” “Waar ging het
precies over?” “Eh… helemaal vergeten.”
Hoeveel diensten heb je in je leven bezocht waarbij je iets moois hoort, maar dagen of
weken later weet je de boodschap niet meer. Hoe komt dat? Omdat datgene wat we
horen, we ook weer zo snel vergeten. Maar als we het Woord gaan doen, dan zullen we
het niet vergeten, dan zullen we veranderd worden, zoals Jakobus ons zegt. Wees daders
en niet alleen toehoorders.
Als je zondag op zondag onderwijs ontvangt en je verwacht dat dit je zal veranderen,
dan bedrieg je jezelf. Je moet datgene gaan doen wat je gehoord hebt. Door veel kennis
zal je niet veranderen. Pas door te doen, je kennis in praktijk brengen, zul je veranderen.
Je leven veranderd niet door veel preken te luisteren. Nee, lees de Bijbel zelf en breng
datgene wat je gelezen hebt in de praktijk. Door te doen zul je gezegend (zalig) zijn.
Toen Jezus zijn discipelen riep onderwees Hij heel anders dan wij nu gewend zijn (binnen
de kerk). Lees bijv. Mat. 28:19,
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en
van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in
acht te nemen.
Hun lerend alles… wanneer wij dit lezen denken wij aan een kansel en vanaf daar wordt
verkondigd en geleerd met woorden. Maar Jezus stond niet op een kansel. Een correctere
vertaling zou zijn: “Toon hen alles wat Ik u geboden heb…” Wat dat was namelijk wat
Jezus deed. Hij zei: “Volg Mij…” (Mat. 4:18-20, zie ook Lukas 6:40). Volg Mij en zie wat
Ik doe en doe Mij na. Dit is discipelschap.
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In de tijd van Jezus hield het onderwijzen het volgen van de meester in en zodoende van
zijn voorbeeld te leren. Een discipel is dus eerder een stagiair dan een student. Maar nu
worden we (binnen kerken) voornamelijk als studenten onderwezen door kennis
(luisteren). Mensen komen binnen, gaan zitten en horen een hoop kennis aan, maar wij
zijn geroepen om discipelen te maken zoals Jezus en de eerste discipelen deden. Volg mij
en ik zal laten zien hoe je het moet doen als een discipelen, om vervolgens aan je
meester gelijk te worden (Luk. 6:40).
Denk aan het leren van een vak. Op school leer je een hoop kennis over het vak, maar
het vak leer je pas echt wanneer je stage gaat lopen. Op die manier breng je je kennis
onder de supervisie van een begeleider in de praktijk, tot je gelijk aan je begeleider bent
geworden en je het vak beheerst. Vervolgens zal jij in staat zijn weer anderen in het vak
te begeleiden. Dit is het principe van discipelschap en op deze wijze onderwees Jezus.
En omdat bovenstaande niet binnen kerken geleerd wordt, is de hedendaagse kerk
gevuld met angst. Want als je veel kennis hebt, maar niemand leert je deze kennis in
praktijk te brengen, dan begin je een hoop angst te ervaren.
Denk aan het leren van een vak zonder stage te lopen. Na 4 jaar diepe studie beheers je
alle kennis over het vak en krijg je een baan. Neem het vak elektricien. Je eerste klant
belt en je gaat erheen, in je eentje, zonder begeleider. Je weet alles van het vak, maar
hebt het nooit in de praktijk gebracht. De klant heeft een oude oven die niet in de
studieboeken stond met als gevolg dat je uiteindelijk van angst het huis weer uitstormt.
Daarom is stagelopen ook zo enorm belangrijk. Eerst kijk je een paar keer mee met je
begeleider en vervolgens zal je zelf enkele klussen gaan doen, waarbij je amper tot geen
angst zal ervaren, omdat je weet dat je begeleider erbij is en hij je zal helpen als je een
fout maakt, zodat je meteen van je fouten zal leren en het voortaan goed zal doen,
totdat je het uiteindelijk zonder je begeleider kan en je gelijk aan hem geworden bent.
Dit is het principe van discipelschap en op deze wijze onderwees Jezus.
Maar de enige plek waar ze zeggen: “Als je maar genoeg onderwijs krijgt, dan weet je
ineens hoe het moet,” is in de kerken. Hoeveel mensen hebben jou getoond hoe je
zieken kunt genezen? Hoeveel mensen hebben je geleerd om mensen in water te dopen?
Hoeveel mensen hebben je geleerd hoe je moet dopen met de Heilige Geest? Helaas,
veel mensen leren dit niet. Daarom horen we veel kennis, maar ervaren we de dag erop
veel angst om het geleerde in praktijk te brengen. We maken geen discipelen zoals Jezus
dit deed, we hebben alleen mensen die veel kennis hebben, maar bijna geen
gehoorzaamheid. We kunnen blijven onderwijzen en onderwijzen, maar hierdoor
veranderen geen levens, want mensen kijken in een spiegel en vergeten het volgende
moment wat ze gezien hebben. Je moet de woorden in praktijk brengen.
Dus toen Jezus in Lukas 10 zijn discipelen opdroeg om de zieken te genezen en demonen
uit te drijven, was dit geen enorme stap voor hen. Nee, ze hadden Jezus gevolgd en
gezien hoe Jezus dit deed. Daarom leken de eerste christenen op Jezus. Niet alleen met
hun woorden of kennis, maar met hun kracht en gehoorzaamheid.
Jezus kwam niet met theologie, maar met leven. Je
hebt dus niet meer kennis nodig (uitzonderingen daar
gelaten), maar je moet datgene wat je al weet in de
praktijk brengen. Het gaat dus niet zozeer om kennis,
maar om gehoorzaamheid.
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We onthouden:
10% van wat we lezen
20% van wat we horen
30% van wat we zien
50% van wat we zien en horen
70% van wat we zelf zeggen
90% van wat we zelf doen

