
Re: Uitsluiten-uitgesloten 

Posted by Elle in reply to "Uitsluiten-uitgesloten" 

Dag Wilm,  

 

Als ik bezie wat Jezus b.v. zegt in Openb. 2 en 3 over situaties in de verschillende 

gemeenten in Klein-Azië, dan valt het mij op dat Jezus wil dat gemeenten rein zijn 

en tevens een juiste leer verkondigen. Bepaalde gemeenten waren in die tijd in een 

betreurenswaardige toestand en Jezus spoorde aan om tot berouw en verandering te 

komen. Als deze gemeenten zich niet zouden veranderen, dan zou Jezus ten oordeel 

voor hen komen.  

 

De gehele gemeente (alle gemeenteleden) was dus in gevaar bij het zich niet kwijten 

van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van immoraliteit en onjuiste leer. Uit het 

door jou aangehaalde tekstgedeelte in 1 Kor. 5 blijkt ook dat Paulus daar de gehele 

gemeente aanspreekt op het niet verwijderen van de immoraliteit van één persoon 

in dit geval.  

 

Ook uit Mat. 18:15-17 blijkt dat als er zonden waren, men de situatie, na eerst het 

persoonlijk besproken te hebben met de zondaar, en als de zondaar geen berouw 

had, aan de gemeente moest voorleggen, niet slechts aan een paar oudsten van de 

gemeente (zoals dat wél bij de JG gebeurt). In het boek "The New Creation" van 

Charles Taze Russell, de stichter van de Ernstige Bijbelonderzoekers, waar de JG min 

of meer een afsplitsing van zijn, wordt nog geleerd dat de gehele gemeente moet 

worden ingelicht!!  

 

Het tekstgedeelte in 2 Kor. 2:5-11 wijst mijns inziens ook op de gehele gemeente. 

De berisping geschiedt door het merendeel van de gemeente en de gemeente als 

geheel schenkt hem vergeving, mocht hij tot berouw komen.  

 

Paulus geeft in 1 Tim. 5:20 ook het bevel om in zonde levende personen in 

tegenwoordigheid van allen (alle gelovigen in een betreffende gemeente) te 

bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben. De zaak moest dus kennelijk 

openlijk besproken worden in en door de betreffende gemeente, want allen hadden 

en hebben kennelijk een persoonlijke verantwoordelijkheid om zonde uit te bannen 

in een gemeente, wil de gemeente als geheel niet verworpen worden omdat ze zich 

niet van hun verantwoordelijkheid kweten om zonde en onberouwvolle zondige 

personen uit de gemeente te verwijderen.  

 

Daarom kom ik tot de slotsom/mening dat het in 1 Kor. 5 genoemde woord "geest", 

niet gaat over de geest van de zondaar, maar of de geest van de gemeente als 

geheel behouden wordt. De "geest" van de gemeente heeft m.i. te maken met hoe 

de gehele gemeente dingen zoals zonde binnen haar gelederen aanpakt. Want een 

beetje gist (één onberouwvolle zondaar die niet verwijderd wordt), zegt Paulus, 

maakt het gehele deeg (de gehele gemeente) zuur.  

 

De onberouwvolle zondaar moest als laatste redmiddel verwijderd worden zodat hij 

ging beseffen wat hij had gedaan en door de schok van uitsluiting zou zijn immoreel 

vleselijk gedrag misschien een andere wending, een wending ten goede, kunnen 

nemen.  

 

In de Griekse grondtekst staat dan ook niet "zijn geest", maar "de geest". In 

sommige vertalingen heeft men daar echter "zijn geest" van gemaakt, omdat men 

m.i. niet begreep dat het om de geest van de gemeente ging i.p.v. de geest van de 

onberouwvolle zondaar. Er staat ook niet "zijn vlees", maar "het vlees".  
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De geest van de gemeente wordt behouden wanneer uit het oordeel op de "dag van 

de Heer" blijkt dat de gemeente als geheel zich heeft ontdaan van onberouwvolle 

zondaars door hen te verwijderen uit de gemeente. Dat oordeel wordt ook wel "het 

openbaar worden van de zonen Gods" genoemd in het tekstgedeelte van Rom. 8:18-

24. Daarbij komt ook duidelijk naar voren dat wanneer het duidelijk/openbaar wordt 

wie werkelijk Gods zonen zijn, dat hun lichaam op dat ogenblik óók verlost wordt 

van de gevolgen van de zonde, en wat nog meer is, ook de gehele schepping zoals 

deze er nu voorstaat wordt kennelijk op dat moment óók vrijgemaakt van de 

gevolgen van de zonde. Dit betekent tevens dat er m.i. geen opstanding heeft plaats 

gehad in de 1e eeuw (noch vanaf 1918 zoals de JG geloven), want als dat wél zo zou 

zijn, dan zouden we nu in een paradijs leven vanaf de 1e eeuw (of vanaf 1918). 

Maar we leven nog steeds in een wereld en op een aardbol die vol van zonde en 

onvolmaaktheid is. Dus klopt de 1e eeuwse opstanding zoals b.v. de preteristen dit 

uitleggen niet, en ook de JG leer dat er gezalfde mensen vanaf 1918 opstaan en 

naar de hemel gaan klopt niet.  

 

Mijn idee voor wat het waard is .....  

 

Groet,  

Elle  

 


